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editorial

AS BOAS ESCOLHAS
À altura em que o Brasil prepara-se para voltar às urnas, para, entre outras opções, defi nir o seu cargo 

máximo do poder executivo, a presente edição de número 133, estabelece um ponto de refl exão acerca 
das vontades manifestadas ao apertar de um botão verde com a palavra “confi rma” em preto e braile.

Ilustrada desde a capa, São Bernardo do Campo, optou por reinventar-se, sem descaracterizar-se. 
A cidade que ensinou o país a dirigir, superou enormes desafi os, dentro de um conjunto de conceitos 
modernos da administração pública, e atualmente desfruta de registros notáveis em indicadores 
importantes, que abalizam, também pelos olhos do exterior, seus acertos.

Demonstrando que é possível harmonizar transporte individual e coletivo, a ainda justifi cadamente 
chamada “Detroit brasileira”, hoje é considerada um bom exemplo da aplicação inteligente de elementos 
de mobilidade, em consonância com pesados investimentos em infraestrutura, bem como uma 
incessante e incansável busca por efi ciência na gestão. 

A busca por efi ciência, sim, também um tema recorrente entre painelistas de todo o Brasil, reunidos para 
a retomada em grande estilo, dos emblemáticos e tradicionais ENACOR e RAPv em Bento Gonçalves, no 
Rio Grande do Sul, com a adesão maciça da elite da comunidade rodoviária do país.

E foi este chamado à excelência, precisamente, quem fez as equipes deste periódico embarcarem com 
a proa para Brasília. E de lá, um case, um novo impulso – mais uma vez, empreendido por uma gestão 
determinada – também repaginou a realidade e a atuação de um patrimônio do rodoviarismo nacional, o 
DEF-DF, dinamizando-o e alinhando-o à atualidade.

Na cultura de obras da engenharia nacional, que com coragem, criatividade e inteligência, cumpre 
sua função, restaram benefi ciadas, como o leitor poderá conferir, milhares sobre milhares de vidas, cujo 
testemunho em concreto, pavimento fl exível, elevados e obras de arte espaciais e correntes, é tão sólido e 
palpável como é inegável. 

Esta Rodovias&Vias, é afi nal, um bocado de pedaços de histórias que ainda não terminaram. Mas que 
tiveram um bom começo, assegurado ao apertar de um botão.

Boa Leitura.
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DER/PR SEDIARÁ EM FOZ DO IGUAÇU,
O ENACOR E O RAPV EM 2023

Agora é ofi cial: Departamento de Estradas de Rodagem do estado do Paraná será o anfi trião da 
25ª Edição do Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (ENACOR) e do 48ª edição da Reunião 
Anual de Pavimentação (RAPv), promovidos pela Associação Brasileira dos Departamentos de Estradas 
de Rodagem (ABDER) e pela Associação Brasileira de Pavimentação (ABPv), a ser sediado na cidade 
de Foz do Iguaçu, em 2023. De acordo com o engenheiro Alexandre Castro Fernandes, diretor 
Geral do DER/PR, “Entre as duas candidaturas, Paraná e Sergipe, tivemos essa grata notícia. Já temos 
constituída nossa comissão organizadora, e já iniciamos as conversas para a defi nição das datas, que 
provavelmente devem fi car pelo mês de Setembro”, revelou, acrescentando: “O Paraná tem uma 
grande carteira de obras em execução, e reúne um expertise bastante vasto, com empreendimentos 
signifi cativos, com muitas inovações, que teremos a oportunidade de mostrar no ENACOR. Então, 
estamos trabalhando com entusiasmo, para que este também seja um grande evento para todos os 
que nos prestigiarem”.
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Fonte:  Divulgação ASCOM/XCMG Brasil

XCMG BRASIL LANÇOU NA FENASAN 2022 - NOVOS EQUIPAMENTOS 
COM TECNOLOGIA DE PONTA, COMO A PERFURATRIZ XZ 4055

Primeira no ranking no mercado MND (Método Não Destrutivo) no Brasil e no mundo, a XCMG 
Brasil participou da Fenasan 2022 - Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente, com muitos 
lançamentos que despertaram o interesse do visitante especializado presente no evento. Destaca-se 
que a empresa também lidera o setor de máquinas pesadas na China, sendo a terceira colocada no 
mundo no segmento, nos últimos três anos consecutivos.

 “No Brasil, a XCMG  já vendeu mais de 420 equipamentos para o setor MND, desde 2008”, declara 
Kai Hung, gerente de Vendas, ressaltando a excelência do uso do método não destrutivo, capaz de 
favorecer  o processo de construção das redes de infraestrutura com sustentabilidade e diminuição 
dos impactos ambientais.  Nesse sentido, a XCMG acumula mais de 20 anos de experiência na 
fabricação de máquinas perfuratrizes direcionais horizontais, somando mais de 20 modelos, entre as 
pequenas e as grandes, que variam de 12t a 1.360t.

 Exemplo disso, é a Perfuratriz Direcional Horizontal XZ 4055 lançada na Fenasan 2022, que 
aconteceu de 13 a 15 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. A nova perfuratriz, já 
reconhecida por sua capacidade 
operacional fora do Brasil, possui força 
máxima operacional de empuxo/recuo 
de 44000Ib a 200kN, velocidade máxima 
empuxo/recuo 49/78/165 ft/min a 
15/24/50 m/min. O sistema fluído de 
perfuração tem pressão máxima (1500psi a 
100 bar) e fl uxo máximo (68 gpm a 256 L/
mim). Com baixa emissão de poluentes e 
certifi cação EPA Tier 4F/Stage V, a potência 
bruta do motor é de 155hp a 115 kW.

    

em tempo
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exclusiva

ORLANDO MORANDO

Uma gestão feita de coragem

Certa vez, o primeiro ministro inglês Winston Leonard Spencer Churchill, em 
um de seus conhecidos momentos de genialidade como aforista, disparou que “a 
coragem é o principal dos valores, pois garante a existência de todos os outros”. Suas 
frases, que constituem um manual para qualquer bom estadista, parecem encontrar 
ecos na administração da cidade paulista de São Bernardo do Campo, sob o comando 
do prefeito Orlando Morando Júnior, cuja trajetória como empreendedor foi acrescida 
de vasta experiência no legislativo, para encontrá-lo fi nalmente no gabinete do 
executivo do berço da indústria automobilística brasileira. Dinâmico, ágil e assertivo 
como sempre, ele recebeu mais uma vez, as equipes de Rodovias&Vias, para uma 
conversa que perpassa seus dois mandatos, revisita a história e apresenta realizações.

Prefeito de São Bernardo do Campo 
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exclusiva exclusiva

O senhor, ainda que esteja cuidando de um 
município, conserva uma visão muito clara do 
contexto em que este, e sua região participam 
em termos de abrangência maior, de estado. Esta 
é uma qualidade herdada ainda do seu período 
como legislador e fruto dos amplos debates aos 
quais participou nas câmaras e assembleias?

Orlando Morando: O progresso e o 
desenvolvimento de São Bernardo, o progresso 
e o desenvolvimento de São Paulo, o progresso 
e o desenvolvimento de todas as cidades 
são interdependentes e intrínsecos. Este 
tem que ser o entendimento. O estado só vai 
bem quando todas as cidades conseguem 
avançar. E avanço, nós pudemos desde muito 
cedo compreender, depende da qualidade 
da logística e da mobilidade, que realmente 
acontecem nos municípios, e entre eles. 

“O progresso e o 
desenvolvimento de São 

Bernardo, o progresso e 
o desenvolvimento de 

São Paulo, o progresso e o 
desenvolvimento de todas as 

cidades são interdependentes 
e intrínsecos. Este tem que ser 
o entendimento. O estado só vai 

bem quando todas as cidades 
conseguem avançar.”

“O governador Rodrigo 
Garcia é um municipalista 
por essência, pela sua própria 
vivência e trajetória políticas. 
Como fui deputado estadual, 
posso afirmar sem sombra de 
dúvida, que a gestão do Rodrigo, 
é o melhor governo que as 
Prefeituras do estado de São Paulo 
tiveram nos últimos 30 anos.” 

Sob este prisma então, podemos presumir que o alinhamento com o Palácio dos Bandeirantes é um 
grande contribuinte, não?

Olha. É necessário. Fundamental. O 
governador Rodrigo Garcia é um municipalista 
por essência, pela sua própria vivência e 
trajetória políticas. Como fui deputado estadual, 
posso afirmar sem sombra de dúvida, que a 
gestão do Rodrigo, é o melhor governo que 
as Prefeituras do estado de São Paulo tiveram 
nos últimos 30 anos. Desde Franco Montoro. 
É óbvio que o estado tem uma condição de 
investimentos muito melhor do que outros 
entes da federação, mas o que fica evidente é 
que uma boa gestão, munida principalmente 
de um espírito público, que entenda que a vida 
das pessoas está na vivência das suas cidades, 
com todas as suas virtudes e problemas, é 
o primeiro passo para a montagem de uma 
estratégia coerente de administração. E o 
governo Rodrigo Garcia tem essa característica 
descentralizada. Cito como exemplo, a obra do 
nosso viaduto estaiado, um empreendimento 
de R$ 150 milhões, com R$ 120 milhões de 
contrapartida do Estado de São Paulo. Nunca 
antes a cidade teve um convênio com o 
governo estadual em uma envergadura como 
essa. Naturalmente, a articulação, com uma 
atuação muito forte e presente da deputada 
Carla Morando, foi instrumental para que 
esse, entre outros projetos acontecessem. A 
presença de um parlamentar que conheça bem 
e defenda os interesses da região, da cidade, 

favorece e muito um melhor acolhimento 
de ideias e de uma linha argumentativa mais 
concisa, que efetivamente tem capacidade 
para detalhá-las e mostrar a viabilidade dessas 
propostas. Somente nesta gestão, São Bernardo 
do Campo recebeu 2 restaurantes populares 
“Bom Prato”. Estamos iniciando também uma 
grande ação de urbanização em um de nossos 
bairros, com 100% de recursos advindos do 
governo estadual, assim como a Avenida do 
Estado , que está sendo também inteiramente 
requalificada, com recursos do governo.



RODOVIAS&VIAS RODOVIAS&VIAS12 13

exclusivaexclusiva

Paralelamente, já que o tema é mobilidade, 
temos um salto importante aí nas ciclovias, um 
modal crescente em tendência no país inteiro.

Sim, Nós praticamente não tínhamos 
ciclovias na cidade. Fizemos as primeiras. 
Estamos indo bem nesse quesito, mas considero 
que o que temos ainda é pouco para o tamanho 
de São Bernardo. Precisa ser feito mais.

Curiosamente, uma mudança até de 
comportamento, de pensar uma cidade que 
talhou boa parte de sua história em torno do 
automóvel e sua corrente produtiva.

É verdade, uma vocação industrial que 
permanece muito forte. Na verdade, é a 
chegada da indústria no Brasil. Uma história 
que começa com a chegada da Ford, que sai 
do Ipiranga para São Bernardo, seguida em 
cascata por Volkswagen, Mercedes-Benz, 
Toyota e Scania, que têm uma planta tão ou 
mais moderna da que existe na Suécia. Tanto 
que antes da guerra na Ucrânia, os caminhões 
que iam para a Rússia eram fabricados 
em São Bernardo do Campo, tamanha a 
competitividade que essa fábrica deles aqui 
tem, com mão de obra qualificada, grandes 
investimentos e muita tecnologia. Destas, todas 
que permaneceram aqui estão indo muito 
bem, geram muito emprego e renda em toda a 
região do ABC e em toda cidade.

 Para contextualizarmos melhor, quando o 
senhor assumiu o gabinete no primeiro mandato, 
havia uma série de obras paradas. Como foi 
possível criar as condições para retomá-las?

Nós tínhamos mais de 70 obras paradas na 
cidade, sem nenhum tipo de andamento. Dentre 
elas, a mais drástica era o “Piscinão do Paço 
Municipal”, um dos maiores fatores contribuintes 
para as enchentes constantes em São Bernardo. 
Foram mais de R$ 100 milhões em investimentos 
somente por parte da Prefeitura, com toda a 
parte de drenagem. Além desta, que era uma 
verdadeira chaga, uma ferida literalmente aberta 
na cidade, retomamos 3 viadutos, igualmente 
abandonados: o Viaduto da Rotary, o Castello 
Branco e o Viaduto Mamãe Clory. Terminamos 
todos estes e ainda fizemos 
diversas alças de acesso 
novas  para os Viadutos com 
destaque para o Teresa Delta. 
Então considero muito mais 
importante do que começar 
novos empreendimentos, 
terminar os que foram 
deixados para trás. Juntamente 
a estas obras viárias, 
promovemos muitas outras de 
habitação, de urbanização, a 
maioria delas em encostas. São 
Bernardo tem uma topografia 
muito atípica, com muitos aclives, o que 
ocasionou no passado muitos problemas com 
deslizamentos, mortes. Isso hoje é uma página 
virada. Fizemos o tratamento de todas elas, 
sendo que a última recebeu um investimento 
de R$ 10,8 milhões para ser solucionada. 
Voltando um pouco à questão do nosso viário, 
nós estamos promovendo uma reconfiguração 
e ampliação completos da Avenida Newton 
Monteiro, que desafogará o trânsito do Centro 
da cidade, pulando da antiga pista dupla, para 
6 faixas de rolamento e um corredor BRT. De 
fato, temos o maior programa de renovação 
da malha viária da história de São Bernardo do 
Campo, com 408 Km de recapeamento asfáltico 
atendendo 1.150 vias dentro da cidade. Tudo 
com recursos do Estado e da Prefeitura. Zero 
recursos Federais.   

Notamos uma forte orientação para as 
modernas concepções da mobilidade urbana. 
De que forma se deu esse processo dentro da sua 
plataforma estratégica?

Não há como conceber as metrópoles 
sem investimentos sérios na mobilidade 
urbana. Quer seja com duplicação de vias 
já existentes, implantação de novas vias, 
pontes e viadutos, quer seja nos sistemas que 
atuam aí também: o transporte coletivo. Aí, os 
corredores de ônibus foram uma demanda 
reprimida, necessária e por muito tempo até 
mesmo atrasada nas metrópoles brasileiras. 
O cidadão fica muito tempo no transporte 
coletivo. E nós temos a sensibilidade de 
entender que este é o tempo mais perdido 

da vida de qualquer pessoa. 
Esse tempo, que não volta, 
desperdiçado, em que 
não se está com a família, 
não se está na escola, não 
se está trabalhando, além 
de contraproducente, 
desestimula a utilização 
do sistema público de 
transportes. Ao contrário, 
um transporte bem 
estruturado, significa, 
além de qualidade de vida, 
mais produtividade. O 

cidadão chega mais disposto para trabalhar 
e volta para casa em condições de desfrutar 
de um convívio familiar, sem estar cansado 
e estressado. Por isso a nossa oferta aqui é 
de ônibus climatizados, com carregadores 
de telefone, sinal de Wi-Fi, tudo isso 
disponibilizado em uma frota nova, a frota 
mais nova de ônibus de todo o ABCD paulista.

 
Que roda em um viário renovado, com mais 

conforto...

Com mais conforto e confiabilidade. Essa 
frota renovada, aliás, advém de uma concessão, 
que, na minha opinião é o modelo mais 
indicado para essa natureza de transporte. Até 
por que vejo a iniciativa privada  mais eficiente 
no aspecto operacional.

“Considero muito 
mais importante do 
que começar novos 
empreendimentos, 

terminar os que 
foram deixados 

para trás.”

“Aqui é de ônibus 
climatizados, com 
carregadores de 
telefone, sinal de Wi-Fi, 
tudo isso disponibilizado 
em uma frota nova, a frota 
mais nova de ônibus de 
todo o ABCD paulista.”

“O cidadão fica muito tempo 
no transporte coletivo. E 

nós temos a sensibilidade de 
entender que este é o tempo 

mais perdido da vida de 
qualquer pessoa. Esse tempo, 

que não volta, desperdiçado, em 
que não se está com a família, 

não se está na escola, não se está 
trabalhando.”

E que evidentemente, exerce maior pressão 
sobre os serviços públicos.

É um ciclo muito positivo. E o nosso papel 
tem sido realmente oferecer as condições para 
que tudo corra bem, para que as operações 
corram bem, suportadas por uma prestação ágil, 
descomplicada, de qualidade e alto nível.
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“Ninguém pode estar de 
fora da pauta ambiental, 
de redução de emissões, 

de reconstituição de matas 
e demais compensações 
ambientais. Nossa gestão 

entende que o meio ambiente é 
um tema universal e transversal à 

todas as pastas da administração.”

“A gestão pública eficiente 
não pode se acovardar 
diante de paradigmas. 
Precisa quebrá-los, e 
isso inclui austeridade, 
eliminar os excessos dentro 
do funcionalismo e mesmo 
alguns ditos privilégios. É uma 
questão de coragem.”

Nesse cenário, o senhor assumiu São Bernardo, em um momento em que se robustecia um debate 
mais amplo quanto à ações voltadas à sustentabilidade, com muitos destes players que o senhor 
menciona, procurando melhorar suas práticas, diminuindo suas pegadas de carbono e diminuindo 
emissões, adotando também maior transparência em seus processos. Como a prefeitura acompanhou 
esse novo alinhamento?

Então, essa grande transformação 
estrutural e de infraestrutura, acontece com 
participação de bancos de fomento, em boa 
monta?

Eles foram fundamentais. Os bancos 
não são acessíveis à todas as prefeituras, é 
preciso ressaltar. É preciso ter linha de crédito, 
rating que permita. Tem que ter índice de 
endividamento, capacidade para a tomada de 
novos investimentos. É responsabilidade. Até 
por que todo crédito internacional tomando 
por um município, tem que ter aval do Senado 
Federal, por que o fiador desse empréstimo 
é a União. No caso de inadimplência, a União 
paga, mas acaba bloqueando a transferência 
de recursos ordinários. Mesmo a sua 
capacidade de execução é medida. Tanto 
que a CAF nos colocou como o município 
brasileiro com maior capacidade de endereçar 
adequadamente os recursos captados. Ou 
seja, capacidade executiva daquele recurso. 
Por sinal, no seminário que eu mencionei, 
onde havia muitas autoridades, de muitos 
lugares do mundo, do próprio Estados Unidos, 
Argentina, Bolívia entre outros. Eu era o único 
representante brasileiro, justamente para 
apresentar lá o nosso case, a nossa experiência 
e os projetos que deram e estão dando certo. 
Algo que muito nos honrou, mas que acima 
de tudo, marca o reconhecimento pelo nosso 
trabalho à frente de São Bernardo do Campo.

A partir disso, podemos depreender que sua 
gestão, mais que legados, deixa uma assinatura. 
Um modo de fazer as coisas. Como você o 
definiria?

A gestão pública eficiente não pode se 
acovardar diante de paradigmas. Precisa 
quebrá-los, e isso inclui austeridade, eliminar 
os excessos dentro do funcionalismo e 
mesmo alguns ditos privilégios. É uma 
questão de coragem. Falar em gestão, muitos 
falam, mas buscar a economicidade, real 
eficiência no uso dos recursos, é muito difícil 
de ver fazer. Não é apenas cortar a carne, é 
cortar tudo o que não for essencial para a 
prestação do serviço. 

Nós absorvemos tudo isso muito 
bem. Ninguém pode estar de fora da 
pauta ambiental, de redução de emissões, 
de reconstituição de matas e demais 
compensações ambientais. Nossa gestão 
entende que o meio ambiente é um tema 
universal e transversal à todas as pastas 
da administração. Todas as nossas obras 
encontram os parâmetros compensatórios 
e de mitigação, e, como disse, esse processo 
de termos uma frota nova, acabou incidindo 

também sobre a opção por uma transição à uma 
eletrificação do transporte, que em breve, será de 
100% já este ano. Por meio da concessionária e a 
empresa Eletra como fornecedora. Nós entramos 
para o Guiness Book of Records, como a cidade 
que mais recicla óleo comestível do mundo, e 
estamos empenhados em manter essa distinção. 
Então, quando digo que esta é uma pauta 
transversal, é por que realmente ela está dentro 
das nossas secretarias, de Habitação, Transportes, 
além da própria Secretaria de Meio Ambiente.

Esta aderência à práticas de ESG, certamente deve facilitar a captação junto à instituições 
financiadoras internacionais, cada vez mais exigentes quanto à qualidade de empreendimentos que 
privilegiem o tema, não?

