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SUCESSO, É O QUÃO ALTO VOCÊ QUICA DEPOIS DE BATER NO FUNDO
A escolha da frase do General George Smith Patton Jr. para iniciar esta breve introdutória da
presente edição, pode ser encarada como motivacional para alguns, ou mesmo, uma máxima
verdadeira para outros tantos. Contudo, alocada para encimar estas linhas, ela serve mais como
uma espécie de bordão informal, detectado pelas equipes da Rodovias&Vias, entre os diversos
atores que compõem este compêndio de reportes colhidos de ponta a ponta pelo país.

NO MERCADO
A preservação é o maior prêmio
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Mais do que pretendida, crível e em alguns momentos, aparentemente já em curso, a retomada
em “V” da atividade econômica, prevista pelo governo Federal e ansiosamente antecipada por
diversos mercados, parece integrar a realidade do Brasil da Engenharia pesada, em obras e
ações estruturantes por todo o país, como será possível constatar na entrevista de capa, com
o vice-presidente Hamilton Mourão, e nas ações das superintendências Regionais do DNIT no
Rio de Janeiro, em Santa Catarina e na Paraíba.
Também há o registro histórico destes “tempos pandêmicos”, que se faz presente nos
relatos dos que persistiram em apostar na resiliência de um Brasil que se alinha e se prepara
para reposicionar suas possibilidades, como peças em um tabuleiro logístico mundial, e que
possuem grandes chances de melhorar a competitividade da produção brasileira, dentro de
uma estratégia concisa, alçando o país à posições mais ponteiras de um grid cuja largada foi
atrasada por um irritantemente insistente Coronavírus.
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Por fim, caro leitor, você terá a oportunidade de conferir os avanços que a nação verde e amarela
abraçou de forma inexorável, quanto à qualidade e segurança de suas rodovias, dentro de um
conjunto de iniciativas que busca na inteligência e na capacidade preditiva as respostas que
o mundo já encontrou no International Road Assessment Programme – iRAP, o programa
internacional de avaliação de rodovias, colocando em definitivo o Brasil, como uma referência
regional também no modal rodoviário.
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A PRESERVAÇÃO
É O MAIOR PRÊMIO
Possivelmente uma das mais “verdes” concessionárias do país (em amplo sentido) a
Tamoios, responsável pela gestão dos 119 km da SP-099 e do contorno de São Sebastião e
Caraguatatuba no estado de São Paulo, foi a grande vencedora da premiação INOVAINFRA de
2020, pelo trabalho de construção de um de seus viadutos no trecho de Serra.
Parte integrante das obras de duplicação
da via, a técnica empregada, que resulta
em um inédito dispositivo construído “ao
contrário”, (isto é, de cima para baixo), é um
êxito da moderna e sustentável engenharia
brasileira, que dispensa caminhos de
serviço e preserva a sensível vegetação
de Mata Atlântica local, sem dúvida um
dos traços mais marcantes do segmento
que, ainda que não seja considerado
uma “rota cênica”, é um dos mais belos
caminhos do Brasil e motivo de orgulho
para os próprios profissionais da concessão,
intransigentemente atentos à ações que
tragam benefícios e equilíbrio à operação.
Batendo 90 projetos na disputa, e avaliada
por um júri composto por representantes de
entidades de grande relevância no setor de
engenharia e construção pesada - tais como
a Associação das Empresas de Engenharia
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do Rio de Janeiro (Aeerj); o Sindicato
da Indústria da Construção Pesada
do Estado de São Paulo (Sinicesp);
o Sindicato da Construção Civil do
Estado de São Paulo (Sinduscon-SP);
a Associação Brasileira de Engenharia
e Consultoria Estrutural (Abece); a
Associação Brasileira da Construção
Industrializada de Concreto (Abcic); a
Associação Brasileira de Construção
Metálica (Abcem) e o consultor
engenheiro Sergio Palazzo – a
concessionária Tamoios, mais uma vez
destacou-se pela inovação e pelo seu
já conhecido perfil preservacionista,
desta vez, por conta da utilização
de um cable-crane (teleférico de
carga), empregado pela construtora
Queiroz Galvão, braço construtivo
do grupo econômico que controla
a concessionária. Ainda, de acordo
com a comunicação da Tamoios, o
índice de execução atualmente em
78% e entrega estimada para fevereiro
de 2022, as obras representam um
investimento de R$ 2,8 bilhões. A
extensão total do novo traçado para a
duplicação da Rodovia dos Tamoios –
Trecho Serra - é de 21,5 km, constituído
por um trecho de cerca de 4 km paralelo
à pista existente e mais 17,5 km de
trecho novo. A pista contará ainda,
quando de sua conclusão, com 12,8 km
em túneis, 2,6 km em viadutos e pontes
e 6,1 km em terraplenagem.