Com toda certeza. Eu estive há pouco 
em um seminário promovido pela CAF 
(Corporação  Andina de Fomento), em 
que as palavras de ordem, são os tópicos 
ambientalmente corretos. Eu inclusive, 
quando retornei ao Brasil, declarei que, os 
municípios e os estados que não estiverem 
se atualizando sobre as questões voltadas ao 
Meio Ambiente, dificilmente conseguirão ter 
acesso aos créditos internacionais. O primeiro 
item, após o rating de avaliação para a tomada 
do empréstimo aprovado, é justamente 
associado às questões socioambientais. Quem 

não estiver atualizado, terá diante de si portas 
fechadas. Mas, São Bernardo foi bem-sucedida 
em se atualizar. Quando assumi, o nosso score era 
“D-“. Hoje nós somos “A+”. Esse rating é a melhor 
nota histórica do município e aferido pela Caixa 
Econômica Federal. Para tudo isso, é preciso 
responsabilidade. Fazer a lição de casa elementar, 
de não se gastar mais do que se arrecada. Mas 
nem sempre foi assim. Infelizmente, a gestão 
anterior à nossa, nos deixou dívidas da ordem 
de R$ 200 milhões. Até mesmo a conta de luz da 
Prefeitura estava com 3 faturas atrasadas. Tive que 
fazer um projeto de Lei para a Câmara, pedindo 
autorização para parcela-la. Um momento 
tão complicado, em que até representantes 
do partido que administrava a cidade antes, 
manifestaram favoravelmente a ele.
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AS MUITAS
VIRTUDES DO 
TRABALHO

Ainda que tenha contornos de mito 
- ou épico - dos tempos posteriores 
ao descobrimento, com o misterioso 

estrangeiro João Ramalho que chega à 
terra dos Guaianases (do Tupi gûaîanã) e 
se enamora de sua Bartira, fi lha do senhor 
desta tribo (que se espraiava do atual Rio 
de Janeiro à regiões do Uruguai), Tibiriçá, 
casando-se com ela e tornando-se uma fi gura 
importante nas relações entre a potência 
Portugal e esta grande nação nativa brasileira, 
a história de São Bernardo do Campo até o 
tempo presente, é uma destas cuja moral 
avança pela memória e acena com resiliência, 
paciência e operosidade, à dedicação diária à 
capacidade transformadora das pessoas e da 
engenhosidade dos indivíduos. 
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Dos móveis aos automóveis. Do “cheiro dos Vernizes e das tintas”, 
como atalhou o empresário, engenheiro e poeta ítalo-brasileiro 
Salvador Arena (Salvatore Arena, fundador da Termomecanica São 
Paulo e da Fundação Salvador Arena), tanto faz se aplicados à madeira 
ou ao metal, São Bernardo do Campo, encampa de fato a “Sinfonia da 
produção” que alcança reiteradas vezes destaque nacional e patamar 
estratégico mundial. Persistente na “rápida harmonia – alegro 
pizzicato”, a cidade que se notabilizou por ter na atividade intensa, o 
arrimo de seu caráter, é hoje a face dinâmica de um estado pujante: 
“Paulistarum Terra Máter”.
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Fábrica de móveis e cadeiras  Cassetari,
década de 1920

Construção da Via Anchieta, entre 1940 à 1960

Prédio da antiga Câmara Municipal, 1892
atual Câmara de Cultura Antonino Assumpção

Antiga Igreja Matriz, 1930
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Vitorioso, o município venceu 
ameaças burocráticas à sua própria 
existência, dispensou arranjos e conluios 
que buscavam diminuir sua relevância, 
e fi ncou à golpes de cinzel o registro 
indelével de sua força nas pétreas 
tábuas do tempo. Contudo, se o passado 
inspira, ao mesmo tempo em que exibe 
uma inquestionável identidade são-
bernardense, é na atualidade que se 
compreende o plano de futuro próspero 
desenhado e almejado – e com tanto 
afi nco perseguido - pela sua população. 
Parceiras desde sempre, as engenharias, 
ofertaram o que de mais precioso tinham 
a oferecer: a qualifi cação técnica para os 
que sempre tiveram o ímpeto de construir 
seu caminho com suas próprias mãos. A 
São Bernardo do Campo de hoje, avaliada 
aqui por Rodovias&Vias sob o prisma 
de sua infraestrutura, é cosmopolita, 
sofi sticada, refi nada, moderna, sem ter se 
tornado afetada, conservando ainda os 
trejeitos de “namorada”, que encantaram 
a personalidade que ajudou a Central de 
Jornalismo deste periódico a iniciar esta 
reportagem.

ENTRE SÃO PAULO E SANTOS
IBAP, Indústria Brasileira de Automóveis 
Presidente, que apesar da vida curta e 
turbulenta, quase chegou a produzir o 
primeiro automóvel projetado (de acordo 
com fontes da revista Quatro Rodas) no 
Brasil, o Democrata, que à época pretendia 
ser o mais luxuoso veículo disponível por 
aqui. Evidentemente, que a instalação 
de todo este enorme Parque Industrial, a 
entrega da Via Anchieta (ou SP-150, já em 
1947), o “maior corredor de exportação da 
América Latina”, e a consequente atração de 
empresas de periféricos e peças automotivas 
(e claro, toda a estrutura de suporte a este 
pessoal), foram capazes de disparar o 
crescimento da “Detroit Brasileira”, cujos 
efeitos reverberaram mais fortemente nos 
anos 1960, 1970 e 1980. Hoje detentora de 
um Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) altíssimo, de 0,805, a cidade beira os 
850 mil habitantes, tendo partido de apenas 
40 mil nos anos 50.

“Abençoada” também pela localização 
estratégica, entre a maior cidade do Brasil 
e o maior Porto do país, “São Bernardo”, 
defi nitivamente larga com o pé direito 
fi rmemente fi ncado no acelerador dos 
anos 1950 em diante, com a instalação 
da primeira fábrica da Volkswagen fora 
da Alemanha. Precedida pela Varam 
Motores (de início produzindo caminhões 
e automóveis Norte Americanos da 
Nash, e depois ampliando a oferta para 
veículos FIAT e Jipes Nissan Patrol em 
regime CKD – Completely Knocked Down 
– ou completamente desmontados, o 
que a caracterizava como montadora) 
e Brasmotor (firma que deu origem 
ao conglomerado Brastemp e que 
inicialmente montava e distribuía 
produtos da Chrysler Corporation), à 
“Volks”, seguiram-se operações da Willys-
Overland, Toyota, Mercedes Benz, Scania, 
Karmann-Ghia, Simca, Ford e a nacional 
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Via Anchieta Km 18,  1968

Via Anchieta Km 18,  1968

Viaduto dos Bombeiros, 2022
Gabriel Inamine

Bairro Rudge Ramos, 1986
 Foto de Mário Ishimoto

Vista da Marechal Deodoro, altura do Cine São 
Bernardo - 28/03/1967 - Acervo da Seção de 

Pesquisa e Documentação

Linha de montagem da Volkswagen, 1964 Inauguração da Via Anchieta, em 1947

 Vista aérea do bairro Montanhão, 1988
 Foto de Mário Ishimoto

Foto: Rafael Dias Herrera
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UM PASSADO RECENTE

Obras de combate às enchentes em São Bernardo

Enchentes nos anos 90

É difícil crer que tanta vocação para 
o sucesso tenha sido temporariamente 
colocada em um hiato, por práticas de 
gestão pública antiquadas, que não foram 
capazes de tirar máximo proveito de uma 
situação tão privilegiada. Vítima do próprio 
crescimento, São Bernardo do Campo, 
mais uma vez em sua trajetória, atravessou 
um período de agonia, com uma visão 
pobre para a eleição de prioridades e 
má alocação de recursos, resultando em 
um cenário de ocupação desordenada, 
obras estruturantes inacabadas e eventos 
terríveis, como grandes enchentes. É 
claro que o município – como tantos 

Brasil a fora - sofria com as “dores do 
crescimento”, comuns às grandes 
metrópoles do globo. E neste contexto, se 
fez necessário repensar a abordagem dos 
problemas da cidade, que precisariam 
ser atacados de forma mais sistemática, 
metódica, disciplinada e mais profi ssional. 
Mais adequada, portanto, ao nível de 
desenvolvimento que se pretendia e que 
fi nalmente hoje se apresenta: do défi cit 
ao superávit. Do abandono, à inclusão. Da 
decadência e poluição, ao crescimento 
sustentável. Com responsabilidade fi scal, 
transparência e naturalmente, muito, 
muito trabalho. 
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Delson José Amador, Sec. de Transportes e 
Vias Públicas de São Bernardo do Campo

“Desde o começo da nossa 
gestão, fi cou muito claro 

que havia uma grande 
carência de organização de 

longo prazo. Detectamos 
também vários grandes 

empreendimentos 
paralisados.” 

PLANO MESTRE
“Desde o começo da nossa gestão, 

fi cou muito claro que havia uma grande 
carência de organização de longo prazo. 
Detectamos também vários grandes 
empreendimentos paralisados. Obras 
com diversos recursos oriundos de 
fi nanciamentos externos, como do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), recursos do Governo Federal. Então 
esse primeiro período nosso, foi retomar, 
concluir e entregar essas obras, pois 
muitas estavam causando transtornos, 
com muitas peças já fabricadas, dispostas 
ao longo de vias, com grande prejuízo ao 
tráfego, acumulando lixo e todos os outros 
problemas que um projeto inacabado 
oferece, por que na prática, além de 
não servir ao propósito inicial, atrapalha 
outras coisas. É a antítese da obra, afi nal”, 
revelou à Rodovias&Vias o engenheiro 
e experimentado gestor público, Delson 
José Amador, secretário Municipal 
de Transportes e Vias Públicas de São 
Bernardo do Campo, ex-superintendente 
do Departamento Estadual de Estradas 

de Rodagem (DER/SP) e da extinta (e 
atualmente em fase de liquidação) 
Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa). 
“Entre essas obras, especificamente 
falando em termos de viário, podemos 
citar o “Complexo Castello Branco, que é 
uma interligação Leste-Oeste, o viaduto 
Mamãe Clory (nomeado assim segundo 
uma personalidade da fi lantropia, muito 
conhecida na cidade), o viaduto da 
Praça dos Bombeiros, e o Tereza Delta 
(novamente, um traço inequívoco dos 
são-bernardenses em valorizar a própria 
história, homenageando uma das 
primeiras prefeitas do Brasil), um segundo 
viaduto sobre o sistema Anchieta. Todos 
eles com a função de fazer o fl uxo de 
veículos na cidade ̒ respirarʼ melhor”. 

CAPA • SÃO BERNARDO DO CAMPO
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DISCIPLINANDO ÁGUAS
Além destas intervenções no viário, 

foram tomadas medidas para fi nalizar 
também um enorme reservatório para 
controle de enchentes, uma ferida 
aberta, literalmente de fronte ao paço 
municipal e, uma questão de honra 
para o prefeito Orlando Morando que, 
visivelmente incomodado, disparou, 
no seu estilo sempre direto, quando 
da primeira visita de Rodovias&Vias à 
prefeitura na atual gestão, que “aquilo 
era um absurdo à céu aberto” e que 
iria “resolver de vez” aquela “cratera”. 
Homem de palavra, de fato a obra (ou 
melhor, a laje que cobre a estrutura do 
reservatório), hoje é um amplo espaço 
utilizado para eventos e um local onde a 
prática de esportes como skate (há uma 
pista especial próxima, especialmente 
dedicada ao esporte, também próxima 
à Prefeitura) e passeios de bicicleta são 
bastante comuns a qualquer hora do 
dia. Um verdadeiro espaço de convívio 
social e ponto de encontro da população, 
a chamada “Praça do Paço”. De acordo 
com o secretário Delson, “Essa era uma 
obra muito importante para disciplinar 
as águas, pois devido às características de 
relevo do centro de São Bernardo, que por 
uma questão topográfi ca, fi ca no meio 
de um ʻvaleʼ. E toda água no período de 
chuvas corria, consequentemente para 
lá. Houve até afogamentos. Então, foi 
realizada não apenas a fi nalização correta 

do grande reservatório, seu fechamento, 
e a construção de galerias para direcionar 
o volume excedido e contido por ele, 
para o córrego ʻDois Meninosʼ, na 
divisa com Santo André, finalmente 
desembocando no Tamanduateí. Eram 
intervenções que contavam inclusive 
com recursos do governo Federal, 
sem nenhum tipo de contrapartida 
por parte do município. Então, fica 
difícil entender por quê elas não foram 
executadas antes. Naturalmente, este 
empreendimento, compôs a lista de 
itens a que me referi um pouco antes, de 
projetos inacabados a serem o quanto 
antes possível, terminados e entregues à 
população”, falou o engenheiro, que teve 
este projeto redirecionado para a pasta 

sob seu comando. Este grande projeto, 
foi tocado em frente com a utilização 
de recursos levantados junto à Câmara 
Andina de Fomento (CAF, atual Banco de 
Desenvolvimento da América Latina), em 
um primeiro fi nanciamento junto a eles 
obtido. “Outra obra importante nesta 
questão trazida para nós, foi o adequado 
tratamento, canalização, laje de fundo e 
retifi cação do Ribeirão dos Couros. Uma 
área que apresentava muitos riscos de 
enchentes e inundações, junto a áreas 
residenciais de menor renda, e constitui, 
bem dizer, a divisa entre São Bernardo e 
Diadema. Para tal, fomos obrigados a fazer 
uma rescisão unilateral de 2 contratos, 
para procedermos às novas licitações e 

“Foi realizada não apenas a 
fi nalização correta do grande 
reservatório, seu fechamento, 
e a construção de galerias para 
direcionar o volume excedido e 
contido por ele, para o córrego 
‘Dois Meninos’, na divisa com 
Santo André, fi nalmente 
desembocando no Tamanduateí.” 
Delson José Amador,
Sec. de Transportes e Vias Públicas

sua efetiva conclusão, prevendo ainda 
uma outra para a instalação de um viário, 
amplo, com 3 faixas em cada margem, 
que contribuirá para fazer um desvio 
para o tráfego de passagem que tem 
como destino a cidade de São Paulo. Da 
Avenida Piraporinha ao Km 16 da via 
Anchieta, que têm um movimento muito 
intenso, congestionado, logo em frente à 
fábrica da Mercedes. Um viário em ambas 
as margens desse Ribeirão. Além disso, 
haverá um viaduto sobre esta Avenida 
que irá se conectar, via Avenida Robert 
Kennedy, que também será recuperada 
dentro do mesmo contrato, à este viário 
que está sendo implantado”, registrou o 
secretário Delson. 

Obras da Marginal Ribeirão dos Couros Avanços da Obra em 2019
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SAÍDA E CHEGADA
Este novo complexo, também contará, 

segundo informações da Secretaria, 
com o primeiro viaduto estaiado de São 
Bernardo do Campo, uma tecnologia cuja 
opção se deu por conta da impossibilidade 
de interrupção do tráfego durante sua 
construção. Constituído de uma plataforma 
reta, construída em balanço sucessivo, e com 
o encontro das frentes por sobre o viário já 
existente. “A intenção deste segundo plano 
e dos empreendimentos que o compõem, é 
resolver problemas, não de ir tratando deles 
com paliativos”, fez questão de registrar o 
secretário Delson. Com estas intervenções, 
haverá eliminação do chamado “tráfego de 
passagem” da região central, diminuindo 
também, confl itos. “Nós precisamos ter em 
mente, que nós temos que olhar a questão 
do automóvel muito atentamente. Há 
contagens aí que revelam cerca de 600 mil 
veículos registrados em São Bernardo do 
Campo, além de contagens que mostraram 
uma frota equivalente a essa como sendo 
adicionada ao viário local todos os dias. 
Pessoas que precisam acessar outros 
municípios, como Santo André e São 
Caetano, que hoje têm que praticamente 
atravessar São Bernardo do Campo. Um 
tráfego que não tem nem origem nem 
destino aqui, mas cuja confluência na 
cidade infl uência de forma muito negativa 
a nossa fl uidez. É ruim, portanto, tanto para 
os nossos residentes, quanto pra quem 
vem de fora. E a solução é obra de arte, 
não tem jeito”. Quando concluídas, essas 
modificações profundas serão capazes 
de diminuir tempos de viagem e, afi nal, 
requalifi car a experiência de trânsito na 
Cidade. 

“A intenção deste segundo plano 
e dos empreendimentos que o 
compõem, é resolver problemas, 
não de ir tratando deles com 
paliativos.” 
Delson José Amador,
Sec. de Transportes e Vias Públicas
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REENGENHARIA FINANCEIRA
É importante ressaltar a ciência 

e a responsabilidade com que todos 
estes empreendimentos são tocados 
pela Cidade, uma vez que a própria 
administração pública reconhece as 
difi culdades atravessadas pelas empresas 
do segmento de engenharia pesada, 
desde as disciplinas de projeto às que 
possuem qualificação para avançar e 
se qualificarem para este cenário de 
grandes obras: “Há uma compreensão 
de que em sua maioria, esses prestadores 
de serviços de engenharia, encontram-
se descapitalizados. Desta forma, a 
gestão financeira, dentro de uma 
política de pagamentos ajustada, que 
visa disponibilizar os recursos em dia 
para este prestador, é um fator essencial 
para um cronograma de trabalhos que 
funcione”. Vencer este “loop técnico”, 
é especialmente importante, uma vez 
que a higidez, além de constituir uma 
questão essencial para toda uma corrente 
produtiva, também é altamente infl uente 
sob o prisma de tomada de recursos de 
entidades fi nanciadoras – dentro e fora 
do país – entre outros quesitos a serem 
endereçados pela gestão: “A nossa 
credibilidade, perante essas instituições, 
efetivamente somente se deu a partir do 
momento em que sinalizamos que íamos 
retomar o que havia sido estancado em 
termos de empreendimentos. O produto 
deles, afi nal é dinheiro. A pior coisa que 
pode acontecer na perspectiva de uma 

instituição dessas, é eles terem um recurso 
carimbado, e o gestor ao qual esse recurso foi 
destinado, não performar. Os coloca em uma 
situação de não poder realocar este recurso 
para outro tomador, o que é prejudicial, 
por que o montante que fi ca parado não 
rende os dividendos. Então, naturalmente 
que as instituições, ao perceberem a nossa 
vontade de fazer acontecer, de tocar essas 
obras, voltaram a trabalhar conosco. E com 
austeridade e pontualidade, fomos capazes 
também de ir melhorando nosso rating, 
recuperando o nosso score, o que nos colocou 
em uma posição melhor hoje, em termos 
de possuirmos musculatura e capacidade 
para a tomada de novas captações”, falou 
o secretário, que acrescentou: “parece 
algo simples, até óbvio, uma questão de 
estabelecer compromissos e cumpri-los. 
Hoje nós podemos dizer que São Bernardo 
honra seus acordos, e isso é a base para 
uma administração bem-feita”, fi nalizou o 
secretário. 

“A nossa credibilidade, perante essas 
instituições, efetivamente somente 
se deu a partir do momento em que 
sinalizamos que íamos retomar o 
que havia sido estancado em termos 
de empreendimentos.” 
Delson José Amador,
Sec. de Transportes e Vias Públicas
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SOMENTE O NECESSÁRIO

Se por um lado o secretário Delson 
refere-se à austeridade (em uníssono ao 
chefe do executivo, Orlando Morando), 
coube à este último, traduzir em ações, 
com a experiência como empreendedor 
por formação, a correta acepção deste 
termo na esfera da prestação de serviços 
por parte da Prefeitura. Confrontado 
com restos a pagar de R$ 196 milhões de 
2016 para 2017, um rating D- (atribuído 
pela Caixa Econômica Federal) e apenas 
R$2,9 milhões para investir, a gestão não 
perdeu tempo em “cortar na própria 
carne”, eliminando supérfluos sem 
hesitar, gerando uma economia aos cofres 
públicos da ordem de R$ 102 milhões 
nos 100 primeiros dias de governo, 
superando a marca de R$ 1 milhão por dia, 
audaciosamente defi nida por Morando. 
Como? A lista é longa, e vai desde a 
renegociação de contratos e dívidas (por 

incrível que pareça, a prefeitura correu 
o risco real de fi car à luz de velas por 
falta de pagamento de luz), ao corte de 
celulares corporativos e a adoção de diário 
Ofi cial Eletrônico, entre outros, como o 
congelamento de cargos comissionados e 
mesmo a rescisão de contratos de locação 
de veículos. Tudo feito com aprovação 
na Assembleia, contando inclusive 
com votos favoráveis de oponentes do 
espectro político, tamanha situação 
desafi adoramente crítica em que a cidade 
se encontrava. A propósito, para diminuir a 
“conta de Luz”, a Prefeitura se valeu de um 
raciocínio bastante similar ao que qualquer 
cidadão que tenha dó do próprio bolso usa: 
promoveu a troca de boa parte do parque 
de iluminação por lâmpadas de LED (41%, 
em um processo que está em andamento, 
e chegará em 2024 à 100%), gerando uma 
economia de mais R$ 600 mil ao mês.
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REQUALIFICAÇÃO 
ECONÔMICA

De fato, além de ser exímia com 
relação à disposição para o trabalho, 
São Bernardo do Campo, é também 
muito boa com números. Falando 
neles, o município que foi exitoso em 
requalificar sua economia, registra 
alguns bastante impressionantes, 
neste 2022, como a atração de 
R$ 9 Bilhões em investimentos (de 
acordo com levantamentos da 
Fundação Getúlio Vargas – FGV), entre 
montantes oriundos da iniciativa 
privada (R$ 6,5 Bi); públicos (R$ 2,2 Bi)
e parcerias (R$ 3 Bi). Mais do que 
transparência e higidez, como dito 
pouco antes, a cidade se benefi cia 
de uma nova abordagem política, 
que desburocratizou a emissão de 
licenças, tornando o ambiente mais 
propício para os negócios, ao também 
conseguir expandir, para além da 
natural e perene vocação industrial 
(que notadamente sofreu com o 
advento da Pandemia do Coronávírus), 
uma tendência de alta atividade “Na 
contramão da crise e driblando a 
recessão”, para setores de serviços 
(quase uma consequência do primeiro) 
e logística (um passo bastante natural 
e orgânico igualmente). Tudo isto, 
somado à política de incentivos fi scais, 
com descontos progressivos no IPTU 
para empreendimentos geradores de 
posições de trabalho, que resultou, 
nos últimos 2 anos na abertura de 
mais de 36.800 novas empresas. 
Único município do grande ABC a 
fi gurar em outro levantamento, este 
da consultoria Urban Systems em 
pareceria com a revista Exame, São 
Bernardo também, justifi cadamente, 
teve conferido para si o orgulhoso 
epíteto de “Melhor Cidade para 
Negócios na Área de Indústrias”, 
chancelando mais uma vez sua posição 
a nível nacional como um dos mais 
possantes polos industriais do Brasil. 

Viaduto da Avenida Rotary
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MOBILIDADE: O MOVIMENTO DA VIDA
Dentre o rol de obras paradas 

(algumas até o início da primeira gestão 
Orlando Morando, sequer iniciadas), e 
com recursos disponíveis já empenhados 
(neste caso do BID), estava uma completa 
requalificação e reestruturação do 
Transporte coletivo, incluindo não 
apenas a adequada implantação de vias 
específi cas e exclusivas, como a ampliação 
de capacidade dos (poucos) corredores 
existentes, além de terminais. “De fato, 
não existia esse tipo de estrutura em São 
Bernardo do Campo (terminais de ônibus). 
Então foram construídos dois deles, sendo 
que um ainda não entrou em operação, 
por que sua execução caiu neste momento 
de grande escassez de componentes, que 

afeta não apenas os empreendimentos, 
mas as indústrias em geral. A parte civil já 
foi construída, contudo, resta ainda uma 
cabine blindada de entrada de energia, 
já adquirida, porém o fornecedor ainda 
não conseguiu entregá-la por falta de 
componentes até o momento, mas a 
gente acredita que isso deve ocorrer em 
um breve espaço de tempo”, comentou o 
secretário. “O outro terminal, já entregue, 
fi ca na Estrada dos Alvarengas, e por uma 
questão de estratégia, foi transformado 
em um terminal rodoviário, intermunicipal, 
para retirar o tráfego dos grandes ônibus 
desse tipo de transporte da nossa região 
central”. Parte deste pacote, também 
contemplou os eixos de BRTʼs (ônibus 
expressos, Bus Rapid Transit, com paradas 
rápidas), com o terminal João Firmino. 
“Dentro deste pacote de mobilidade 
estavam contempladas as faixas com 
corredores exclusivos, como as que partem 

da Praça Giovani Breda. O próximo passo desses 
investimentos, um outro grande pacote de 
obras a ser anunciado em breve, é a continuação 
da ampliação da Estrada dos Alvarengas, um 
segmento bastante longo, que atende cerca de 
100 mil pessoas em vários bairros, já contratadas 
e com edital pronto para ser lançada, até a 
divisa de Diadema. Outra via extremamente 
importante para São Bernardo, em região 
Central, que sai da área de abrangência do Paço, 
também contemplada, passa pela Avenida 
Vergueiro, em direção à Rudge Ramos que 
vai até a Anchieta e segue à São Paulo, lá na 
Vila Mariana”. Com a primeira fase concluída, 
foi revisada o que é considerado o embrião 
de um plano de mobilidade. “Outro desafi o, 
com exigência de lei Federal, era justamente 
um plano de mobilidade propriamente dito, 
capaz de apontar diretrizes para o futuro, e 
abrange toda a questão de mobilidade do 
município, com um desafi o que fi cou muito 
evidente durante o período de Pandemia, que 
era o transporte individual, especialmente 
por pedal, que exigem um planejamento 
muito criterioso para serem estudados para 
a adequada implantação de suas estruturas, 
as ciclofaixas e ciclovias”, avaliou o secretário, 
mencionando questões legais que, no caso 
de descumprimento, tornam impossível 
a tomada de empréstimos e recursos por 
parte do orçamento da União. “Então, nós 
estamos preparando o município para o que 
pode acontecer para os próximos 15 anos, 
utilizando simulações, modelos e programas 
digitais de grande capacidade, identifi cando 
ações para horizontes de curto, médio e longo 
prazo, a partir das perspectivas dos modais 
diversos e suas interrelações”. Em meio a estas 
intervenções pesadas, há ainda um tratamento 
importante a ser dado à Via Anchieta, que possui 
cerce de 40 Km inseridos dentro do contexto 
urbano de São Bernardo: “O principal desafi o 
até um horizonte de 2030 é precisamente esta 
via. Existem vários acessos, alças, que não foram 
realizadas, ou ao menos não na sua totalidade. 
Ao longo do tempo, essas áreas no entorno 
foram sendo ocupadas, inclusive com edifícios 
que nos impedem de completá-los. Neste 
contexto, há desapropriações que são inviáveis. 
Logo, concluímos que nós precisaríamos 
começar a atacar obras estruturais no sentido de 
trazer mais conforto”. 

Delson José Amador, Sec. de Transportes e 
Vias Públicas de São Bernardo do Campo

“De fato, não existia esse tipo de 
estrutura em São Bernardo do 
Campo (terminais de ônibus). 
Então foram construídos dois deles, 
sendo que um ainda não entrou em 
operação, por que sua execução caiu 
neste momento de grande escassez 
de componentes, que afeta não 
apenas os empreendimentos,
mas as indústrias em geral.” 

Terminal de Ônibus Batistini
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PLANO DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA
Com pouco mais de 1.100 Km de 

vias, São Bernardo também carecia de 
uma programação mais consistente 
quanto à recuperação do pavimento 
de suas vias públicas em pouco mais de 
400 Km². “Como um exemplo, temos 
Osasco, com um número equivalente 
de habitantes, porém com uma área de 
cerca de apenas 70 Km². Então, desde 
o começo, nós já tínhamos também 
detectado a necessidade de melhorar a 
qualidade do pavimento nas vias urbanas. 
A partir disso, estabelecemos etapas de 
intervenção nessas vias. Algo que se deu 
logo em seguida à retomada das obras 
inacabadas. Está sendo uma programação 
muito grande, feita em parceria com 
a Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (SABESP), para 
evitar qualquer tipo de retrabalho dela 
que por ventura pudesse ocorrer em 
uma via já recuperada, em ações que 
foram concatenadas previamente. Hoje 
nós estamos aí em um percentil de 
40% dessas recuperações já executadas”, 
estimou o secretário, que ainda revelou 
que este se trata de um marco histórico, 
pois consiste no maior programa de 
recuperação viária já promovido na 
existência do município, e que ainda terá 
muitos desdobramentos, mesmo em 
áreas mais sensíveis, como ele explica: 

“É uma programação ampla, que avançou 
com todos os cuidados ambientais 
atendidos, uma vez que nós temos uma 
parte ponderável do Município em área de 
manancial, protegida, que a propósito é a 
maior extensão limítrofe à Represa Billings, 
e com até mesmo uma parte de sua área, 
posterior à ela, que segue ao alto da Serra 
e vai até a divisa com Cubatão. Uma área 
que possui residentes, cerca de 20 mil 
pessoas, e que precisam ser atendidos, 
porém, tomando os cuidados para que 
a mancha urbana para lá não cresça. É 
uma área de vigilância permanente, cujo 
único acesso se dá por balsa, operada 
pela Empresa Metropolitana de Águas 
e Energia (EMAE, vinculada ao governo 
do Estado de São Paulo), além claro, 
de Bairros em situação de divisa com 
outros municípios”, disse. Ainda pelo 
prisma humanitário (que avança ao 
meramente social), a sensibilidade da 
gestão, possui um alcance muito maior, 
que atenta também para problemas 
mais imediatos, contando por exemplo, 
com dois restaurantes “Bom Prato”, em 
parceria estabelecida com o Governo 
do Estado, e que servem mais de 1,5 mil 
refeições a preços simbólicos, mostrando 
defi nitivamente, que a gestão só é boa 
realmente, quando é completa e atende 
todas as camadas do tecido social. 
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ALÍVIO IMEDIATO
Na intensa dinâmica de obras da 

prefeitura São Bernardense, durante 
a compilação, levantamentos e 
estruturação da presente edição, os 
empreendimentos entregues pela cidade 
inteira, como esperado, não cessaram. Em 
uma ocasião emblemática, tanto desta 
afirmação, quanto dessa capacidade 
de realização, foi inaugurada e liberada 
para o tráfego, o complexo de ligação 
da Av. Prestes Maia à Via Anchieta, 
naturalmente, com a presença do prefeito 
Orlando Morando, Acompanhado do 
secretário de Transporte e Vias Públicas, 
Delson José Amador. De acordo com 
informações da prefeitura, “a abertura da 
nova confi guração, que compreende a 
duplicação da Avenida Newton Monteiro 
de Andrade, no Centro, viabilizando 
a ligação direta do Complexo Tereza 
Delta com a Avenida Prestes Maia (...) vai 
otimizar o deslocamento dos motoristas 
que saem da Via Anchieta com sentido 
à região central da cidade e vice-versa”. 
“Sem dúvida uma grande melhora 
no fl uxo do trânsito da nossa cidade. 
Uma das importantes obras viárias do 
município. Moradores do Centro, Nova 
Petrópolis, Santa Terezinha, Vila São 
Pedro e adjacências vão ter um impacto 
positivo neste deslocamento, otimizando, 
e com acesso rápido”, pontuou o 
chefe do Executivo. Ainda, segundo 
o município, “Entre as intervenções 

viárias no local, incluindo recapeamento 
asfáltico e desapropriações, a obra recebeu 
investimento de aproximadamente 
R$ 80 milhões. A nova Newton Monteiro de 
Andrade totaliza 1,5 Km de extensão, terá 
duas faixas de rolamento em cada sentido 
e um corredor de ônibus que permitirá 
ligação direta até a Rua Tiradentes, no 
Jardim Irajá, além do canteiro central”. Da 
concepção à entrega da solução, houve 
um hiato bastante curto, considerando 
a natureza das intervenções e o modo 
como obras públicas – em termos gerais, a 
nível nacional – costumam caminhar: “Foi 
em torno de um ano e meio de trabalho 
intenso para viabilizar toda a intervenção. 
Também tem a nova sinalização. São três 
faixas de rolamento para a saída e entrada 
do município, que representará grande 
melhoria”, frisou o secretário Delson 
José Amador. A Prefeitura também tem 
aplicado investimentos em outras obras 
de drenagem e de mobilidade urbana 
na região central, como a canalização do 
Córrego dos Lima, situado entre a Rua 
Jurubatuba e a Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, vias historicamente castigadas pelas 
chuvas. As intervenções somam R$ 6,2 
milhões em investimentos e também estão 
em fase fi nal. A administração deu início ao 
recapeamento asfáltico de toda a extensão 
da Rua Jurubatuba e de dezenas de vias 
do entorno, por meio do Programa Asfalto 
Novo (R$ 10 milhões). 
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DESTAQUES EM DETALHES: UMA CRONOLOGIA DO 
PROGRESSO (2017 – 2022)

FONTE: ASCOM PMSBC

A CASA É MINHA

Maior regularização fundiária já 
realizada. São Bernardo está próxima 

de alcançar 30 mil escrituras de 
moradias concedidas desde 2017.

VIADUTO
MAMÃE CLORY
(BAIRRO ASSUNÇÃO)

24/08/2018 – Entrega do 
Viaduto Mamãe Clory (na Avenida 

Robert Kennedy) e a duplicação 
e pavimentação da Avenida José 
Odorizzi, no bairro Assunção. O 
Viaduto Mamãe Clory  - sobre a 

Avenida Robert Kennedy -  possui 155 
m de extensão e vão central de 45 m 

e a duplicação e pavimentação da 
Avenida José Odorizzi conta com 2,5 
Km de duplicação, 1,8 Km de novas 

redes de drenagem, foram utilizadas 
10 mil toneladas de pavimentação, 

500m³ de muros de concreto e nova 
iluminação pública. Investimento de 

R$ 44 milhões. 

CICLOVIAS

Em 2018, o município possuía 1,5 quilômetro 
de ciclovias e ciclofaixas. Atualmente, são 12,3 

quilômetros no total. A ampliação da malha 
cicloviária está prevista no âmbito do Plano 

Municipal de Mobilidade Urbana, cuja revisão está 
em tramitação. Também possui três bicicletários: 
(Praça Ibrahim de Almeida Nobre, Parque Cidade 
Raphael Lazzuri, no Jd. do Mar; Parque Municipal 
Engenheiro Salvador Arena, no Rudge Ramos; e 

Parque das Bicicletas, no Jd. do Mar).

CORREDORES DE ÔNIBUS

Já entregues: Corredor João Firmino (julho de 
2018), Corredor Alvarenga (novembro de 2019), 

Corredor Rotary (maio de 2020), Corredor Anchieta-
Imigrantes (maio de 2020), Corredor São Pedro 
(junho de 2020), Corredor Galvão Bueno (junho 
de 2020), e Corredor Rudge Ramos – trecho da 

Igreja São João Batista (agosto de 2020) e trecho 
Vergueiro (abril de 2022).

CAPA • SÃO BERNARDO DO CAMPO
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VIADUTO
JOSÉ GOMES DA SILVA 

(PRAÇA DOS BOMBEIROS)

01/09/2019 – Viaduto inaugurado que 
conecta as avenidas Rotary e Luiz Pequini.  o 
equipamento viário recebeu investimento 

de R$ 81,5 milhões, com recursos da 
Confederação Andina de Fomento (CAF) 
e contrapartida municipal. O viaduto vai 

benefi ciar de forma direta os moradores dos 
bairros Centro, Ferrazópolis, Vila São Pedro, 
Jardim Irajá, Vila São José, Jardim Regina e 

Parque São Bernardo.  

URBANIZAÇÃO DO 
NÚCLEO DIVINÉIA/

PANTANAL

20/02/2022 –Investimento de 
R$ 16,9 milhões. Local ganhou 
infraestrutura completa, com 

rede de drenagem, água, esgoto e 
pavimentação, além de
regularização fundiária.

CONVÊNIO SABESP

31/4/2019 – Convênio para empenho de 
R$ 1,746 bilhão em investimentos da Sabesp. 

São investidos R$ 600 milhões para o serviço de 
abastecimento de água e outros R$ 867 milhões 

para coleta e tratamento de esgoto. Outros
R$ 278 milhões serão destinados para ações de 

bens de uso geral e renovação de ativos. Incluindo 
melhorias no sistema de abastecimento e de 
saneamento básico, além da recuperação da 
malha viária em uma parceria inédita entre a 

Prefeitura e Sabesp, por meio do Programa Asfalto 
Novo (2 milhões de quilômetros quadrados 
recuperados por diversos bairros da cidade).

VIADUTO
TEREZA DELTA  

(KM 21 DA VIA ANCHIETA)

24/04/2020 – O novo Complexo Tereza Delta, 
localizado no km 21 da Via Anchieta. Considerado 

o projeto de maior investimento na área, com 
aporte fi nanceiro de R$ 168 milhões, o sistema 

viário passou a oferecer 5 novos acessos a 
população, permitindo assim, mais fl uidez e rapidez 

no deslocamento de aproximadamente 46 mil 
motoristas que trafegam pela região diariamente, 

além de passageiros do transporte público, por 
meio do Corredor Anchieta-Imigrantes.

VIADUTO JOÃO 
FERNANDES FILHO

(COMPLEXO CASTELO BRANCO) 

03/08/2019 – O Complexo Castelo Branco, 
no bairro Alves Dias. A inauguração do trecho 

de interligação passou a se somar a outras 
grandes conquistas já fi nalizadas na região, 
como o Viaduto, a duplicação das avenidas 

José Odorizzi e dos Flamingos, além do 
prolongamento da Avenida Oswaldo Fregonesi 

e da canalização da Linha Camargo, em um 
pacote de investimentos que supera 

R$ 52 milhões. Em julho de 2021, o local recebeu 
a denominação João Fernandes Filho (pai do 
vice-prefeito, Marcelo Lima, e que faleceu em 

2020, em decorrência da Covid-19).

RECUPERAÇÃO DA 
ESTRADA MARCO POLO

14/03/2022 - Investimentos de R$ 3,6 milhões, 
por meio de emenda parlamentar do deputado 

Alex Manente. Obras envolveram 4 km entre 
o cruzamento com a Estrada Galvão Bueno, 

no Batistini, até o acesso ao trecho sul do 
Rodoanel. Foram feitas melhorias de drenagem, 

e revitalização de calçadas, guias e sarjetas. 
Também receberam novo asfalto trechos de 

outras três vias que estão interligadas.

PISCINÃO DO PAÇO
(FIM DAS ENCHENTES) 

20/08/2019 – Com capacidade 
para armazenar 220 milhões de 
litros de água.  O equipamento 

conta com um túnel de 950 metros 
de extensão, 6 metros de diâmetro 

e 18 metros de profundidade, 
que liga a galeria de interligação 

na Alameda Glória até o Paço. 
Construído embaixo da esplanada 

do Paço que contará com 24 mil 
m². Para execução dos trabalhos 
foram utilizados 2.500.000 kg de 

aço e 29.000 m³ de concreto. Foram 
investidos R$ 353 milhões, além 

de melhorias em áreas de risco da 
cidade, tais como a construção de 

taludes em ao menos 30 pontos do 
município, com um investimento 

superior a R$ 60 milhões.
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PONTE ESTAIADA

Viaduto vai otimizar o deslocamento para quem segue para os bairros Paulicéia e Taboão, 
desafogando o tráfego na Piraporinha. Novo eixo viário vai atender a uma média diária de

20 mil viagens por dia. As intervenções somam mais R$ 133,3 milhões.  

BRT

 Investimento de R$ 860 milhões por 
parte da iniciativa privada. Trajeto 
será percorrido em 40 minutos na 

modalidade expressa, benefi ciando 
173 mil passageiros por dia. Com 20 

estações e 3 terminais, traçado começa 
em São Bernardo, passa por Santo 

André e São Caetano e inclui paradas 
nos terminais Tamanduateí e Sacomã. 

Obras terão duração de 12 meses.

MARGINAL DO RIBEIRÃO 
DOS COUROS

Investimento de R$ 95 milhões, por meio de 
fi nanciamento junto à Caixa Econômica Federal. 

Nova avenida marginal terá 2 km de extensão 
e seis pistas de rolamento, sendo três em cada 
sentido, além de ciclovia. Com isso, permitirá 

aos motoristas ligação direta com a Estrada dos 
Alvarengas, Avenida Robert Kennedy, Avenida 31 
de Março, facilitando assim a conexão entre o eixo 

São Bernardo e Diadema. 

ALVARENGUINHA

Investimento de R$ 12 milhões. Trecho vai da saída 
do Complexo Tereza Delta até a Avenida Prestes 
Maia, totalizando 1,5 km. Viário terá duas faixas 

de rolamento em cada sentido, além de corredor 
exclusivo de ônibus e canteiro central. 

DUPLICAÇÃO DA ESTRADA 
SAMUEL AIZEMBERG

Investimento de R$ 38,6 milhões na última fase 
das intervenções, cujo prazo de execução é de 

um ano e meio. Obras remanescentes envolvem a 
duplicação de novo trecho da via, que passará a ter 

três faixas de rolamento em cada sentido. 

ACESSO NO
KM 16 DA ANCHIETA

Investimento de R$ 6,9 milhões 
na obra, sendo R$ 5 milhões 

encaminhados pelo deputado 
federal Alex Manente. Projeto prevê 
a implantação de alça de acesso pela 
rua Comendador Pinoti Gamba, na 
Vila Mussolini, e recomposição do 
pavimento das alças já existentes. 
Prazo de execução é de dez meses 

(primeiro trimestre de 2023). 

CANALIZAÇÃO 
DO CÓRREGO 
SARACANTAN

Investimentos de R$ 8 milhões. 
Intervenção integra pacote de obras 
do Corredor São Pedro. A fase fi nal 

das intervenções inclui canalização de 
trecho, de 625 metros, localizado no 

cruzamento da Avenida Luiz Pequini e 
Rua dos Vianas.

O QUE ESTÁ POR VIR: A PRÓXIMAS ENTREGAS E OS 
PRINCIPAIS PROJETOS EM ANDAMENTO (2022 – 2024) 

FONTE: ASCOM PMSBC

CAPA • SÃO BERNARDO DO CAMPO
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Na esteira de grandes eventos que marcam uma enorme disposição para 
a retomada de atividade produtiva no segmento, Rodovias&Vias, foi aos 
tradicionais 24º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (ENACOR) e 
à 47ª Reunião Anual de Pavimentação, realizados em Bento Gonçalves, Rio 
Grande do Sul.

Realizados em meio às 
comemorações dos 85 anos 
do Departamento Autônomo 

de Estradas de Rodagem do estado 
(DAER/RS), os eventos representaram 
a face de uma engenharia coesa e ao 
mesmo tempo ansiosa em oferecer 
o que de mais importante pode fazer 
pelo país: trabalho, soluções e uma 
esperança genuína, nascida da pura 
resiliência. 

Nem o frio, nem a chuva foram 
capazes de intimidar a grande 
adesão por parte de integrantes da 
“grande família rodoviária brasileira”, 
oriundos de todos os estados do 
país, de Norte à Sul e Leste à Oeste, 
aos maiores encontros técnicos do 
setor, na Serra Gaúcha. Com extensa 
programação ao longo de 4 dias, 
contando mais de 3 mil presentes 
entre autoridades rodoviárias 
de diversas esferas, gestores, 
empreendedores, representantes 
da comunidade acadêmica e 
estudantes universitários, mais de 20 
seções técnicas, 4 mesas Redondas, 
5 Minicursos e 26 palestras – dentre 
elas a que lançou o seminal trabalho 
Metodologia Paragon, do professor 
Paulo Gontijo – deram o tom de uma 
grandiosa reunião que expôs, além 
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DE VOLTA AO 
SUCESSO

Lançamento do Livro Metodologia Paragon
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“Aqui estamos nós, novamente 
após um longo período, de maneira 

presencial, após termos obtido 
êxito em realizar os eventos 100% 

online. Estar aqui hoje, representa a 
força da ABPv, da ABDER e do 

DAER/RS. Um trabalho uníssono, 
coeso e que certamente entrará 

para a história.”
Luciana Nogueira Dantas

Presidente da ABPv

“A engenharia brasileira é 
grandiosa, e é um suporte 
importantíssimo para esta 
que é uma das maiores 
economias do mundo. Aqui 
estão os protagonistas de uma 
grande mudança, de uma 
transformação, onde esta grande 
engenharia nacional, reassume 
seu posto, discutindo melhores 
práticas, reunindo-se em torno do 
objetivo de melhorar caminhos, 
com vasta experiência.” 
Riumar dos Santos
Presidente da ABDER

da vontade, a qualidade da “massa crítica” 
de engenharia rodoviária nacional. Sempre 
entusiástico, o presidente da Associação 
Brasileira dos Departamentos Estaduais de 
Rodovias (ABDER), um dos organizadores, 
engenheiro Riumar dos Santos, declarou 
à Rodovias&Vias, durante uma de suas 
várias visitas aos numerosos stands, que “A 
engenharia brasileira é grandiosa, e é um 
suporte importantíssimo para esta que é 
uma das maiores economias do mundo. 
Aqui estão os protagonistas de uma 
grande mudança, de uma transformação, 
onde esta grande engenharia nacional, 
reassume seu posto, discutindo melhores 
práticas, reunindo-se em torno do objetivo 

de melhorar caminhos, com vasta 
experiência, como no caso do DAER/RS 
que cumpre seus 85 anos, e é um símbolo 
desse conhecimento pioneiro, e como a 
detentora de uma vanguarda tecnológica, 
que conta com equipamentos e processos, 
entre os mais modernos do mundo e que 
em nada devem à grande classe mundial 
construtiva”, avaliou o dirigente, que 
falou com propriedade e conhecimento 
de causa, pois esteve presente ao 10º 
Congresso Rodoferroviário Português, 
que contou com a presença de diversas 
delegações europeias e africanas, onde fez 
destacada preleção como convidado em 
uma das sessões.