PRA INGLÊS VER

Tal é a relevância e o critério com que
os trabalhos de duplicação na rodovia
têm sido conduzidos, que as obras foram
apresentadas em um evento da British
Tunnelling Society (BTS) – Associação
britânica dos construtores de túneis,
em tradução livre – e foi transmitido
em tempo real no canal do youtube da
própria instituição. Na explanação, o
engenheiro Pedro Soares dos Anjos, da
Queiroz Galvão, um dos responsáveis
pela obra, abordou o andamento geral
dos trabalhos, as soluções logísticas
desenvolvidas, além das metodologias
e o aparato tecnológico utilizado para
vencer a complicada geologia da região,
e é claro, como frisado pouco mais
acima, os expedientes adotados para

mitigar os impactos ambientais, algo
que é tradicionalmente parte da cultura
empresarial não só, marcadamente da
concessionária, mas como pudemos
constatar, do grupo. Não é a primeira vez
que a Tamoios é destaque internacional.
De acordo com fontes da concessionária,
em dezembro de 2017, as práticas
adotadas na obra de duplicação da
serra foram premiadas pela Câmara de
Comércio Americana (AMCHAM) em
parceria com o jornal O Estado de São
Paulo. Em novembro de 2019, o Projeto
Tamoios de Plantio foi apresentado
em um seminário de governança e
ecossistemas promovido pela União
Europeia e pela Organização das Nações
Unidas (ONU).
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GOVERNO FEDERAL FIRMA PARCERIA COM
O ESTADO DO PARANÁ E ITAIPU
PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA
Novas ações vão acontecer na BR-163/PR e na BR-487/PR, conhecida como Estrada Boiadeira
O Governo Federal celebrou, nesta sexta-feira (6), entendimentos formais com o governo
do Paraná e com a usina hidrelétrica Itaipu Binacional para a realização de uma série de obras no
estado. A parceria será responsável pela execução dos serviços na BR-487/PR, mais conhecida como
Estrada Boiadeira, e também na BR-163/PR. A cerimônia de assinatura do Termo de Compromisso
foi realizada na cidade de Renascença, no Paraná, em evento com a participação do presidente da
República, Jair Bolsonaro, e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.
Itaipu vai aportar R$ 223.812.434,43 para a viabilização do empreendimento na BR-487/PR. Além
disso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela realização
do empreendimento até o momento, vai disponibilizar o projeto para execução das obras, que
estarão a cargo do governo do Paraná.
BR-163/PR - Outros convênios entre DNIT, Itaipu e governo do Paraná preveem também
melhorias significativas na BR-163/PR. Um desses serviços, no valor de R$ 65.845.507,26, visa a
supervisão, a implantação e a pavimentação da rodovia federal, no Contorno de Guaíra.
SEGUNDA PONTE - Essa parceria entre os três - DNIT, governo do Paraná e Itaipu - já existe com
a construção da segunda ponte entre Brasil e Paraguai. Aqui, a autarquia tem a responsabilidade de
supervisionar o empreendimento, além de seguir com a competência técnica de aprovar os projetos.