ATTRAVERSIAMO
Representando a Associação Brasileira 

de Pavimentação (ABPv), coorganizadora 
do encontro, a presidente e também 
engenheira Luciana Nogueira Dantas, 
buscou inspiração no idioma italiano, 
como citado no livro “Comer, Rezar e 
Amar”, para buscar traduzir em palavras 
o ânimo necessário para o segmento 
seguir em frente: “Attraversiamo signifi ca 
ʻvamos atravessarʼ. Quando assumi a 
presidência da ABPv eu estava bem 
ciente dos desafi os, que se somaram 

ao início da pandemia, com todas as 
suas restrições e incertezas. Então, 
ʻattraversiamoʼ. E aqui estamos nós, 
novamente após um longo período, 
de maneira presencial, após termos 
obtido êxito em realizar os eventos 100% 
online. Estar aqui hoje, representa a 
força da ABPv, da ABDER e do DAER/RS.
Um trabalho uníssono, coeso e que 
certamente entrará para a história. 
Corroborando esta percepção, e 
ressaltando, sem sombra de dúvida a 
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ANFITRIÕES DA 
HISTÓRIA

Tendo sido um dos poucos 
estados do país a ter recebido 3 vezes 
os eventos, o Rio Grande do Sul, 
reafirmou sua potência rodoviária 
por meio do DAER/RS, na figura 
de seu atual diretor presidente, 
Luciano Faustino da Silva: “É uma 
alegria muito grande ver este evento 
repleto, superando todas as nossas 
expectativas. Tivemos muito apoio 
dos governos estadual e municipal, 
que abraçaram a ideia do encontro e 
colaboraram bastante conosco. É um 
grande privilégio termos aqui tantos 
representantes de instituições que 
mudam positivamente a vida das 
pessoas, através de uma atividade 
transformadora que é a engenharia. 
É com muito orgulho que o 
DAER/RS faz a sua parte e se coloca 
como parte desta grande comunidade 
de construção rodoviária que é tão 
importante para todos”, disse. 

“É um grande privilégio termos 
aqui tantos representantes 
de instituições que mudam 
positivamente a vida das pessoas, 
através de uma atividade 
transformadora que é a engenharia. 
É com muito orgulho que o 
DAER/RS faz a sua parte e se 
coloca como parte desta grande 
comunidade de construção  
rodoviária que é tão importante 
para todos.”
Luciano Faustino da Silva
Diretor Presidente da DAER/RS

envergadura do ENACOR e do RAPv, o 
diretor Geral do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 
general Santos Filho, enalteceu o arrojo 
na retomada presencial: “Voltando agora, 
esse evento passa a ter novamente aquela 
ênfase de 2019, com muitas discussões 
sobre os empreendimentos planejados, e 
sobretudo empreendimentos entregues, 
que posso citar, com muito orgulho, a 
BR-163. Um grande exemplo da 
capacidade do DNIT enquanto 

“Voltando agora, esse evento passa 
a ter novamente aquela ênfase de 
2019, com muitas discussões sobre 

os empreendimentos planejados, e 
sobretudo empreendimentos entregues, 

que posso citar, com muito orgulho, a
BR-163. Um grande exemplo da 

capacidade do DNIT enquanto 
organização, um grande exemplo de obra 

de cooperação com o Exército Brasileiro, 
e um passo muito grande sob o prisma 

econômico, e da infraestrutura do país.”
General Santos Filho
Diretor Geral do (DNIT)

organização, um grande exemplo de 
obra de cooperação com o Exército 
Brasileiro, e um passo muito grande sob o 
prisma econômico, e da infraestrutura do 
país. E desta forma, a participação efetiva, 
nos faz rever algumas coisas, como 
uma maior integração, pois o DNIT e os 
DERʼs são instituições irmãs. Possuem 
os mesmos desafios. Então é uma 
oportunidade que temos de avançar, 
trocando experiências para seguir em 
frente”, avaliou o diretor.
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“ Nosso ministro Marcelo Sampaio, 
costuma dizer que o Trânsito 

é a parte mais social de todo o 
MInfra, a pasta da Infraestrutura 

do país, pois ele de fato toca a 
todos no seu dia a dia, atuando 
não só profi ssionalmente, mas 

pessoalmente, nas vidas de todos 
nós. Então, nós queremos aproximar 

esta discussão e envolver os 
protagonistas da parte construtiva”

Frederico de Moura Carneiro,
Secretário Nacional de Trânsito

MAIOR INTERAÇÃO
Também advogando em prol de 

um estreitamento de relações entre as 
instituições que são relacionadas ao 
maior modelo de transporte do país, 
Frederico de Moura Carneiro, secretário 
Nacional de Trânsito, avaliou que “Nosso 
Brasil, na contramão de outras nações 
que se preparam para um ʻpouso 
forçadoʼ no momento pós-pandemia, 
prepara-se para uma decolagem. E 
muito disso se deve ao trabalho de 
todos os engenheiros rodoviários, que 
continuaram trabalhando, construindo, 
gerando empregos. Transformando 
a vida das pessoas, das cargas, 
aproximando localidades. Somente 
posso concordar que a ʻengenharia 
melhora a vida das pessoasʼ. Contudo, 
buscando uma ampliação de diálogo 
interdisciplinar, já também manifestada 
aqui pelo general Santos Filho, venho 

propor que a engenharia além de mudar, 
assuma o seu papel de salvar a vida das 
pessoas. Queremos apresentar esse 
conceito de sistemas seguros. A mesma 
satisfação do engenheiro que constrói 
uma rodovia, é afinal compartilhada 
também por aquele profissional que 
previu uma área de escape em uma 
decida de serra, e salva a vida de um 
profi ssional de transporte, um motorista 
salvo por ela. Nosso ministro Marcelo 
Sampaio, costuma dizer que o Trânsito 
é a parte mais social de todo o MInfra, 
a pasta da Infraestrutura do país, pois 
ele de fato toca a todos no seu dia a dia, 
atuando não só profi ssionalmente, mas 
pessoalmente, nas vidas de todos nós. 
Então, nós queremos aproximar esta 
discussão e envolver os protagonistas da 
parte construtiva”, salientou.
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Com a mesma idade da capital Federal onde está instalado, o “DER dos DER's” do 
país, representa com sua atuação, a força e a pujança que a infraestrutura é capaz 
de trazer quando criteriosamente “engenheirada”. Passando por um positivo ciclo, 
sem nenhum tipo de exagero, classi� cado por muitos como um “boom” de obras e 
projetos estruturantes, o Departamento é diretamente responsável pelo bem-estar 
rodoviário de mais de 4 milhões e 200 mil pessoas (levando-se em conta a região 
Metropolitana que atende), na maior capital erigida no mundo durante o século 
XX. Dinâmico como a vida nas grandes urbes, ágil como o trânsito e o ritmo delas, 
Rodovias&Vias foi ao Distrito Federal conferir o progresso atual do órgão que, 
em pouco mais de 3 anos, se reinventou e retomou com propriedade, um grande 
protagonismo na transformação social que, en� m, é de fato a sua maior atribuição.

O PONTO DE 
CONVERGÊNCIA DO 
RODOVIARISMO 

Se por um lado, esta é 
uma edição que traz 
em detalhes o “berço 

automobilístico” do país, também 
é uma, que foi à Capital Federal 
erigida pelo homem que foi 
instrumental para que o automóvel 
tomasse efetivamente parte 
importante na integração deste. 
Juscelino Kubitschek, o presidente 
responsável por concretizar a 
visão de um Brasil conectado 
por estradas, com uma cidade 
incrustada no coração do imenso 
território, adotou uma postura 
intransigente e desenvolvimentista 
ao apostar no modal rodoviário 
como alternativa rápida para que 
a nação buscasse a ligação de seus 
caminhos sobre pneus. Mais de 
60 anos depois, Brasília ainda é um 
monumento arquitetônico capaz 
de deixar boquiabertos os que 
têm a oportunidade de visitá-la. 
Ainda refl ete a modernidade e a 
vontade de superar as distâncias, 
com suas largas avenidas e suas 
rotas planejadas em codinomes 
alfanuméricos, que ajudaram a 
formar o dialeto peculiar do centro 
administrativo e do poder verde e 
amarelos. De fato, não só Brasília, 
como toda a área do retângulo 
definido no mapa, que nos 
habituamos a automaticamente 
identifi car como Distrito Federal 
desde os tempos pré-escolares, 
apoiam-se, para assegurar o direito 
e exercício de seu “ir e vir”, garantido 
constitucionalmente, pelo Depar-
tamento Estadual de Estradas de 
Rodagem – DER/DF – a “casa dos 
DERʼs do Brasil”. De fato, mais do 
que uma autarquia que cuida de 
estradas, que lida com aspectos 
construtivos e é responsável 
direto por grandes extensões de 
segmentos rodoviários bastante 
isolados, este Departamento, 
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"Departamento que possui 
a prerrogativa de cuidar de 
caminhos que chegam a ser 
dinamicamente opostos, 
uma vez que temos vias 
de altíssimo tráfego, com 
elevadas características 
técnicas, ao mesmo 
tempo em que temos vias 
alimentadoras, ainda em 
leito natural, um pouco 
mais afastadas. O DER/DF, é 
urbano, rodoviário e rural ao 
mesmo tempo."Fauzi Nacfur Júnior,

Presidente do DER/DF

evoluiu para abraçar funções outras além 
destas, ganhando estofo e relevância, 
também como agente de organização de 
tráfego e, como veremos em pormenores, 
um importante educador de trânsito. “Pela 
vivência com nossos pares, a convivência e 
os encontros como o ENACOR, nós fomos 
constatando que cada um dos DERʼs do 
país tem a sua, digamos, personalidade 
e suas características de conformação 
próprias. No nosso caso, não é diferente. 
E o que posso dizer é que este é um 
Departamento que possui a prerrogativa 
de cuidar de caminhos que chegam a 
ser dinamicamente opostos, uma vez 
que temos vias de altíssimo tráfego, com 
elevadas características técnicas, ao mesmo 
tempo em que temos vias alimentadoras, 
ainda em leito natural, um pouco mais 
afastadas. O DER/DF, é urbano, rodoviário 
e rural ao mesmo tempo”, resumiu o atual 
presidente do órgão, engenheiro Fauzi 
Nacfur Júnior, ainda no briefi ng para uma 
das equipes de Rodovias&Vias cuja missão 
era percorrer os avanços promovidos por 
seu time, ao longo de sua gestão. Tudo 
a seu tempo, naturalmente, pôde-se 
efetivamente confi rmar a veracidade da 
afi rmação, para a coleta de material que 
resultou nesta reportagem.

Sede DER/DF

DF-285
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NO TRÂNSITO A AÇÃO QUE VOCÊ TOMA 
É UMA DECISÃO SUA... 

NOSSA MISSÃO É AJUDAR  
VOCÊ A ESCOLHER A  
DECISÃO CORRETA... 

TECNOLOGIAS DE PONTA TRAZENDO SEGURANÇAS AS VIAS
WWW.TECNOLOGIAGTO.COM.BR

ALTA VELOCIDADE 
SEM FISCALIZAÇÃO

FONTE: DNITFONTE: OBSERVATÓRIO NACIONAL DE TRÂNSITO

VELOCIDADES PERMITIDA
COM FISCALIZAÇÃO

NO ANO DE 2021, 62% DOS ACIDENTES FORAM 
CAUSADOS POR COLISÃO DE VEÍCULOS MOTIVADAS 
POR VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA . 

CADA ACIDENTE DE TRANSITO  CUSTA AOS COFRES 
PÚBLICOS  R$ 72.705,31 PODENDO CHEGAR A 
R$ 646.762,94 EM CASOS COM MORTE

REDUZIR A VELOCIDADE EM APENAS 1% LEVA A 
DIMINUIÇÃO DE 2% DE FERIDOS LEVES, 3% DE 
FERIDOS GRAVES E 4 % NO NÚMERO DE MORTOS.

69 % DOS ACIDENTES FORAM PREVENIDOS POR 
CONTA DOS RADARES DE FISCALIZAÇÃO EM 
RODOVIAS.  NO ANO DE 2021.

"A autarquia a� nal é a 
‘casa da engenharia’ do 
Distrito Federal. Somos 

efetivamente rodoviários, 
mas também de trânsito 

e de mobilidade, e o ‘carro 
chefe’, são mesmo as 

intervenções que fazemos, 
que é o que � ca mais 

evidente para o público, na 
minha percepção." Cristiano Cavalcante,

Superintendente de obras do DER/DF

DO MICRO AO MACRO
De acordo com o engenheiro 

Cristiano Cavalcante, superintendente 
de obras do DER/DF, corroborando a 
colocação do presidente Fauzi, afi rmou 
que “a autarquia afinal é a ʻcasa da 
engenhariaʼ do Distrito Federal. Somos 
efetivamente rodoviários, mas também 
de trânsito e de mobilidade, e o ʻcarro 
chefeʼ, são mesmo as intervenções que 
fazemos, que é o que fi ca mais evidente 
para o público, na minha percepção. E 
temos um orgulho muito grande desse 
diferencial, que tem nos motivado 
bastante, não apenas pela quantidade 
de trabalhos que estamos conseguindo 
realizar, mas pela qualidade com que 
estamos conseguindo executá-los,

nesses últimos anos, de todos os tamanhos, 
pequenos, médios e grandes, muitos deles 
por administração direta”, revelou. “Estas 
últimas, são as que temos condições de 
realizar com elementos de nossa própria 
estrutura, não só de pessoal, como de 
maquinário também, tais como os acessos, 
retornos, rotatórias, obras de impacto para 
solucionar pontos de retenção, o que dá 
às intervenções com essas características 
uma grande agilidade”, explicou o 
superintendente, adicionando ainda 
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que esta possibilidade é uma alternativa 
interessante para empreendimentos de 
até média monta, em um instrumento 
que é capaz de atender segmentos de 
pavimentação de 2, 3 Km e a instalação de 
passarelas, incluindo a revitalização dessas 
estruturas, algo inédito, na história do 
Departamento, segundo informações do 
próprio DER/DF. “Estes trabalhos também 

estão relacionados a uma iniciativa que 
possui uma importância social enorme, 
que é o ʻCaminho das Escolasʼ, que mais 
do que conforto e dignidade, representa 
mais segurança, rapidez e até mesmo 
saúde para as crianças acessarem seu 
futuro. Um problema crítico que vinha 
nos atrapalhando há muito tempo e uma 
antiga demanda das comunidades, que 

fi nalmente pudemos começar a atender”, 
avaliou o superintendente. De acordo 
com o DER/DF, o “Caminho das Escolas” foi 
“iniciado em agosto de 2021. Os acessos já 
executados foram feitos nas proximidades 
das escolas classes dos núcleos rurais 
de Lamarão (Paranoá), Cariru (Paranoá), 
Jardim II (Paranoá), Sonhém de Cima 
(Sobradinho) e Olhos DʼÁgua (Taquari), 

EC Interlagos e Altiplano Leste (Jardim 
Botânico/Paranoá) e escola Classe Santa 
Helena (Sobradinho), Ruralzinha (Riacho 
Fundo II) e Buritizinho (Recanto das Emas). 
Em 2022, a pavimentação chegará até 
instituições no Lobeiral (Sobradinho), ainda 
em andamento, Catingueiro (Sobradinho), 
Almécegas (Brazlândia) e Córrego do Ouro 
(Fercal). Investimento: R$ 52 milhões”.

Escolas Rurais

CEF - Jataí ao lado da DF-140

Construção viaduto DF-075 Riacho Fundo
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“BOOM DE OBRAS”
realizada em 2020 “a última etapa dos 
trabalhos no primeiro segmento, que 
era a construção de uma ciclovia com 
aproximadamente 9 km de extensão. A 
pista exclusiva para ciclistas começa no 
fi nal da SQN 216 e vai até o Balão do Torto, 
onde faz a interligação com a ciclovia da 
Ligação Torto-Colorado. Com a conclusão 
da ciclovia, a população de Sobradinho, 
Planaltina, Colorado, Lago Norte, Varjão 
e demais cidades que utilizam a Saída 
Norte como rota, agora conta com mais 
essa facilidade para se locomover”. Ponto 
de honra para o DER/DF, foi a questão 
de mitigação de impactos, reparação e 
preservação ambiental, uma característica 
dividida por todos os empreendimentos 
“Nossa cidade é cercada de Parques, 
áreas verdes com grande variedade de 
fauna e cobertura vegetal típicas. Por isso, 
nós tivemos muito critério na adoção de 
soluções e de dispositivos que permitissem 
esses serviços ambientais de forma mais 
harmonizada com os efeitos da ocupação 
e atividade humanas. Então, existem os 
passa-faunas, passagens aéreas para 

Dentro do extenso rol de obras de 
grande envergadura levadas a termo pelo 
DER/DF, talvez a mais exigente, responda 
pelo nome de Complexo Viário Joaquim 
Domingos Roriz, que de acordo com a 
instituição, foi “batizado em homenagem 
ao ex-governador Joaquim Roriz, que 
comandou o Distrito Federal por quatro 
mandatos” e “reúne 26 obras de arte 
especiais, entre pontes e elevados, e teve 
um investimento de R$ 200 milhões, 
com recursos vindos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES)”. Ainda, de acordo com o 
superintendente de Obras, outras duas 
grandes intervenções fazem parte deste 
complexo, sendo relevantes o sufi ciente 
para terem suas próprias denominações: 
o Trevo de Triagem Norte (TTN) e a ligação 
Torto-Colorado. “Outro conjunto de obras 
inédito, acredito, no Distrito Federal, 
dada a quantidade de OAEʼs realizada 
de uma só vez. Podemos hoje, ver que 
houve uma mudança significativa na 
saída Norte do Distrito Federal, ali em 
direção a Sobradinho, Planaltina e indo 

rumo à Bahia. Onde antes tínhamos uma 
relação de trânsito muito complicada, 
seguramente a pior do DF em termos de 
congestionamento, hoje temos a melhor 
situação. Ainda que nossa competência e 
jurisdição fosse até Sobradinho/Colorado, 
recentemente, tivemos a oportunidade de 
fi rmar um ʻconvênio de delegaçãoʼ com o 
Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT), para continuar 
avançando na BR-020, nos dando condição 
de seguir efetivamente de Sobradinho 
para Planaltina. Imediatamente, esse 
processo teve início, e nós devemos colocar 
para licitação todo esse trecho de 26 Km, 
que deverá receber ampliações de faixa, 
construção de ciclovias, e elevação de 
padrão técnico. Há ainda neste trecho, o 
viaduto de Sobradinho (popularmente 
conhecido como viaduto do Comper), que 
até o fi nal do ano deverá ser entregue. O 
ponto de encontro entre as duas cidades 
será, portanto, muito mais seguro e não 
mais em nível. Irá eliminar o confl ito ali, 
para cerca de 70 mil motoristas”, detalhou. 
Ainda, de acordo com a instituição, foi 

animais arborícolas, na maioria primatas, e 
que têm sua utilidade comprovada mesmo 
pela grande mídia, e que são um fator que 
evita atropelamentos e acidentes no viário, 
envolvendo animais silvestres”, destacou o 
superintendente.

  
"Nossa cidade é cercada 
de Parques, áreas verdes 
com grande variedade de 
fauna e cobertura vegetal 
típicas. Por isso, nós tivemos 
muito critério na adoção de 
soluções e de dispositivos 
que permitissem esses 
serviços ambientais de 
forma mais harmonizada 
com os efeitos da ocupação e 
atividade humanas."

Cristiano Cavalcante, 
Superintendente de obras do DER/DF

Complexo Viário Gov. Roriz, 26 obras de arte

Passa Fauna sobre a DF-047

Construção viaduto DF-075 Riacho Fundo

GESTÃO • DER/DF
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Obras do Viaduto Itapoã/Paranoá

DF-250

VIADUTO ITAPOÃ/PARANOÁ E
DUPLICAÇÃO DA DF-250

“Também estamos, na região Leste, 
atuando neste ponto, conhecido como balão 
do entroncamento Itapoã/Paranoá, que sai 
para Sobradinho dos Melo, que também é 
um ponto de confl ito importante, onde já 
operamos com reversão de faixas e medidas 
paliativas desta natureza, mas que somente 
terá uma solução efetiva, com o aumento 
de capacidade”, revelou o engenheiro 
superintendente de Obras. De acordo com 
o DER/DF, Estas obras foram iniciadas em 
29 de Setembro de 2021 e compreendem 
“Serviços: etapas de fundação, de construção 
dos pilares e das vigas de apoio para as 
chamadas vigas longarinas. Construção 
do tabuleiro e do encabeçamento da 
ponte, pavimentação asfáltica do viaduto 
e instalação de guarda-corpos, além de 
sinalização horizontal e vertical. Prazo de 
execução: 365 dias. Previsão de conclusão: 

Dezembro de 2022. Investimento: R$ 33 
milhões. Beneficiados: 30 mil veículos 
por dia” Já com relação à duplicação, 
segundo informações do DER/DF,
as obras na DF-250, foram “Iniciadas em 
março de 2022”, estão em pleno curso de 
execução, tendo como principais serviços: 
“terraplenagem, pavimentação, drenagem, 
sinalização horizontal e vertical, obras 
complementares e paisagismo. Extensão 
de 6 km. Benefi ciados: cerca de 40 mil 
motoristas. Investimento: R$ 12,2 milhões. 
Previsão de execução: 180 dias. Empregos 
gerados durante a obra: 30 empregos 
diretos e 20 empregos indiretos”. 
“Neste sentido ainda, temos pesadas 
intervenções de pavimentação na DF-456, 
e que também contribuirá para melhorar 
consideravelmente a circulação diária por 
ali”, declarou o superintendente de Obras.

GESTÃO • DER/DF
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DF-001

Instalação de New Jersey

PAVIMENTAÇÃO NÚCLEO RURAL
MORADA DOS PÁSSAROS (DF-001)

Outro ponto relevante na gestão, foi 
a “Pavimentação da DF-001, entre a DF-
430 e a DF-220 (Núcleo Rural Morada 

dos Pássaros). Iniciada em 22 de julho 
de 2019, ao custo de R$14,5 milhões, e 
concluída em 9 de fevereiro de 2021, por 
meio de administração direta, de acordo 
com o superintendente, foram realizados 
serviços em 8,5 km de pavimentação, 
sinalização horizontal e vertical, instalação 
de meios-fios e a construção de seis 
passagens de fauna. Benefi ciados: cerca 
de 35 mil motoristas. “Tivemos segmentos 
que contaram com a instalação de 
barreiras New Jersey, pois detectamos 
um alto índice de colisões graves, frontais, 
por ser uma pista de mão dupla. Então 
houve um ganho em segurança muito 
importante com essas ações na altura do 
assentamento 26 de Setembro” comentou 
Cristiano Cavalcante.

"Tivemos segmentos que 
contaram com a instalação 

de barreiras New Jersey, pois 
detectamos um alto índice de 
colisões graves, frontais, por 
ser uma pista de mão dupla. 

Então houve um ganho em 
segurança muito importante 
com essas ações na altura do 

assentamento 26 de Setembro."
Cristiano Cavalcante, 

Superintendente de obras do DER/DF

GESTÃO • DER/DF
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ESTRUTURAL
Com muitas obras realizadas na região 

Central, entre elas a restauração do Eixão, 
DF-047, o DER/DF tem buscado exceder 
as soluções convencionais. “No caso da 
estrutural, como estamos aí diante de 
um cenário de alto impacto e alto nível 
de exigência, nós optamos por restaurá-
la com pavimentação em concreto. 
Na verdade, é uma pavimentação em 
Whitetopping, que traz um conceito 
utilizado no mundo todo, em um 
momento favorável sob o ponto de vista 
de viabilidade econômica e que permite 
uma vida útil muito superior, com as 
manutenções muito espaçadas, dobrando 
a vida útil com diminuição de custo a longo 
prazo. É uma inovação nossa, que o DER/DF 
pretende estender para outras rodovias”, 
declarou o superintendente de Obras.

CICLOVIA 459
Os ciclistas que trafegam pela 

DF-459, via que liga Ceilândia à 
Samambaia, contam com uma faixa 
exclusiva de 2,6 km de extensão novinha. 
A construção da ciclovia, realizada 
pelo Departamento de Estradas de 
Rodagem do Distrito Federal (DER/DF),
teve início em fevereiro deste ano, com 
um investimento de R$ 625 mil. Por 
lá, foram executados os serviços de 
terraplenagem, drenagem, execução da 
sinalização horizontal (pintura de faixas), 
colocação das placas, instalação de meios 
fi os de concreto, além da construção de 
0,3 km de calçada compartilhada. Com a 
conclusão da ciclovia, aproximadamente 
60 mil motoristas, das regiões de 
Ceilândia e Samambaia, além de 
cerca de mil estudantes, professores e 
funcionários do campus de Ceilândia da 
Universidade de Brasília ganharam mais 
uma modalidade de transporte.

RESGATE CULTURAL
Frequentemente confundida com o 

“Marco Zero” da capital Federal (ponto que 
destaca o início das obras de construção da 
cidade, e onde foi construída a rodoviária 
do Plano Piloto), a “Pedra Fundamental”, 
antecede a movimentação para erguer 
Brasília em quase 40 anos, tendo sido 
demarcada em 1922, ao fi m da última de 
duas expedições realizadas por comissões 
exploradoras para avaliar o Planalto Central 
tendo em mente já a criação de uma 
nova Capital para o país, denominadas 
“Missão Cruls”. Revitalizado pelo DER/DF,
o monumento “Era pouco visitado e 
pouco conhecido pela comunidade, por 
conta da difi culdade de acesso. Então 
nós entendemos que era necessária a 
conclusão da pavimentação para que esse 
importante local passasse de fato a ser 
integrado ao circuito cultural de atrações 
da cidade”, disse o superintendente.

Destaques – fonte ASCOM – DER/DF

Obras do Viaduto EPIG

GESTÃO • DER/DF
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PAVIMENTAÇÃO
DF-285 

As obras de pavimentação desta 
rodovia foram iniciadas em setembro de 
2019 - na região do Paranoá, conhecida 
como "PAD/DF" (uma referência ao 
Programa de Assentamento dirigido 
do Distrito Federal) - e foram concluídas 
em junho de 2021. Serviços realizados: 
construção de asfalto com duas faixas de 
rolamento, acostamento e ciclovia. Foi 
pavimentado um trecho de 13 km. Valor 
investido: R$ 20,2 milhões. Geração de 50 
empregos diretos. Foram benefi ciados, 
os moradores e produtores rurais - que 
tiveram o escoamento de sua produção 
agrícola na área do PAD/DF facilitada - 
além dos moradores da cidade de Unaí, em 
Minas Gerais, e das cidades circunvizinhas 
de Cabeceira Grande, Buriti de Minas e 
Palmital.

VIADUTO RECANTO 
DAS EMAS

Características da obra: licitada em 
novembro de 2020 e iniciada em maio 
de 2021. Já foram concluídas as fases de 
escavação do terreno - por onde passarão 
os veículos nos dois sentidos da DF-
001 (Gama/Samambaia e Samambaia/
Gama) - além da estrutura de concreto 
e das marginais, que foram liberadas 
para o trânsito em outubro de 2021 
e que seguirão aproveitadas para o 
desenvolvimento do fl uxo. Valor total da 
obra: aproximadamente R$ 30,9 milhões. 
Beneficiados: 60 mil motoristas que 
trafegam por este trecho da Estrada Parque 
Contorno (DF-001) diariamente, oriundos 
do Recanto das Emas, Riacho Fundo (que 
contará com outras obras de grande porte, 
como um viaduto próprio de acesso, bem 
como os dispositivos periféricos para sua 
utilização), Riacho Fundo II, Samambaia, 
Gama e Santa Maria. 

CENTRO DE CONTROLE 
OPERACIONAL (CCO)
Criado em 2012, com a implantação 

da fi scalização eletrônica de velocidade, o 
CCO faz parte da Gerência de Engenharia 
e Segurança Viária (Gesev), na Diretoria 
de Tráfego (Ditra), setores ligados à 
Superintendência de Trânsito da autarquia. 
Com as informações obtidas pela área de 
engenharia de tráfego, o setor auxilia na 
elaboração de operações e projetos da 
Diretoria de Fiscalização (Difi s), da Diretoria 
de Educação (Diedu) e da Superintendência 
Técnica (Sutec) do DER/DF. O DER conta 
com 60 câmeras, que estão instaladas em 
pontos estratégicos das rodovias, com o 
objetivo de dar mais agilidade na prevenção 
de ocorrências, no socorro às vítimas em 
acidentes e no desfazimento das possíveis 
ocorrências, além de proporcionar um olhar 
mais amplo da dinâmica do tráfego e no 
comportamento dos condutores de veículos 
e motocicletas, dos ciclistas e de pedestres 
nas vias. As imagens do tráfego de veículos 
são captadas 24 horas por dia e registradas 
por 10 monitores de TV que são atentamente 
observados por sete agentes de trânsito 
rodoviário. Os profi ssionais se intercalam 
no trabalho de monitoramento entre as 6h 
e às 21h diariamente, inclusive aos fi nais de 
semana e feriados.
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e às 21h diariamente, inclusive aos fi nais de 
semana e feriados.
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ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO
(TRANSITOLÂNDIA)

"Nós trabalhamos muito 
intensamente a educação 
voltada às crianças, como 

aqueles que irão levar a 
diante, não apenas para 

suas escolas, mas para suas 
famílias essas noções de boa 

convivência e cuidados no 
trânsito. Esta é uma iniciativa 

que ajuda a salvar vidas."
Andrea Peçanha,

Pedagoga do Núcleo Pedagógico da 
Escola Vivencial de Trânsito

Um dos maiores motivos de 
entusiasmo por parte da gestão atual do 
DER/DF, a Escola Vivencial é um capítulo 
importante na história recente do órgão, 
que ganha contornos muito mais próximos 
aos de programação essencial com a 
semana do Trânsito, sediada na Capital, 
mas de alcance Nacional. De acordo com 
O Departamento de Estradas de Rodagem 
do DF (DER/DF), que tem circunscrição 
nas rodovias distritais e vicinais, lá, são 
realizadas “campanhas educativas durante 
todo o ano para conscientizar condutores 
e pedestres. Essas ações são desenvolvidas, 
inclusive com alunos do Ensino 
Fundamental - tanto de escolas públicas 
quanto privadas - por acreditarmos que 
essa conscientização deve começar 
desde cedo, uma vez que as crianças são 
multiplicadores, que além de aprenderem 
as regras básicas da boa convivência no 

trânsito, levam esses conhecimentos 
para casa cobrando atitudes dos adultos. 
Essas atividades, de caráter permanente, 
acontecem durante todo o ano escolar na 
Escola Vivencial de Trânsito do DER/DF, 
também conhecida como "Transitolândia", 
em Sobradinho-DF. Além disso, as ações de 
conscientização de motoristas e pedestres 
são intensifi cadas nas campanhas: Faixa 
de Pedestre (que aconteceu no mês de 
abril), Maio Amarelo, Ciclista Consciente 
e Semana Nacional de Trânsito, que 
acontecem todos os anos, com atividades 
realizadas em todo o Distrito Federal. A 
ideia é estimular tanto condutores como 
pedestres sobre as responsabilidades 
de cada um, chamando a atenção para 
os seguintes pontos: uso do cinto de 
segurança, proibição de se beber e dirigir, 
importância de realizar a travessia na faixa 
de pedestres, passarelas, dentre outros 

temas relevantes para a segurança no 
trânsito. De acordo com Andrea Peçanha, 
pedagoga do Núcleo Pedagógico da Escola 
Vivencial de Trânsito, “Nós trabalhamos 
muito intensamente a educação voltada 
às crianças, como aqueles que irão levar 
a diante, não apenas para suas escolas, 
mas para suas famílias essas noções de 
boa convivência e cuidados no trânsito. 
Esta é uma iniciativa que ajuda a salvar 
vidas”, afi rmou. Com relação à estrutura, a 
profi ssional destacou que “A Transitolândia 
é um espaço aberto tanto para as escolas 
públicas quanto particulares de Brasília, 
onde nós fornecemos ônibus e lanche, 
para que a visitação orientada se dê ou no 
período da manhã ou no período da tarde. 

As escolas se cadastram em nosso site, 
verifi cam a disponibilidade de dias que 
forem mais convenientes, e vêm para cá, 
para assistir a palestra, a peça de teatro e 
claro, vivenciar a experiência de segurança 
no trânsito na ʻmini cidadeʼ, aprendendo 
a serem pedestres conscientes e 
consequentemente, cidadãos responsáveis 
no trânsito”, fi nalizou.
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Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

R&V: Em tempos de recursos escassos, com a gestão pública em geral enfrentando 
grandes restrições orçamentárias, naturalmente houve um forte impacto no repasse de 
verbas para investimentos nos órgãos rodoviários. Como conciliar uma gestão adequada, 
frente à forte demanda por melhorias na infraestrutura, no âmbito do DER/DF? 

Exatamente, o “combustível” para obras.

Bom, nós tivemos um apoio muito grande, desde 
sempre, do nosso legislativo. Por meio de emendas 
parlamentares, nós tivemos uma continuidade nos aportes, 
algo que se deu também por parte do governo, que teve 
entendimento e sensibilidade para manter o esforço. 
Durante a pandemia, nós conseguimos também seguir 
em frente, com um ritmo de execução muito próximo ao 
que era normal antes dela. É possível dizer que tivemos 
um consenso, no sentido de que ao promovermos essas 
melhorias na vida das pessoas, mantendo a operação 
dentro das novas medidas sanitárias requeridas, 
continuaríamos gerando empregos, e consequentemente, 
influenciando positivamente na economia com esse 
efeito colateral, que todas as obras de engenharia têm, foi 
essencial para este momento ruim, de crise e incertezas. 
O Departamento foi inclusive acionado para fazer a 
ampliação do estacionamento de um grande hospital 
no centro da cidade, para atender a uma demanda 
completamente atípica, ocasionada pelo Coronavírus. 
E fomos bem-sucedidos, devido ao esforço de nosso 
efetivo, que não decepcionou em nada. Neste período, dos 
últimos anos na verdade, percebo também que o DER/DF,
ganhou uma maior versatilidade. Funções novas, que até 
extrapolam suas atribuições originais, de manutenção, 
conservação e construção. Somos um case diferenciado 
entre os DER's, pois a maioria de nossas rodovias coexiste 
em um contexto urbanizado, cruzando as cidades satélites. 
São situações como a da DF-002, conhecida no país inteiro 
como “Eixão”. É uma rodovia que passa exatamente no 
centro da capital do país. O Distrito Federal é afi nal, o ponto 
de convergência das rodovias do Brasil. 

“Durante a pandemia, nós 
conseguimos também 
seguir em frente, com um 
ritmo de execução muito 
próximo ao que era normal 
antes dela. É possível dizer 
que tivemos um consenso,
no sentido de que ao 
promovermos essas 
melhorias na vida das 
pessoas, mantendo 
a operação dentro 
das novas medidas 
sanitárias requeridas, 
continuaríamos 
gerando empregos, e 
consequentemente, 
infl uenciando 
positivamente na 
economia.”

UMA FELICIDADE,
UMA RESPONSABILIDADE
E UM PRIVILÉGIO

SIMPLES NA MANEIRA, DIRETO NO FALAR. O HOMEM À FRENTE DE DER/DF É CONHECIDO ENTRE SEUS 
PARES PELA SUA OBJETIVIDADE. COM TODA UMA CARREIRA DEDICADA AO RODOVIARISMO, O ENGENHEIRO, 
É TAMBÉM UM BOM CONCILIADOR, CAPAZ DE PROMOVER O ALINHAMENTO E A ARTICULAÇÃO EM TORNO 
DE OBJETIVOS MAIORES, COMO O EXERCÍCIO DO SERVIÇO PÚBLICO, ENQUANTO AGENTE MODIFICADOR 
POSITIVO NA VIDA DAS PESSOAS. PROFUNDO CONHECEDOR DE SUA PROFISSÃO E UM APAIXONADO PELA 
INFRAESTRUTURA, ELE IGNOROU O DESCANSO PROPORCIONADO POR CURTAS (E TOTALMENTE MERECIDAS) 
FÉRIAS, PARA CONVERSAR COM RODOVIAS&VIAS A RESPEITO DO TEMA QUE O MOTIVA A TRABALHAR COM 
TANTO AFINCO, NA ENTREVISTA QUE VOCÊ ACOMPANHA A PARTIR DAQUI.

ESPECIAL • DER/DF Entrevista: Fauzi Nacfur Júnior

FAUZI NACFUR: O Departamento 
veio evoluindo ao longo dos seus 62 
anos de existência, junto com a capital, 
chegando a um patamar em que 
tudo é muito organizado e fl ui bem. 
Já no primeiro ano de nossa gestão, 
recebemos os encaminhamentos do 
governo que estava assumindo, e que 
havia manifestado para nós a vontade 
de realizar intervenções em pontos 
críticos da malha sob nossa jurisdição, 
para melhorar a fluidez e aumentar 
a segurança. Então, rapidamente, o 
DER/DF, intensificou a atualização 

dos seus estudos, já tendo em vista 
projetos que fossem capazes de, não 
só atender às exigências atuais, mas de 
preparar alternativas que pudessem ser 
escalonadas para demandas maiores 
no futuro. Tendo isso em mente, 
também houve uma maior atenção às 
restaurações, duplicações e obras cujo 
objetivo foi o aumento da capacidade 
de absorção de tráfego, para diminuir 
operações como “tapa buraco” e outras 
intervenções que fatalmente acabam 
retendo o fluxo. Você mencionou a 
questão dos recursos, correto? 
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Apesar dessas características, houve pesadas 
intervenções em áreas mais afastadas também, não? 

Verdade, nós tivemos uma programação muito 
importante no sentido de melhoria nas áreas rurais, 
especialmente os “Caminhos das Escolas”, e que 
deram resultados que nos deixam muito orgulhosos. 
Poder levar conforto, qualidade e saúde para as nossas 
crianças que estudam nas escolas dessas regiões. 
Devido às características do nosso clima, esse era um 
problema a ser atacado, por que, durante a temporada 
seca, os pequenos fi cavam expostos ao pó, à poeira das 
estradas de chão. E durante o período mais chuvoso, 
sofriam com a lama e todos os problemas que um 
caminho difícil proporciona. E nós entendemos que 
resolver isso era absolutamente urgente. Foram feitos 
vários quilômetros de pavimentação. Fizemos dezenas 
desses acessos às escolas, e se Deus quiser, poderemos 
continuar a fazer os restantes. Se por um lado, o DER/DF
tem a missão de garantir o acesso seguro, com conforto 
e rapidez às escolas, também tem contribuído 
muito – já que falamos de educação – para um dos 
pilares em direção a um trânsito mais seguro, que é 
a educação no trânsito. O DER/DF é responsável pela 
“Transitolândia”, uma cidade em miniatura, mas que 
conta com todos os dispositivos viários como uma 
cidade de verdade. Tem sinalização, passarelas de 
pedestre, toda a estrutura para receber turmas de 
escolas públicas e particulares para poderem usufruir 
dessa experiência, aprendendo na prática em um 
ambiente seguro. O Departamento arca também não 
apenas com o transporte, mas com a alimentação 
dessas crianças que nos visitam e que entram na 
programação para a visitação, com espaço audiovisual 
para fi lmes educativos do trânsito e teatro também. 
Essa verdadeira “escola de trânsito”, a Transitolândia, 
desenvolve um trabalho que muito nos orgulha, por 
acreditarmos que as crianças são multiplicadores. Ao 
mesmo tempo em que aprendem noções importantes 
para um trânsito seguro, elas também acabam 
cobrando atitudes mais responsáveis dos adultos, dos 
seus pais, e isso é muito bacana de ver acontecendo. 
Toda essa estrutura, associada às campanhas de 
educação e segurança do trânsito, como o próprio 
“Maio Amarelo”, tudo isso é coordenado pela nossa 
Superintendência de Trânsito, que também exerce 
a nossa parte de fi scalização e aplicação de medidas 
administrativas para os infratores. Mas nós temos essa 
prerrogativa de colocar a educação como um ponto 
fundamental, um ponto o qual nós fazemos muita 
questão de ser muito atuantes.

Perfeitamente. E com relação a 
projetos. Nós sabemos que houve 
uma dedicação muito grande por 
parte do DER/DF em termos de 
“arquitetar” novas possibilidades.

Olha, o que eu posso dizer é 
que sim essa é uma percepção 
correta. Nós trabalhamos muito 
no sentido de montar uma boa 
prateleira de projetos. Desde o 
início, nossa equipe compreendeu 
que era necessário assumir alguns 
posicionamentos importantes, 
voltados não apenas a servir o 
distrito com nossa atividade, mas 
de assumir uma postura de políticas 
de estado. Independentemente 
de quem vier a assumir o 
Departamento, não haverá aquele 
momento de dúvida, incerteza ou 
desamparo quanto ao que fazer. 
Estamos deixando um portfolio 
bastante completo, de projetos 
prontos na mão, trabalhados com 
muito critério e, claro, obtendo 
os recursos para tocá-los, eles 
poderão ser executados por quem 
nos suceder, tranquilamente. 
Entre esses, há muitos de grande 
relevância, prontos para serem 
“colocados na praça”, como se diz 
em nosso meio, entre os quais, 
cito o “BRT”, que faz a ligação com 
a área Norte da cidade, que é um 
grande empreendimento, da 
ordem de R$ 1 Bilhão; bem como 
projetos pequenos, com valores 
menores, de pavimentação, 
duplicação e restauração, de 
vias menores, igualmente já 
prontos, novamente, dependendo 
apenas da obtenção dos recursos 
para serem tocados pela nova 
administração. E nesse aspecto, é 
preciso destacar a grande atuação 
da nossa Superintendência 
de Engenharia, composta de 
excelentes profissionais, que 
conseguiram dar vazão à esse 
upgrade em número de projetos. 

“Tivemos uma programação 
muito importante no sentido 
de melhoria nas áreas rurais, 
especialmente os 'Caminhos 

das Escolas', e que deram 
resultados que nos deixam 

muito orgulhosos. Poder 
levar conforto, qualidade 

e saúde para as nossas 
crianças que estudam nas 

escolas dessas regiões.”

ESPECIAL • DER/DF

Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
Entrevista: Fauzi Nacfur Júnior

“Nós trabalhamos muito no sentido de 
montar uma boa prateleira de projetos. Desde 
o início, nossa equipe compreendeu 
que era necessário assumir alguns 
posicionamentos importantes, voltados 
não apenas a servir o distrito com nossa 
atividade, mas de assumir uma postura 
de políticas de estado.”
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O senhor disse há pouco, que o DER/DF vem diversifi cando sua atuação, assumindo funções 
que às vezes “extrapolam” a sua concepção original. Neste contexto, vemos o departamento 
muito atento à mobilidade urbana, e isto, naturalmente traz implícito um olhar para modais 
alternativos, como por exemplo o transporte movido a pedal, não?

irá se relacionar com os outros modais 
ofertados na capital. Nós entendemos que as 
ciclovias e ciclofaixas têm que estar integradas 
no contexto de alimentação, de uso 
combinado, por exemplo, com um BRT, um 
Metrô, onde a pessoa tenha a possibilidade 
de chegar com sua bicicleta, guardá-la num 
local apropriado e possa seguir viagem por 
eles, acessando uma “troncal”, com maior 
agilidade, chegando assim mais rápido 
ao destino desejado. Assim, é importante 
lembrar que o DF hoje, é o segundo colocado, 
em termos de Brasil, em extensão de ciclovias 
e ciclofaixas, perdendo apenas para a cidade 
de São Paulo. E temos a intenção de entrar 
nesta disputa boa, se possível ultrapassando 
essa grande megalópole. Paralelamente, não 
descuidamos das nossas faixas exclusivas 
de ônibus, que podem ser, em algumas 
situações, e feitos alguns ajustes, serem 
implantadas no viário existente, a baixo 
custo relativo e oferecendo bons resultados. 
São medidas que podem ser adotadas com 
maior efeito, pela disponibilidade de veículos 
em horários alternativos, ao observarmos 
uma característica do nosso trânsito, que é 
“pendular”, ou seja, de manhã, com fl uxo 
intenso da periferia para o centro, e ao fi nal da 
tarde, para o sentido inverso. 

E isto, naturalmente, implica em 
operações de intervenção de trânsito 
pontuais.

Exato, não apenas nós atuamos aí com 
faixas exclusivas e observação de horários 
alternativos, como também fazemos faixas 
de reversão, em horários especiais para 
permitir maior vazão do tráfego. Como 
eu disse, são ações de baixo impacto 
orçamentário, baixo custo relativo, mas que 
trazem consigo uma grande melhora na 
mobilidade. Claro, que para montagem de 
uma operação ampla como esta, existe um 
trabalho de bastidores muito importante 
de inteligência e monitoramento, realizado 
pela nossa Superintendência de Trânsito 
por meio do CCO (Centro de Controle 
Operacional), com praticamente todas as 
vias principais com câmeras instaladas. E 
segurança e fi scalização, não apenas no 
momento da ação, mas em tempo integral. 
Aliás, já que tangenciamos esse aspecto de 
fi scalização, existe uma Parceria Público-
Privada, inédita no DF e recentemente 
assinada por nós, que é relativa à instalação 
de balanças de pesagem nas rodovias 
sob nossa jurisdição, pátios de apreensão 
para pesados, bem como o controle da 
logística desses veículos apreendidos, com 
operação de guinchos. 

Sim! Com certeza. De fato, essa pergunta, abre 
a possibilidade de falarmos não apenas do modal 
cicloviário, mas de uma percepção ampla e 
disseminada no DER/DF, que se vê relacionada à 
mobilidade sustentável. Nós vemos que é preciso 
haver uma maior priorização do elemento mais 
frágil do trânsito, que são os pedestres, e na 
sequência, os ciclistas, motociclistas e assim 
por diante. Nossa missão é promover uma 
integração entre esses elementos de uma forma 
harmoniosa e fl uida. No quesito mobilidade 
sustentável, desde o dia 1 de nossa gestão, todos 
os projetos de pavimentação já saem acoplados 
a uma solução voltada para as bicicletas. Todos 
os projetos são pensados para serem aderentes 
a uma utilização delas, seja com ciclofaixas ou 
com ciclovias. Mais que isso, a Superintendência 
de Engenharia, contempla, não apenas a 
construção, mas a forma como esse dispositivo 

“É importante lembrar que o DF 
hoje, é o segundo colocado, em 
termos de Brasil, em extensão 
de ciclovias e ciclofaixas, 
perdendo apenas para a 
cidade de São Paulo. E temos 
a intenção de entrar nesta 
disputa boa, se possível 
ultrapassando essa grande 
megalópole.”

Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
Entrevista: Fauzi Nacfur Júnior

Como se dava esse processo anteriormente?

Nós não tínhamos locais disponíveis para 
apreensão de grandes veículos. O que o DER/DF 
conseguia fazer, era a autuação, a expedição da 
medida administrativa, mas não a retenção do 
veículo pesado quando havia esta indicação pela 
natureza da infração. E isto, consistia em um fator de 
risco, como qualquer um pode supor. Então, com esta 
PPP, nós passamos a ter essa estrutura disponível, e 
bem administrada. Isto se refl ete em mais qualidade 
de rodagem, e consequentemente mais segurança, 
também, uma vez que sabemos que os maiores 
danos causados aos pavimentos são as águas sem 
tratamento adequado e o excesso de peso.

Estivemos presentes no ENACOR, e por lá, havia 
um extenso debate acerca de faixas de domínio. 
Como se dá esta realidade no Distrito Federal?

Realmente esse é um desafi o. Mas aqui nós 
podemos dizer que somos um dos poucos estados 
do país com a faixa de domínio totalmente 
caracterizada, levantada, cadastrada, mapeada e, 
principalmente, controlada. Por conta disso, nós 
temos, por meio de lei, a condição de explorar 
por meio de concessão essa faixa de domínio, 
com mídias, engenhos e quiosques, de maneira 
totalmente regulamentada. É algo que nos oferece 
um ponto de vantagem para eventuais melhorias a 
serem implantadas no viário. 

Centro de Controle Operacional com Alanne Carla Nunes Silva, Agente de trânsito rodoviário, do DER/DF

DF-047
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Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
Entrevista: Fauzi Nacfur Júnior

De que forma essas concessões se desenvolvem?

São concessões a título chamado “título precário”, 
pois estão sujeitas à necessidade de, eventualmente, 
nós termos de atuar nessas áreas. Além disso, elas 
constituem uma fonte de arrecadação, onde esses 
recursos captados, sob a designação “Fonte 220”, 
que são revertidos para obras e benfeitorias para 
a população. É uma forma também de organizar e 
coordenar a ocupação do espaço. 

Somando todos os investimentos do DER/DF, 
existe um número absoluto?

Podemos falar em algo em torno de 
R$ 1 bilhão em obras. Em termos de execução, 
atualmente, pode-se colocar cerca de R$ 400 
milhões. Em termos comparativos nacionais, 
quando se coloca Minas Gerais, São Paulo, pode 
até representar pouco, mas dentro da nossa 
realidade do Distrito Federal, foi muita realização. 
Temos um portfolio com muitas obras de 
muitas disciplinas e tamanhos. Importante frisar 
que, sem perder qualidade, dentro dos nossos 
processos licitatórios, trabalhando com uma 
política de descontos, de forma enxuta, tivemos 
uma economia média de 17%, o que gerou uma 
redução de quase R$ 59 milhões somente em 
2022, em um montante que foi e ainda é realocado 
para outras ações. Isso em um momento muito 
sensível, em um período pandêmico e de pós-
pandemia, onde ferro, cimento e insumos 
essenciais, como o asfalto e o diesel, tiveram 
aumentos ponderáveis que acabam por tornarem-
se um fator de desequilíbrio. Porém, contamos 
com o apoio importantíssimo dos Órgãos 
de controle para conciliar a economicidade 
necessária para as obras, fazendo os ajustes 
imprescindíveis para não perder atratividade. Não 
podíamos promover pregões que dessem “vazio”. 

Em termos gerais, pesando o que a gestão se 
propôs versus o que ela foi capaz de realizar, qual 
a sua avaliação?

Uma felicidade, uma responsabilidade e um 
privilégio. O DER/DF conseguiu atingir todos 
os seus objetivos, diante de cenários muito 
desafiadores. Obteve êxito em vencer todas 
as difi culdades, gerando empregos, trazendo 
melhorias para todos as categorias de usuários, 
com benefícios para as escolas mais afastadas, que 
ganharam níveis inéditos de conforto e segurança 
em seu caminho. Esta é uma gestão que é motivo 
de muito orgulho. Uma gestão de parceria. Uma 
gestão que contou com servidores da casa, que 
possuem ampla experiência no departamento, 
profi ssionais e técnicos que conhecem a realidade 
há mais de 15, 20 anos. Esse fato se refl ete em 
maior precisão, ganho de tempo na tomada de 
decisões, e em um grande índice de acertos, além 
é claro da economia para os cofres públicos. 

“Sem perder qualidade, dentro 
dos nossos processos licitatórios, 

trabalhando com uma política de 
descontos, de forma enxuta, tivemos 

uma economia média de 17%, o 
que gerou uma redução de quase 
R$ 59 milhões somente em 2022.”



HL TERRAPLENAGEM 
Um espaço para as histórias e relatos institucionais - e 

pessoais - que formam o caráter que constrói as marcas cuja 
missão é erigir a infraestrutura do Brasil. 

DNA
EMPREENDEDOR

Antes de falar da HL 
TERRAPLENAGEM, é necessário voltar 
algumas décadas no tempo, mais 
precisamente em 1980, na cidade de 
Lagamar-MG. Em 30 de março daquele 
ano, nascia o pequeno Marcelo Justino 
de Souza, filho mais novo do casal 
Avelino e Etelvina (in memoriam).
Desde criança, sempre demonstrou 
uma vocação incrível para o trabalho e 
por negócios, dividindo as brincadeiras 
de infância, com a necessidade de 
ajudar seus pais na subsistência de casa, 
vendendo iguarias pelas ruas de sua 
cidade natal. Menino levado, mas muito 
esperto e predestinado ao ramo da 
construção pesada.

O tempo foi passando, e aquela 
pacata cidade foi ficando pequena. 
Marcelo, já homem feito, casou-se 
jovem, e se mudou para Patos de Minas 
- MG, local onde se destacou com suas 
habilidades de negociar e realizar 
pequenas obras, sempre agindo com 
muito afi nco e determinação.

HL TERRAPLENAGEM

Estreando a nova diretoria, 
pelas mãos de uma de 
suas sócias proprietárias, a 

HL TERRAPLENAGEM, e o legado de 
valores e obras que a constituem.

Marcelo Justino de Souza 
(1980-2020)
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Em 2004, veio com sua família para o 
Distrito Federal, onde conseguiu emprego 
como operador de máquina, e em pouco 
tempo se tornou encarregado de obras, 
tendo se destacado pela sua performance 
de liderança e força de trabalho.
Em meados de 2009, resolveu criar 
seu próprio negócio, fundando a
HL TERRAPLENAGEM e iniciando sua 
trajetória vitoriosa, enfrentando as 
dificuldades impostas pelo mercado, 

sempre com idéias visionárias, que o 
faziam trabalhar na contramão da crise.
Infelizmente, sua brilhante passagem 
pelo nosso mundo foi interrompida em 
2020, no auge de seus 40 anos. Seus 
fi lhos, Higor e Érika, decididos a seguir 
os passos do pai, resolveram assumir 
os negócios e sucederam Marcelo nas 
atividades empresariais, mesmo no auge 
da pandemia e com a infl ação gritante 
pelo país.

De uma hora para outra, perdeu-se
a referência do pai, do líder e do exímio 
empresário, mas tais fatores não foram 
sufi cientes para desencorajar os jovens 
empreendedores a prosseguir na enorme 
responsabilidade de dar continuidade aos 
projetos do pai.

Higor, o primogênito, desde muito 
cedo demonstrou interesse em máquinas 
e equipamentos, e com o passar dos anos, 
tornou-se um profundo conhecedor 
na área de logística, manutenção e 
suprimentos. Érika, de estudante de 
Direito, a uma sofi sticada mulher de pulso 
fi rme e extremamente arrojada. A soma de 

todas essas nuances, fez com que os irmãos 
passassem a se destacar como sendo da nova 
safra da construção pesada no Centro-Oeste 
do Brasil.

A empresa hoje conta com duzentos 
e dez colaboradores diretos, gerando em 
torno de trezentos empregos indiretos. 
Possui equipes nas mais variadas áreas 
de atuação, com expertise no ramo da 
terraplenagem e pavimentação, em obras no 
Distrito Federal e toda sua região integrada.
A receita do sucesso e reconhecimento 
pode ser resumida em trabalho sério, muita 
coragem e compromisso em atender o 
cliente público e privado.

Por Érika Souza, diretora do império HL Terraplenagem

HL TERRAPLENAGEM
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ESTREITANDO LAÇOS,
APROXIMANDO DESTINOS

Em dois dias intensos, muita 
exposição dos tecnológicos rumos 
que as estradas brasileiras devem 

assumir em conformação nos próximos 
anos e, acima de tudo, um amplo debate 
quanto aos incrementais avanços em 
dispositivos, equipamentos e a inteligência 
voltados à segurança viária destas 
estruturas fundamentais para a logística de 
Transportes nacional.

Reafirmando a expectativa já 
expressada em suas participações 
em outros eventos, o presidente das 
“Melhores Rodovias do Brasil” (nova 
marca da ABCR), Marco Aurélio Barcelos 
aproveitou a ocasião dos 26 anos da 
primeira Concessão rodoviária do país 
neste 2022, para emular a clássica máxima 
de Juscelino Kubitschek, quando o tema 
é avançar: “Temos 26.400 km concedidos 
(…) e esse número vai dobrar. Faremos 
26 anos em 5. Poucos setores no mundo 
oferecem oportunidades como o setor de 
rodovias no Brasil. Viemos alcançando o 
melhor em regulação, entrega e qualidade. 
Os números são expressivos”, reiterou 
o presidente durante a cerimônia de 
abertura, que revelou uma inovadora 
programação de Talk Shows além é claro, 
da produção intelectual do segmento, 
que revelou os trabalhos premiados 
nas categorias, “Jurídico/Regulatório” e 
“Engenharia/Operação”, com exposição 
dos cases vencedores.

Realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB em 
Brasília (DF), na esteira de grandes encontros voltados à comunidade 
rodoviária e de infraestrutura do país, o 22º Congresso ABCR Brasvias – 
Bienal das Rodovias 2022 – reuniu os expoentes do segmento e gestores 
de ativos rodoviários com grande destaque para o segmento de concessões, 
na retomada de um tradicionalíssimo encontro realizado pela Associação 
Brasileira de Concessões Rodoviárias (ABCR).

EVENTOS XII ABCR - BRASVIAS
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PODER ECONÔMICOCATEGORIA I: JURÍDICO/REGULATÓRIO 
1º LUGAR 

NOVAS OBRAS E EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA CONCEDIDA: ADITIVO OU LICITAÇÃO?
Autores: VITOR MORENO SOLIANO PEREIRA

(FIPE – FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUIAS ECONÔMICAS, SÃO PAULO, SP, Brasil)

2º LUGAR 
A LEI 14.157/21 E O INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE PEDÁGIO DE

FLUXO LIVRE (FREE-FLOW) NAS CONCESSÕES RODOVIÁRIAS EM CURSO 

Autores: CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA
(SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PARCERIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PORTO ALEGRE, RS, Brasil),

BRUNO VICENTE BECKER VANUZZI (PROCURADORIA- GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PORTO ALEGRE, RS, Brasil)

3º LUGAR 
A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES E O REEQUILÍBRIO DE CONTRATOS DE 

CONCESSÃO FRENTE A PREJUÍZOS DECORRENTES DA PANDEMIA 

Autores: PEDRO AURELIO AZEVEDO LUSTOZA (PIQUET, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS, BRASÍLIA, DF, Brasil)
JÉSSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO (PIQUET, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS, BRASÍLIA, DF, Brasil)

CATEGORIA II: ENGENHARIA /OPERAÇÃO 
1º LUGAR 

FREE-FLOW NA CONCESSÃO DA BR-101/SC PROPORCIONALIDADE
TARIFARIA E ESTIMATIVA DA INADIMPLÊNCIA ADMISSÍVEL 

Autores: CAIO VINICIUS SCHURGELIES DE SA (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, BRASÍLIA, DF, Brasil)
STEPHANE LOUIS GEORGES QUEBAUD (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, BRASÍLIA, DF, Brasil)

SORAIA FUCINA AMARAL (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, BRASÍLIA, DF, Brasil)
DANIEL SOSTI PERINI AMARAL (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, BRASÍLIA, DF, Brasil)

ALESSANDRO REICHERT (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, BRASÍLIA, DF, Brasil)

2º LUGAR 
ANÁLISE DE PESOS DE CAMINHÕES OBTIDOS POR SISTEMAS WEIGH-IN-MOTION

Autores: FELIPE CALSAVARA (ARTERIS VIAPAULISTA, RIBEIRÃO PRETO, SP, Brasil),  
DIMAS TADEU BARBOSA SAMPAIO (ARTERIS VIAPAULISTA, RIBEIRÃO PRETO, SP, Brasil)

3º LUGAR 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO OPERACIONAL DE PRAÇAS DE PEDÁGIO

USANDO SIMULAÇÃO DE EVENTOS DIRETOS 

Confirmando a atratividade do país, 
e, por conseguinte, corroborando em 
parte a fala do presidente Marco Aurélio, 
o recente anúncio da vitória da italiana 
INC S.p.A. para a concessão do Rodoanel 
Metropolitano de Belo Horizonte, parece 
ser de fato um forte indicativo de que o 
país oferece boas condições para tocar em 
frente grandes empreendimentos por meio 
deste instrumento. Com parte dos recursos 
oriundos das reparações aportadas por parte 
da Vale para o Governo do Estado (cerca 
de R$ 3 Bilhões, provenientes do acordo 
feito por conta da tragédia ocorrida em 
Brumadinho), o projeto, que no total chegará 
à R$ 5 Bilhões, tem a missão de organizar o 
tráfego de passagem e as saídas da capital 
mineira, e constitui até o momento, segundo 
a Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Mobilidade (Seinfra), a maior PPP (Parceria-
Público Privada) de Minas Gerais até o 

momento. Com as obras previstas para início 
em 2024, e com a conclusão das alças Norte 
e Oeste previstas para até 2027, o contrato 
firmado tem vigência de 30 anos. Considerada 
uma das maiores do mundo e figurando entre 
as gigantes italianas, com faturamento anual 
na faixa dos 200 milhões de euros, a INC S.p.A. 
é também bastante tradicional no ramo de 
engenharia, tendo sido fundada no final dos 
anos 1960 e com ampla atuação no setor de 
obras públicas e possui vasta experiência 
no segmento rodoferroviário, construindo e 
operando empreendimentos não apenas na 
Itália, como também na Albânia, no Kosovo 
e na Argentina. Em tempo, a concessão do 
Rodoanel mineiro abre uma esperada e 
extensa rodada de concessões no estado 
que possui a maior malha viária do país e 
certamente deve contribuir ostensivamente 
para os números estimados pela ABCR se 
tornarem realidade.

EVENTOS XII ABCR - BRASVIAS

RODOVIAS&VIAS 97RODOVIAS&VIAS 97



RODOVIAS&VIAS RODOVIAS&VIAS98 99

INOVAÇÕES
NAS TÉCNICAS
CONSTRUTIVAS

ESTUDO DE CASO WHITETOPPING PRC-280 ABCP

Levando-se em conta o panorama 
atual de transportes rodoviários no Brasil, 
tornam-se necessárias inovações para 
realizar de forma eficiente a manutenção 
e a conservação da malha rodoviária. O 
pavimento rígido tem se mostrado capaz 
de reduzir as frequentes intervenções 
nos pavimentos, se comparado aos 
pavimentos flexíveis, apresentando um 
melhor desempenho e baixa necessidade 
de manutenção. Além disto, com os 
constantes aumentos do preço do 
cimento asfáltico do petróleo (CAP), a 
utilização de pavimentos de concreto 
tem se tornado competitiva. 

Neste cenário, a técnica que tem se 
destacado é Whitetopping, que, segundo 
o Manual de Pavimentos Rígidos do 
Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT) (2005), consiste 
em sobrepor uma camada de concreto 
diretamente no pavimento asfáltico 
existente. Quando este pavimento 
apresenta alto índice de deterioração, 
é necessário realizar a correção das 
imperfeições antes da aplicação da 
camada de concreto. Esta correção pode 
ser feita através da fresagem ou de uma 
camada de nivelamento.

Nesta concepção, o pavimento 
flexível existente funciona como 
camada de fundação. O Whitetopping 
apresenta maior resistência aos esforços 
provenientes do tráfego pesado e maior 

A execução das obras de restauração 
na Rodovia PRC-280, no trecho entre 
o entroncamento da BR-153, no 
Município de General Carneiro, até 
o acesso ao Município de Palmas, no 
Estado do Paraná, numa extensão de 
59,55 quilômetros, era uma antiga 
reivindicação da região, pois é a principal 
via de ligação entre as regiões oeste e 
sudoeste e a capital do Estado do Paraná 
e encontrava-se bastante deteriorada. 
Esta rodovia já foi conhecida como o 
“Corredor do Trigo” e atualmente é 
considerada o “Corredor do Sudoeste”, 
pois se tornou rota para escoamento 
de produção agrícola, da indústria 
madeireira e de celulose. Após estudos e 
elaboração de anteprojeto, identificou-

economia se comparado ao do pavimento 
asfáltico, pois não necessita de reforços 
por um período maior, uma vez que os 
pavimentos asfálticos requerem uma 
conservação rotineira e contínua, além 
de reforços periódicos, o que acaba 
envolvendo grandes investimentos e um 
custo de manutenção mais elevado.

Em contrapartida, o conforto de 
rolamento dos pavimentos rígidos, fator 
atrelado ao índice de irregularidade 
longitudinal, ainda é motivo de discussão 
no Brasil, sendo um dos fatores pelo qual 
não é amplamente utilizado. Mas, não se 
deve confundir conforto de rolamento 
com segurança e durabilidade. (Godinho e 
Grossi, 2019).

Este trabalho tem por objetivo 
apresentar as vantagens de 
utilização das inovações presentes 
no mercado da construção para a 
restauração de pavimento com a 
técnica Whitetopping. Para isto serão 
apresentados os critérios adotados 
no projeto de dimensionamento, 
controle e execução do pavimento 
da Rodovia PRC-280, localizada no 
Município de Palmas, no Estado do 
Paraná. O trecho recuperado está sob 
administração do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), 
entre a BR-153 e a entrada leste do 
município de Palmas, com extensão de 
59,55 quilômetros, localizada entre os 

se que o método mais indicado para 
restauração da rodovia era Whitetopping. 
Esta obra estará concluída ainda em 
2022, atendendo à crescente demanda 
de cargas que se dirigem aos Portos de 
Santa Catarina. A obra tem por objetivo 
melhorar as condições de trafegabilidade, 
segurança e conforto para os usuários. 
O objetivo deste trabalho é apresentar 
os procedimentos e estudos realizados 
para a execução da restauração em 
Whitetopping, as características dos 
materiais e o tipo de concreto, os 
equipamentos de pavimentação 
utilizados, bem como demonstrar o 
processo executivo de pavimento em 
concreto, apresentando a tecnologia 
utilizada neste empreendimento.

Por: HUGO SÉRGIO ROMANO PEREIRA¹; BRUNA BIZINELLI²; LARISSA VIEIRA³ & ALEXANDER MASCHIO4.

RESUMO

PALAVRAS-CHAVE: restauração, Whitetopping, concreto, processo executivo e tecnologia.
1 Consórcio Simemp/Neoconstec Engº Civil lotado no DER/PR. e-mail: hugopereira@der.pr.gov.br

2  Consórcio Tüv Rheinlad Geosistemas 02, Engª Civil lotada na ANTT. e-mail: bruna.bizinelli@antt.gov.br
3 Engenheira Civil, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. e-mail: larissa.vieira@der.pr.gov.br

4  Engenheiro Civil, Associação Brasileira de Cimento Portland. e-mail: alexsander.maschio@abcp.org.br

INTRODUÇÃO

Mapa de Localização

Figura 1 – Mapa de Localização PRC-280.
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A PRC-280 divide os Estados do Paraná e 
Santa Catarina e é a principal via de ligação 
entre as regiões oeste e sudoeste e a capital 
do Estado do Paraná. Já foi conhecida 
como o “Corredor do Trigo” e atualmente é 
considerada o Corredor do Sudoeste, pois 
se tornou uma rota para escoamento de 
produção agrícola, da indústria madeireira 
e de celulose. O trecho em questão, no 
quilômetro 70,8, na interseção com a BR-
153, fornece acesso ao Estado de Santa 
Catarina, o que intensifi ca o tráfego de 
veículos pesados, pois permite acesso aos 
Portos de Itajaí e São Francisco, desviando 
de rotas que possuem praças de pedágio. 

Em função das características da 
rodovia, acrescido do intenso tráfego 
pesado local, o pavimento se encontrava 
em um estado crítico, com capacidade 
estrutural e níveis de serventia 
inadequados para garantir a segurança e 
conforto dos usuários, conforme pode ser 
observado na Figura 2 a seguir.

Nos últimos anos, o número de 
acidentes apresentou um aumento 
significativo, devido às condições de 
deterioração do pavimento. Em 2018, a 
Confederação Nacional dos Transportes 

(CNT), rebaixou a avaliação da rodovia PRC-
280, no trecho saindo do entroncamento 
com a BR-153 na região de Palmas, no Sul 
do Paraná, indo até Dionísio Cerqueira, 
no Oeste de Santa Catarina, para “Ruim”. 
(CNT,2018).

 A implantação da Rodovia ocorreu 
há muito tempo, desde então algumas 
intervenções extensas já foram realizadas, 
mas, mesmo o pavimento flexível 
apresentando uma vida útil maior ao 
receber manutenção e conservação, o 
sistema pode atingir patamares de fadiga 
irreversíveis, necessitando reconstrução. 
Outras intervenções pontuais foram 
realizadas nos últimos tempos, segundo o 
DER/PR, entretanto estas foram somente 
paliativas e não atendiam mais a demanda 
do referido trecho.

A PRC-280, com tráfego pesado 
intenso, que apresentava necessidade 
de reabilitação, precisava receber um 
tratamento com um sistema adequado. 
O sistema Whitetopping proposto neste 
caso, apresentou vantajosidade quando 
comparado ao pavimento fl exível, pois 
suporta grandes deformações, realiza 
distribuição efi caz das tensões, tem maior 
resistência à abrasão, alta aderência do 
pneu, apresenta ótima refl etividade (ideal 
para condução noturna), alta taxa de 
segurança (menor risco de aquaplanagem, 
por ter melhor aderência) e vida útil 
prolongada. O revestimento de pavimento 
em concreto também sofre, em geral, 
menos intervenções de manutenção ao 
longo de sua vida útil, o que o torna atrativo 
para trechos com incidência de cargas 
pesadas.

Com relação ao custo de execução, a 
solução em Whitetopping, comparada 
à restauração em pavimento flexível, 
apresentou, em estudo realizado pela 
CRG Engenharia Ltda para Associação 
Brasileira de Cimento Portland (ABCP), a 
qual por sua vez submeteu o estudo para 
Departamento de Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR), um valor 26,30% inferior, 
conforme pode ser observado no Quadro 1.

HISTÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Figura 2 - PRC-280, Km117. (Autor, 2020).

Quadro 1 – Estudo comparativo de Custo entre Pavimento Rígido e Pavimento Flexível (Anteprojeto, 2020)

DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA
As características do pavimento existente antes da restauração, obtidas através de 

sondagens à trado e extraídas do projeto, estão apresentadas a seguir:

Pista:
• Revestimento: constituído por CBUQ, com espessura média de 19 cm;
• Base: constituída por brita graduada com espessura média de 25cm;
• Sub-base: constituída por rachão, com espessura média de 23cm;
• Subleito: constituído por cascalhos, de boa capacidade de suporte como 
 fundação de pavimentos.

Acostamentos:
• Revestimento: constituído por TSD com espessura média de 7cm;
• Base: constituída por brita graduada com espessura média de 25cm;
• Sub-base: constituída por rachão, com espessura média de 27cm;
• Subleito: constituído por cascalhos, de boa capacidade de suporte como
 fundação de pavimentos.

Terceira Faixa:
• Revestimento: constituído por CBUQ, com espessura média de 19 cm;
• Base: constituída por brita graduada com espessura média de 26cm;
• Sub-base: constituída por rachão, com espessura média de 26cm;
• Subleito: constituído por cascalhos, de boa capacidade de suporte 
 como fundação de pavimentos.

PROJETO
O projeto, para as faixas de rolamento, consiste essencialmente na correção do greide 

a fi m de receber as placas de pavimento de concreto. Para os acostamentos, foi previsto 
realizar o alargamento da plataforma em 40 cm de cada lado, para acomodar as placas, 
de acordo com as seções tipo de pavimento. Foi previsto a restauração completa da pista, 
acostamentos e 3ª faixa e a correção e/ou adequação dos dispositivos de drenagem e 
sinalização, quando necessário.

A pista existente era formada por duas faixas de tráfego com largura de 3,50m e 
acostamento de 2,50 m de largura em grande parte não pavimentado. A restauração em 
Whitetopping não prevê grandes alterações geométricas na seção da pista, apenas para a 
adequação da estrutura do acostamento será necessário o alargamento de 0,40 m.

ESTUDO DE CASO WHITETOPPING PRC-280 ABCP
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Figura 3 – Seções transversais do projeto de pavimento em Whitetopping. (Projeto Executivo, 

Tabela 1 – Intervenções prévias no 
pavimento para receber a camada de 

concreto (Projeto Executivo, 2021).

ESTUDO DE CASO WHITETOPPING PRC-280 ABCP

DADOS DO PROJETO
As características técnicas indicadas no projeto são:

• Rodovia Classe I do DNIT, para região ondulada, com velocidade diretriz de 80 km/h;
• Seção transversal da restauração em Whitetopping: faixa de 3,5 m por sentido, 
 acostamentos de 2,5 m para cada lado. Nos locais onde estão implantadas faixas 
 adicionais (3ª faixa), com largura de 3,5m, se prevê também a restauração em 
 Whitetopping, porém, sem acostamento adjacente;
• Declividade transversal: 3% (em tangente) e 8% (superelevação máxima);
• Faixa de domínio: 50,0 m com algumas variações de largura ao longo do segmento;
• Período de projeto: 20 anos;
• Fator de segurança Fsc: 1,2
• Previsão de barras de transferência nas juntas.

A solução de restauração proposta com a tecnologia Whitetopping foi composta por:
• Pista de rolamento: placa de concreto 22,0 cm sobre o revestimento asfáltico existente;
• Acostamentos: reciclagem da sub-base existente com adição de brita e 4% cimento e 
 execução de placa de concreto com 22,0 cm;
• 3ª faixa existente: placa de concreto de 28 cm de espessura. Optou-se por um aumento 
 de 6 cm na espessura da placa pela retirada da tela prevista nas terceiras faixas 
 proporcionando maior agilidade na execução e reduzindo uma equipe para colocação 
 das telas.

DIMENSIONAMENTO

I. Concreto: As propriedades do concreto, onde são fi rmadas as exigências 
quanto ao módulo de ruptura à tração na fl exão, a idade do concreto a ser 
considerado na avaliação do módulo de ruptura, o método de ensaio, o princípio da 
ruptura do concreto por fadiga e a relação entre o número de solicitações de cargas e 
a relação de tensões; 

II. Tráfego: O tráfego, englobando o estudo das tensões causadas pelas cargas, 
da posição mais desfavorável destas em relação à placa de concreto, dos fatores de 
segurança, do período de projeto e da projeção da vida útil do tráfego;

III. Fundação: A fundação do pavimento, no caso correspondente ao 
pavimento existente sobre o qual será executada a placa de concreto.

A fundação do Whitetopping compreende a estrutura do pavimento existente. O 
pavimento asfáltico existente deve ser inspecionado antes do lançamento do conreto, 
com o intuito de promover as devidas correções da sua superfície ou da estrutura, de 
acordo com as intervenções listadas na Tabela 1 apresentada a seguir.

Não foram identifi cados prejuízos com o alteamento de greide, no que tange 
drenagem, sinalização e segurança viária, visto que a maior parte da rodovia se situa 
em áreas rurais. A restauração em Whitetopping, foi dimensionado utilizando como 
base o método da Portland Cement Association (PCA) de 1984, sendo proposta a 
execução de concreto simples com juntas transversais com barras de transferência e 
acostamento de concreto, considerando três fatores intervenientes:

A seguir estão representadas, na Figura 3, as seções tipo de projeto.

 O pavimento rígido dimensionado para as faixas de rolamento principais e 
acostamentos deve receber barras de transferência com diâmetro de 25 mm, 
comprimento de 46 cm e espaçamento de 30 cm e as terceiras faixas devem receber 
barras com 32 mm de diâmetro, comprimento de 46 cm e espaçamento de 30 
cm. Já as barras de ligação, adotadas para todo o projeto, têm diâmetro de 10 mm, 
comprimento de 80 cm e espaçamento de 90 cm.
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ESTUDO DE CASO WHITETOPPING PRC-280 ABCP

ASPECTOS EXECUTIVOS

AGREGADOS
O agregado graúdo (brita) está sendo 

britado em jazida na região, localizada no 
km 89,4 da PRC-280, margem esquerda, o 
material extraído é o basalto. O agregado 
miúdo é composto de 58% de areia 
natural, proveniente do Município de 
União da Vitória, e 42% de areia artificial. A 
utilização do material artificial, apresentou 
ganhos no traço, pois gera economia 
no uso de cimento, tendo em vista a 
curva granulométrica ser constante, não 
apresentar impurezas orgânicas.

CIMENTO
O cimento utilizado é o CPII-F-40, 

que possui alta resistência inicial e final, 
baixa demanda de água no concreto e 
maior compatibilidade com aditivos, o 
que proporciona uma pega mais rápida 
e libera o corte das juntas com 6 horas. 
Como consequência permite a liberação 
do tráfego em um pequeno intervalo de 
tempo.

Materiais
Nesta seção serão detalhadas as características dos principais materiais utilizados 

para confecção do concreto aplicado na recuperação do pavimento com a técnica 
Whitetopping.

ADITIVOS
Está sendo utilizado para o concreto 

um aditivo plastificante redutor de água, 
que garante uma boa trabalhabilidade, 
com slump baixo e redução da água de 
amassamento, permitindo a manutenção 
da consistência das aplicações, o que é 
essencial para que o acabamento superficial 
do pavimento apresente baixo índice de 
irregularidade e consequentemente maior 
conforto de rolamento.

CORREÇÃO DE DEFEITOS DO PAVIMENTO
FLEXÍVEL E RECICLAGEM DO ACOSTAMENTO

Após o cadastramento dos defeitos na fase inicial, são realizadas as intervenções no 
pavimento: fresagem com recomposição e tapa-buraco. O sistema 3D é incluído também 
na fresadora e na motoniveladora, para o controle das intervenções.

Conforme já citado, a empresa executora da obra utiliza um sistema automatizado 
para o controle do nivelamento da superfície, o que auxilia na tomada de decisões 
com relação a qual intervenção utilizar e na definição de cotas para reciclagem do 
acostamento.

Na execução de reciclagem do acostamento são incorporados ao material existente: 
brita e 4% cimento. Em alguns segmentos foi utilizado material fresado, dos remendos 
executados na pista, para incorporar ao material existente, mas em quantidade controlada 
para não exceder 20% da composição.

TRAÇO 
DOSAGEM DO CONCRETO

Para o concreto de pavimento em 
rodovia com tráfego de veículos pesados, foi 
considerado as seguintes características:

• Resistência característica à tração na flexão 
   igual a 4,5 MPa – 7 dias (fctM,k = 4,5 MPa);
• Consumo de cimento de no mínimo 350 kg/m³;
• Relação água/cimento máxima igual a 0,50;
• Slump: 4 (saída da usina) e 1,5 a 2 (aplicação).

PROCESSO EXECUTIVO DO PAVIMENTO
O diferencial desta obra está na modalidade de licitação, que foi realizada através do 

Regime Diferenciado de Contratação Integrada (RDCI), que permite que uma empresa 
seja responsável por todas as etapas do processo executivo, desde o projeto até a entrega 
final da obra, portanto, a empresa vencedora do certame executa o próprio projeto. Outro 
item importante a ser destacado é a experiência da executora em obras anteriores, que lhe 
permitiu uma evolução dos processos ao longo do tempo. Pôde-se verificar que a empresa 
preza pelas fases iniciais como: a elaboração do projeto e a topografia, com a finalidade de 
que os serviços sejam realizados com precisão e permitam um maior controle nas etapas 
subsequentes. 

TOPOGRAFIA
Na fase de levantamento topográfico inicial são realizados os cadastros da rodovia, dos 

pontos a serem preenchidos e nivelados (panelas, defeitos, afundamentos, trincamentos 
e deformações) e o plano cotado. A empresa executora da obra utiliza um sistema 
automatizado para a elaboração do plano cotado, denominado Sistema FielfLevel II, que 
permite mapear com precisão a superfície do pavimento.

Com relação ao controle geométrico, durante a execução da camada de pavimento 
de concreto é possível destacar o investimento realizado no sistema 3D, que possui 
diversas vantagens se comparado ao sistema de topografia e controle geométrico 
convencional e está sendo aplicado com êxito nesta obra.

Figura 4 – Recicladora – Processo de reciclagem do acostamento.

Após conclusão das intervenções, apesar de poder utilizar o mesmo plano cotado, a 
executora realiza um novo levantamento topográfico automatizado, para mapeamento 
da superfície do pavimento, a fim de garantir que nenhum erro na fase das intervenções, 
venha a gerar problemas na fase de aplicação das camadas/placas de concreto.

WHITETOPPING – APLICAÇÃO DA CAMADA DE CONCRETO

Para a execução da camada de concreto podemos destacar o investimento no sistema 
de topografia 3D. No sistema convencional o nivelamento é realizado através de hastes 
e cabos de aço guias, que envolve um processo de montagem trabalhoso e uma grande 
quantidade de trabalhadores, portanto se torna mais exposto ao risco de falhas humanas. 
Já o controle de máquina 3D é realizado pela automatização do nivelamento, ou seja, o 
projeto é embarcado na própria máquina, e ela passa a operar automaticamente.

A automatização da pavimentadora é através do sistema UTS, que consiste em dois 
mastros com prismas, para receber dados de posição e altura das estações robóticas 
instaladas e niveladas no trecho de trabalho. Com o projeto embarcado, a pavimentadora 
automaticamente se ajusta ao projeto, sem a necessidade das hastes e cabos guias. São 
necessários somente um topógrafo e um ajudante para a instalação das estações e como 
não existe mais o cabo guia, a logística melhora e proporciona um acabamento com 
qualidade superior.

O concreto é produzido em uma central que foi para a obra e está localizada no 
trecho da obra e ao lado está locado o pátio de britagem, idealizado desta forma, com 
proximidade, para a otimização do processo.
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O processo de produção na central de concreto inicia em torno das 6h e opera até 
as 18h, durante o dia evita-se desligar o maquinário. A central dosadora montada no 
canteiro é totalmente automatizada, destaca-se a capacidade de produção da mesma de 
120 m3 de concreto por hora por ponto de carga, chegando à marca de 240 m3 por hora. 

O transporte do concreto inicia próximo das 7h e finaliza em torno das 19h. Os 
caminhões utilizados para o transporte são caminhões basculantes com caçamba 
ovalada, pois este tipo de caçamba reduz a quantidade de concreto retido na descarga, 
permitindo maior agilidade no descarregamento e um retorno mais rápido para a 
central. Além disto, é realizada uma limpeza das caçambas após cada descarga e os 
equipamentos são de posse da empresa, não havendo terceirização no transporte 
do concreto, o que garante maior controle sobre a mão de obra utilizada e 
consequentemente, sobre o processo.

Figura 6 – Pátio de britagem – Britador de mandíbulas. Figura 8 – Pavimentadora de concreto.

Figura 9- Caminhão espargidor de cura.

Figura 10 – Selagem das juntas. 

Figura 7 – Caminhão basculante com caçamba ovalada.

Figura 5 – Central dosadora de concreto.

O slump do concreto no momento da aplicação, é em torno de 1,5 cm, esta 
especificação permite o acabamento nas laterais da pista, após o lançamento do 
concreto, evitando a utilização de formas metálicas.

Para o lançamento e auxílio no espalhamento do concreto, em frente à 
pavimentadora, fica posicionada uma escavadeira hidráulica. A pavimentadora 
de concreto utilizada foi adquirida no exterior e opera com os dados embarcados, 
sistema que tem por objetivo a execução do serviço com controle de alta qualidade e 
a possibilidade de execução do pavimento sem o fio-guia. No sistema automatizado, 
utilizado nesta obra, a máquina realiza a inserção as barras de transferência e de 
ligação simultaneamente durante o lançamento do concreto, favorecendo o processo 
executivo, pois, no sistema tradicional de execução, as barras são inseridas manualmente 
antes do início da concretagem. Outros fatores importantes a serem ressaltados são que 
a empresa realiza a aferição diária da regulagem da mesa vibratória, engraxamento após 
cada lavagem e evita paradas longas durante a execução (maiores que 15 minutos), a fim 
de evitar manutenções corretivas.

Após lançado o concreto é executado o serviço de acabamento, que é composto por: 
desempeno mecânico, desempeno manual e a texturização com vassoura para garantir 
uma melhor aderência do pavimento junto aos pneus.

Então, inicia-se o processo da cura do concreto. Para isto, foi projetado um 
equipamento que realiza a aplicação do produto de cura de maneira uniforme. Este 
produto é um composto líquido, à base de parafina emulsionada em água, que é 
aplicado sobre a superfície do concreto fresco formando uma película contínua, flexível 
e de coloração branca, que funciona como repulsor de raios solares e evita a evaporação 
brusca da água de amassamento do concreto. Desta maneira, o concreto completa seu 
processo de endurecimento em presença da maior umidade para correta hidratação 
das partículas de cimento Portland. O material é aplicado a uma taxa de 1kg/m² e a 
grande vantagem é que a o caminhão projetado consegue operar externo à pista recém 
concretada, não necessitando atuar em cima, conforme os sistemas convencionais.

O processo final é a serragem e selagem das juntas. A serragem ocorre em duas 
etapas: o primeiro corte ocorre entre 6 e 8 horas após a concretagem e o segundo só 
ocorre após 7 dias da concretagem, fase 
em que o concreto já atingiu a resistência 
de projeto. Após o segundo corte, ocorre a 
lavagem e secagem da junta.

A selagem é realizada inserindo na 
junta o delimitador de profundidade, perfil 
redondo em polietileno expandido, e por 
fim ocorre a selagem, com equipamento 
importado, que garante uniformidade 
e agilidade na aplicação do selante, 
conforme pode ser observado na imagem 
a seguir.
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Quilômetro Perfilógrafo Califórnia

inicial final IP (mm/km) médio
75+820 76+820 63,4
76+820 777+820 138,4
77+820 78+820 149,4
78+820 79+820 129,5
79+820 80+820 147,1

CONTROLE TECNOLÓGICO
O controle de qualidade nessa obra está presente em todas 

as fases, desde o recebimento do material, até a conclusão 
do processo executivo, quando é realizada a monitoração de 
desempenho do serviço. 

O controle tecnológico do concreto se inicia no processo do 
estudo do traço e dos materiais componentes. Superada esta 
etapa, durante a execução do serviço, o controle tecnológico é 
realizado no laboratório, que fi ca anexo à central dosadora de 
concreto, na pista, durante a concretagem, e após concluída 
a execução do serviço, quando é realizada a análise de 
desempenho.

Dentre os ensaios realizados no laboratório estão: controle 
de umidade dos agregados, controle do traço e da dosagem 
da mistura, Slump Test e rompimento dos corpos de prova à 
compressão axial e à tração na fl exão. 

Já na pista tem-se: a execução do Slump Test novamente, 
controle da temperatura de lançamento do concreto, controle 
da espessura das placas, controle visual durante o desempeno e 
texturização, controle da taxa de aplicação da cura do concreto, 
controle do tempo para a serragem das juntas e da espessura 
da abertura das juntas e controle do tempo para liberação do 
tráfego. Posteriormente é realizada a análise do desempenho do 
pavimento de concreto através do perfi lógrafo Califórnia, que 
serve para medir a irregularidade longitudinal.

Um grande diferencial no controle da qualidade do concreto, 
neste caso, é o acompanhamento da saída de caminhão da 
central dosadora, onde já são feitos o controle visual e um ensaio 
de Slump Test, garantindo que o concreto não chegue no 
momento da aplicação com uma consistência que prejudique o 
acabamento, a fi m de garantir a qualidade e evitar o desperdício.

É feito também um controle de rastreabilidade do concreto, 
em que a cada carga são coletados corpos de prova e submetidos 
à ensaios de rompimento, para que caso algum resultado, após 
ensaiado, se mostre fora de normativa seja possível de localizar na 
obra, em que local foi aplicado.

O índice de irregularidade longitudinal vem apresentando 
bons resultados, fato que é admirável, se comparado à outras 
obras executadas em pavimento rígido. Segundo a especifi cação 
de serviço do DNIT 049/2013-ES Pavimento rígido – Execução 
de pavimento rígido - Especifi cação de serviço, prevê como 
valor máximo para o índice de perfi l (IP): 240mm/km, que são os 
valores médios de irregularidade. A seguir é apresentada a tabela 
dos valores obtidos através do perfi lógrafo e fi ca evidente que se 
encontram abaixo dos valores permitidos por norma, fato que 
proporciona um bom conforto de rolamento.

Tabela 2 – Índice de Perfi l (Autor, 2022).

CONSIDERAÇÕE FINAIS
Considerando o resultado dos segmentos já 

concluídos da obra, avaliado através da análise 
do desempenho do pavimento, é possível 
inferir que os investimentos em tecnologia, 
equipamentos, aprimoramento, treinamento 
de pessoal e métodos de gestão, tendo o 
cuidado devido em cada processo, desde a 
elaboração do projeto executivo até o serviço 
concluído, podem resultar em um produto 
com alto nível de qualidade e um bom índice 
de produtividade, neste caso, se traduz em 
resultado fi nanceiro para a executora, satisfação 
da fiscalização e do usuário, que poderá 
desfrutar de uma rodovia com maior segurança 
e conforto.

Cabe ressaltar que paradigmas foram 
quebrados na execução desta obra, 
principalmente se tratando do conforto de 
rolamento, conforme mostrado nos excelentes 
resultados apresentados pelos ensaios de índice 
de perfi l.
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De tempos em tempos a tecnologia promove uma 
modifi cação em modelos estabelecidos de produtos 
ou serviços que rompe com o que a sociedade está 
acostumada a usar ou aceitar como solução para suas 
necessidades.

Um dos exemplos mais comuns foi a transformação 
ocorrida com o segmento fotográfi co com o surgimento 
das câmaras digitais que massifi cou seu uso quando 
incorporadas aos “smartphones” e permitiu ao usuário 
a criação de arquivos fotográfi cos em computadores 
pessoais ou outro dispositivo digital. Isso decretou o fi m 
da era onde prevalecia as fotos capturadas através de 
negativos de plásticos com uma emulsão fotográfi ca. Essa 
evolução, basicamente, determinou o fi m de grandes 
corporações como a Kodak que acabou indo à falência em 
2012.

Essa modificação é o que Clayton Christensen, 
professor da Universidade de Harvard, denominou como 
tecnologia disruptiva.

Ela pode ser defi nida como tudo que rompe com um 
modelo anteriormente defi nido e que propõe uma grande 
inovação.

Indo além, uma disrupção propõe uma 
descontinuidade num processo já estabelecido, não 
necessariamente partindo do zero.

Em 2011, a ONU através da Organização Mundial da 
Saúde, OMS, implantou em todo o mundo a primeira 
década da segurança viária com objetivo de reduzir em 
50% o número de mortes oriundas de ocorrências no 
trânsito, hoje, já na segunda década da segurança viária. 
O Brasil, como signatário da ONU, também, instituiu a 
década de segurança viária e diversas ações tiveram início, 
tanto na esfera pública quanto na esfera privada.

Em razão destas ações, em 2016, a ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, lançou a revisão da 
norma ABNT NBR 15486:2016 cujo conteúdo quebrou 
um paradigma onde todas as ações envolvendo a 
infraestrutura viária deveriam ter como lema o tema 
“Rodovias que Perdoam”.

Seu signifi cado, em outras palavras, é de que tudo o 
que envolve as rodovias, sejam elas urbanas ou rurais, em 
sua infraestrutura, geometria, operação, etc, deve levar em 
conta que, em caso de uma ocorrência, a vida do usuário 
deve ser preservada.

Esta norma trouxe ao Brasil as tecnologias de 
segurança viária já adotadas desde o começo do século 
nos países da Europa e nos Estados Unidos e, desta forma, 
inseriu nosso país na fi losofi a lógica que o que deve 
ser prevalecido, sempre, é a segurança do usuário. Os 
principais itens recomendados na norma referem-se aos 
dispositivos de contenção longitudinal e pontual, além 

dos dispositivos colapsíveis. Todos são dispositivos que 
devem ser implantados nas rodovias e que promovem 
a segurança passiva de forma a que a infraestrutura 
viária esteja sempre pronta para um eventual sinistro 
envolvendo os usuários.

Um dos itens contidos na norma é o de que devem-se 
utilizar dispositivos colapsíveis para atenuar o impacto de 
veículos em trajetória errante contra suportes de placas 
e de postes de iluminação implantados nas laterais e no 
canteiro central das vias.

Em 2016, quando do lançamento da revisão da norma, 
a existência destes dispositivos, no Brasil, era praticamente 
nula e o que se previa era a importação de tecnologia 
internacional, principalmente, a que, com o impacto 
cisalha na frange existente na superfície de contato com 
a sua fundação de concreto. Em tese, essa tecnologia era 
a que prevalecia como suportes colapsíveis cujo conceito 
ganhou fama nos Estados Unidos com o nome de 
“breakaway”.

Um ano antes, a empresa Renova, fabricante de 
suportes fabricados em materiais plásticos reciclados 
estava implantando seus produtos em rodovias e 
começou a receber relatórios de seus clientes de que, 
quando ocorria impactos de veículos em seus suportes, 
estes tombavam e nada de sério acontecia com a 
integridade física dos usuários envolvidos nos sinistros.

Dentro desta nova realidade, uma série de teste, 
com as mais variadas formulações de composição e de 
performance do produto, foram realizadas e o resultado de 
testes, realizados nos Estados Unidos, foi muito animador a 
ponto de suscitar declarações de importantes autoridades 
americanas de entidades voltadas para rodovias citando, 
por exemplo:

“Mike Dreznes - então vice-presidente da International 
Road Federation - Chicago, Illinois, Estados Unidos – 
disse: “vendo o produto  e os primeiros testes, digo que o 
colapsível será o “breakaway 2.0”, a melhora da tecnologia 
de segurança passiva para postes e que o poste ser 
atropelado pelo carro ou fi car preso ao para-choques 
entrega uma dimensão nova e muito maior de segurança”.

 Bligh – então vice-presidente do Texas Transportation 
Institute - College Station, Texas, Estados Unidos – disse: 
“analisando o produto digo que a performance de colapso, 
quando provada e certifi cada, entrega um sistema de 
segurança passiva de alta performance, com um produto 
prático e simples de trabalhar em campo além, é claro, da 
sustentabilidade.”

(Roger Bligh, nos anos 90, conduziu nos Estados 
Unidos uma pesquisa para produção de dispositivos 
fabricados com materiais reciclados). 

Consultor técnico sênior

Valter Luiz VendraminARTIGO

O COLAPSO SALVANDO VIDAS

Descrição dos itens comparativos EcoPoste Madeira
Dispositivo feito a partir de produtos reciclados Sim Não

Produto é Colapsível testado, aprovado e certifi cado Sim Não

Produto utiliza elementos químicos para conservação Não Sim

Descarte do produto tem logística reversa Sim Não

Produto tem retardador de chama Sim Não

Produto tem durabilidade de 20 anos Sim Não

Está de acordo com a norma ABNT NBR 15486:2016 Sim Não

Em caso de impacto, produz segmentos penetrantes Não Sim

Os resultados preliminares e as afirmações 
positivas destas altas autoridades mundiais, referências 
internacionais em segurança viária, levaram a Renova, 
agora renomeada para Ecoposte, a realizar novos e 
conclusivos ensaios, desta vez, na Itália no laboratório 
CSI, em Milão, onde os produtos foram certifi cados e a 
empresa recebeu sua certifi cação CE.

Esta certificação abriu o mercado brasileiro e 
internacional sendo o único produto genuinamente 
nacional aprovado para utilização nas estradas europeias, 
bastando para isso a apresentação da certifi cação.

Evidente que o surgimento de um novo produto que 
compete com vantagens técnicas e econômicas com 
suportes de madeira que são utilizados a décadas pelos 
órgãos de gestão das estradas brasileiras levará a uma 
evolução disruptiva neste segmento.

Fazendo uma análise do suporte de madeira, de 
imediato vem a questão básica que alguns técnicos 
insistem em frisar que é o preço comparativo entre o 
suporte de madeira e o suporte colapsível. Nada mais 
enganoso que fazer a análise do preço do metro linear de 
cada produto simplesmente. 

Essa análise levará ao resultado de que a madeira é 
mais barata que o poste colapsível, mas, se analisarmos 
de maneira onde a engenharia e a economia pesem na 
escolha, e não somente uma comparação do preço de 
aquisição, veremos que o poste colapsível é realmente 
superior em todos os quesitos e que realmente é um 
produto disruptivo, pois, levará os suportes de madeira 
a uma situação de coadjuvante na segurança viária ou 
mesmo levará sua exclusão de aplicação em rodovias, 
como já acontece nos países europeus e na quase 
totalidade dos estados americanos.

Ainda sob este aspecto econômico da comparação de 
preços entre os suportes de madeira tratada com CCA e 
os suportes colapsíveis, constata-se que na elaboração do 
preço unitário do metrô linear do suporte de madeira não 
se leva em conta a logística reversa do produto com seu 
envio para um aterro sanitário. Se este fator for agregado 
ao preço do produto não haverá diferença de preço entre 
a madeira tratada e o suporte colapsível, sendo que, se a 
implantação do suporte de madeira tratada for distante de 
um aterro sanitário homologado para seu recebimento. 

Vejamos uma comparação de alguns itens que 
compõem os suportes:

Ainda em relação aos suportes de 
madeira, numa visão do tratamento químico a que são 
submetidos para alongar sua vida útil podemos afi rmar 
que a maior parte dos suportes de madeira, no Brasil, são 
oriundas de eucaliptos e tratados, também em sua maior 
quantidade, com CCA – Arceniato de Cobre Cromatado.

Estudos científi cos levados à termo por Gosselin; 
Zagury e Rocha, constataram que a constituição do 
Arseniato de Cobre Cromatado (CCA) é preocupante 
devido às elevadas toxidades de seus componentes que 
podem apresentar ataques ao meio ambiente e para a 
saúde (¹).

Outro estudo realizado por Matos (2020) com 
camundongos revelou uma toxidade aguda do CCA 
por exposição avaliadas nos rins e fígados dos animais e 
enfatiza o risco potencial da contaminação por CCA nos 
órgãos vitais(1).

¹ Madeira preservada com CCA: profi cuidade, 
potencial deletério, toxicidade dos

resíduos e tecnologias de recuperação.
 Caroline Emiliano Santos, Luana Candaten,

Paulo Roberto Bairros da Silva, Rômulo Trevisan.
O descarte de suportes de madeira tratada na 

segurança viária, quer por acidentes ou pela falência 
estrutural do suporte, se dá por queima do produto em 
locais tecnicamente impróprios e não por uma logística 
reversa como a executada para os postes colapsíveis da 
EcoPoste que, levados para a fábrica, são processados e 
dão origem a novos dispositivos.

A queima de suportes de madeira tratada libera 
produtos químicos tóxicos através das cinzas na atmosfera 
de tal forma que as cinzas volantes e as cinzas residuais 
produzidas durante a queima têm a possibilidade de 
conterem quantidades relevantes de arsênio e seu contato 
com seres humanos podem ocasionar o aparecimento de 
cânceres ou até levar à morte (²) 

² Toxicidade das cinzas volantes geradas pela 
utilização de madeira tratada com Arseniato de Cobre 

Cromatado (CCA) como material combustível . 
Débora de Medeiros Domingos

Países como Suíça, Indonésia e Vietnam já baniram 
o uso do CCA e Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, França, 
Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Áustria, Reino Unido, 
Irlanda, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Holanda, Japão 
adotam política de restrições ao seu uso, enquanto, no 
Reino Unido é permitido com controles e pesquisas 
ambientais e ocupacionais.

No Brasil não há restrição de uso ou mesmo sua 
proibição, mas, os resíduos originados no processo 
de preservação à base de CCA são classifi cados como 
perigosos por suas características tóxicas.

Em função desta exposição de fatores e com a 
existência de um produto ambientalmente correto não há 
razões plausíveis para a sua não adoção em substituição ao 
emprego da madeira tratada.

Essa substituição realmente está provocando a 
evolução disruptiva embora alguns profi ssionais, poucos 
por sinal, ainda insistam na adoção da madeira que 
comprovadamente, menos para eles, constitui em um 
dispositivo de tecnologia ultrapassada que leva perigo ao 
usuário das vias e ao meio ambiente. 
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Estamos chegando ao término de um ciclo político-econômico 
marcado – na área de infraestrutura de transportes – por vários 
impactos de choques para oferta e de investimentos nas vias 
férreas brasileiras, algo não visto desde o início do século XX com 
os incentivos legais e fi scais para a expansão da malha ferroviária 
balizada por companhias estrangeiras - como as inglesas e as 
francesas - em conjunto com o setor cafeeiro, agronegócio pujante 
da época. 

O MinInfraestrutura assumiu a gestão desse período focado no 
seguinte tripé: Programa de concessões e renovações antecipadas; 
Programa de empreendimentos ferroviários; e Programa de 
expansão e modernização do sistema ferroviário. Com isso, essas 
ações seguiram um caminho diferente, por exemplo, do período 
pós-desestatização da Rede Federal Ferroviária com a rodada das 
concessões ferroviárias entre 1996 e 1998, na qual a União baseou-
se simplesmente na transferência de ativos ao setor privado 
com exigências contratuais atreladas somente a desempenho 
para índices baixos de acidentes ferroviários, isso sem contar a 
ausência de uma agência reguladora para acompanhamento 
das concessões, que só foi originada em 2001. Dessa forma, o 
crescimento da malha ferroviária brasileira fi cou estagnada até o 
momento que surgiu a Lei n° 11.772/2008 que incumbiu a Valec 
de desenvolver projetos e obras em empreendimentos como 
a Ferrovia de Integração Oeste-Leste – FIOL entre Ilhéus/BA e 
Figueirópolis/TO e a Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul – FNS entre 
Anápolis/GO e Estrela DʼOeste/SP.

Nesse amplo contexto, após 12 anos, tivemos um leilão 
ferroviário nessa gestão realizado em março de 2019 com a FNS 
entre Porto Nacional/TO a Estrela DʼOeste/SP em 1.537 km, R$ 
2,719 bilhões de outorga e R$ 2,72 bilhões de investimentos; a 
Lei 13.448/2017 - das prorrogações antecipadas e investimento 
cruzado dos contratos de concessão - foi declarada constitucional 
pelo STF em novembro de 2019, entendendo que o Poder 
Concedente pode renovar os contratos de concessão em acordo 
com as concessionárias, caso o governo julgue necessário e 
relevante, adicionando obrigações de investimentos, tanto na 
própria ferrovia a ser renovada quanto em outras ferrovias ou 
projetos que a União requisitar. Logo, em maio de 2020 teve a 
primeira prorrogação antecipada na Malha Paulista (1.989 km e 
investimentos de R$ 5,78 bilhões) e em dezembro de 2020 foram 
as vezes da Ferrovia Carajás – EFC (892 km e R$ 8,22 bilhões em 
investimentos) e da Ferrovia Vitória-Minas – EFVM (895 km e R$ 
8,81 bilhões em investimentos); em abril de 2021 tivemos o leilão 
da FIOL de Ilhéus/BA a Caetité/BA, 537 km e previsão de R$ 3,3 
bilhões de investimentos.

Em setembro de 2021 surgiu um fator relevante, a ponto 
de mudar o cenário ferroviário com o lançamento do Programa 
Pró-Trilhos pela Medida Provisória n° 1.065/2021 voltado para o 
regime de autorização ferroviária, ou seja, abertura de mercado 
das ferrovias no Brasil para o setor privado, inspirado no modelo 
americano do Staggers Act de 1980. Antes, pela Constituição de 
1988, o privilégio de construir e explorar ferrovias era exclusivo da 
União. Agora, empresas privadas podem adquirir a titularidade 
da ferrovia, inclusive englobando em projetos imobiliários 
e portuários, dando transversalidade em um único escopo. 
Também é possível ativar ferrovias inoperantes ou antieconômicas 
ofertando esses trechos para o mercado e há a possibilidade 
de ocorrer no Brasil a operação de pequenos trechos chamado 
shortlines onde investidores e empresas operam vias curtas 
com orçamento menores em relação aos grandes corredores 
ferroviários. Após a caducidade da Medida Provisória em fevereiro 
de 2022, dos 80 pedidos de autorização, 27 contratos de adesão 
foram assinados. Isso corresponde a 9.923 km de ferrovias com R$ 
133,2 bilhões de investimentos privados previstos. Atualmente 
temos a Lei nº 14.273/2021 – Novo Marco Legal Ferroviário, 

aguardando a regulamentação pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres – ANTT para recepção dos pedidos que 
não tiveram contratos assinados além dos futuros pedidos de 
autorização.        

Trazendo esses fatores para a Valec, essa empresa pública tem 
participação tanto direta quanto indireta nesses resultados. Os 
leilões ferroviários realizados da FNS e da FIOL foram com atuação 
da Valec, na qual foi responsável pela construção – além de ser a 
detentora dos direitos – dessas ferrovias entre 2009 a 2018; Pela 
Renovação Antecipada da EFVM, possibilitou-se uma interação 
da Vale com a Valec mediante contratos em conjunto onde os 
frutos obtidos foram: 

1. Aquisição de 56 mil toneladas de trilhos (aproximadamente 
340 km de trilhos) para a FIOL II entre Caetité/BA a Barreiras/BA 
entre outubro a dezembro de 2021; 

2. Implantação da Ferrovia de Integração Centro-Oeste – FICO 
de Mara Rosa/GO a Água Boa/MT, ligando o Vale do Araguaia 
(grande celeiro agrícola) à FNS, considerada a espinha dorsal 
do sistema ferroviário brasileiro, com o lançamento da pedra 
fundamental em setembro de 2021 e previsão de término das 
obras em 2026. 

Esses fatores novos agregaram-se às nossas ações em que 
continuamos com a construção da FIOL II (avanço físico de 60% 
atualmente) além da fi scalização na parte norte da FNS entre 
Porto Nacional/TO a Açailândia/MA sendo conduzido pela área 
operacional tanto na ferrovia quanto nos terminais de transbordo 
de cargas, que também são ofertadas ao setor privado mediante 
concessão de lotes para granel sólido (minérios, grãos, milho e 
soja), granel líquido (combustível) e, futuramente, contêineres. 
A movimentação total de toneladas úteis nos terminais da Valec 
aumenta a cada ano, com o registro de 2.524.187 t em 2018 para 
3.375.900 t em 2021, com perspectivas de crescimento para os 
próximos anos.

E o novo marco legal ferroviário permitiu que a Valec se 
reinventasse. Há mais de 2 anos foi criado a área de negócios 
da empresa voltado para a prestação dos serviços ferroviários 
na qual a Valec adquiriu expertise ao longo dos últimos 35 anos 
com a FNS e com a FIOL. O setor privado sinalizou pelo interesse 
nas áreas de desapropriação e de licenciamento ambiental 
que a Valec tem condições de realizar, embora estejamos 
abertos a outras linhas de atuação como estudos, projetos e 
gerenciamentos das obras. Com isso, assinamos o primeiro 
contrato de serviços com a autorizatária Fazenda Campo Grande 
e seguimos em tratativas com outras empresas interessadas 
nos serviços da Valec. Como nessa seara estamos no outro lado 
do balcão, atendendo a investidores, contratantes, a Valec está 
aperfeiçoando-se com a formalização de parcerias técnicas. Nisso, 
podemos citar a parceria com a ENSCO Rail, empresa americana 
que fornece inspeção de via permanente, obtenção de dados 
para análises da superestrutura e da infraestrutura ferroviária, 
simulações dinâmicas computacionais entre outros. Também 
é importante salientar a implantação do Building Information 
Modeling – BIM na Valec visando compatibilizar inúmeros dados 
dentro de uma mesma plataforma para gestão mais efetiva e 
efi caz dos projetos voltado para obras lineares de infraestrutura 
ferroviária.

Podemos perceber o quanto que esse ciclo onde estamos 
obteve de resultados exitosos, uma intensidade de iniciativas 
dentro de um setor que carecia de mais investimentos. Mas 
as expectativas são enormes e, diferente desse atual período 
marcado por plantar as sementes, o próximo ciclo será o início 
da colheita dessa safra e toda essa injeção na veia recrutará 
muitas empresas e profi ssionais para atenderem a essa demanda 
reprimida. Os avisos sonoros das locomotivas irão soar cada vez 
mais. Será fato.  

Assessor da Presidência da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.
Urubatan Silva Tupinambá Filho ARTIGO
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