MINFRA PROTOCOLA NO TCU PROJETOS DE CONCESSÃO DE
DOIS TERMINAIS PORTUÁRIOS DE SANTOS
O Ministério da Infraestrutura (MInfra) protocolou, nesta sexta-feira (06), no Tribunal de Contas da
União (TCU), os estudos
relativos
aos projetos
de arrendamento
das
STS08
e STS08A,no
noPaís
Portonos
de
Leilão
dos terminais
STS08
e STS08A será
o áreas
maior
já realizado
Santos, em São últimos
Paulo. O15
arrendamento
das
duas
áreas,
voltadas
ao
armazenamento
de
granéis
líquidos
anos
(combustíveis), somam investimentos de cerca de R$ 1,06 bilhão. Esta será a maior licitação portuária
realizada nos últimos 15 anos. O vencedor administrará os terminais pelo período de 25 anos.
A aprovação pelo TCU é a última etapa antes da publicação do edital de concessão, que
pode ocorrer já no 1º trimestre de 2021, com realização do leilão no 2º trimestre. O ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, reforça o otimismo em relação à disputa. "A licitação dessa
área será um grande marco, pois se trata do maior leilão da história do setor portuário em termos de
investimentos. Os ativos tem atratividade para o investidor, que
vem demonstrando grande interesse nas áreas", explica. "Nossa
preocupação é garantir a ampliação da infraestrutura de logística
para assegurar o aumento da capacidade de operação", completa.
A capacidade para movimentação de graneis líquidos
no Porto de Santos é deficitária e admite ampliação para
atendimento ao crescimento da demanda. No projeto, estão
previstos modernização, aumento de capacidade dos terminais e
construção de um novo píer com dois berços de atracação.
FONTE: AESCOM/Minfra
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Fotos: ASCOM/Vice Presidência
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HAMILTON MOURÃO
VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Missão: Brasil
As tradicionais apresentações das entrevistas de Rodovias&Vias, costumam reunir
um punhado de percepção, uma breve descrição do entrevistado que, em meio à
pública e típica tribulação, encontram tempo para um “entrepartes” um pouco mais
reservado, para atender às pautas de nossa redação. Desta vez, nem a erudição, nem a
cata ao dicionário do nosso particular português, se fazem necessárias para descrever
a personalidade em questão. Basta reunir palavras simples, objetivas e diretas:
Pragmático e equilibrado, para resumir, (paradoxalmente ampliar) e ao mesmo tempo
identificar, o estoicismo presente no tom diligente da voz de um estrategista, que é
plenamente ciente dos potenciais de sua nação. Hábil, ágil, centrado. Determinado.
Também são prerrogativas do personagem que dispensa apresentação: General
Antônio Hamilton Martins Mourão.
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Rodovias&Vias: O senhor é um eminente conhecedor dos assuntos relacionados à questão
amazônica, e está à frente – não por acaso – do Conselho que deve nortear os novos rumos para a
exploração sustentável e preservação deste imenso patrimônio. Quais as posições essenciais que
o Brasil deve assumir ao conciliar seus próprios interesses, as respostas satisfatórias à permanente
vigilância internacional e a capacidade de reunir os investimentos necessários para tal objetivo?
Hamilton Mourão: As questões ambientais
e especialmente as questões amazônicas,
requerem que o nosso país assuma um
posicionamento pragmático e flexível. Nós
precisamos entender as nuances do sistema
internacional, que vive um realinhamento,
tanto pela emergência da China, quanto
uma considerável perda de influência dos
Estados Unidos. Temos uma União Europeia
enfrentando graves problemas de imigração
ilegal, desafios relativos à uma população que
está envelhecendo, que verifica uma perda de
produtividade, e o próprio Brexit, que expôs
divergências importantes. Em meio a tudo isto,
nós temos que buscar os nossos interesses.
Especificamente quanto à Amazônia, nós temos
que mostrar ao mundo, qual é a realidade.

Sim, com problemas, mas que não possuem
as dimensões que são colocadas. Problemas
estes, que vêm sendo explorados por um a
“tríade”: os que talvez sejam os mais sinceros, que
enxergam apenas o viés ecológico; os que olham
o prisma econômico, e se sentem pressionados
pela pujança do nosso agronegócio e por fim,
a vertente política, de pessoas que, a partir do
próprio Brasil, fazem oposição ao presidente
Bolsonaro e, se valendo de suas ramificações
internacionais, buscam atacar o governo e ao
fazê-lo, terminam por atacar o próprio país.
Então, nós temos que saber manobrar neste
ambiente, em primeiro lugar, travando combate
aos ilícitos, mostrando que estamos fazendo-o, e
em segundo lugar, avançar em uma agenda de
desenvolvimento.

Desenvolvimento sustentável.
Que a meu ver é um pleonasmo. Eu não
falo mais em desenvolvimento sustentável,
por que ambos são elementos intrínsecos e
implícitos. Não é concebível, em pleno século
XXI desenvolver qualquer tipo de projeto que

não se submeta ao inexorável e irresistível
vento da mudança, que soprou em 3 frentes
simultâneas: Sustentabilidade Ambiental,
Social e governança. Não tem como fugir
disso.

“Nós temos que
buscar a arte
do possível.
Exatamente
por conta
das questões
ambientais.”

Como conhecedor da realidade amazônica,
certamente o senhor vê um papel de integração
por vias da navegação interior. Recentemente,
o governo anunciou o “BR do Mar”. Podemos
esperar algum tipo de iniciativa similar para os
vários “Mississipis” e “Grandes Lagos” que temos
à disposição no Norte do País e que se conectam
de forma natural ao restante de nosso maciço
continental?
Nós temos que buscar a arte do possível.
Exatamente por conta das questões ambientais. O
exemplo mais claro, de como uma questão dessas
tratada de forma errada, pode ser prejudicial
ao país, é a usina de Belo Monte. Uma estrutura
que, por não ter um lago, funciona apenas meio
ano. E não tem um reservatório por que deixaria
submersas terras de diversas etnias indígenas
da área. É um exemplo clássico desse tipo de má
condução desses assuntos. Hoje, é muito difícil,
tocar projetos de grande porte nesta área. O que
vejo, é que temos de buscar uma infraestrutura
logística sustentável na Amazônia, por meio dos
nossos rios, melhorando as hidrovias, dentro
do que apresente condições de se fazer, sem
avançar em alterações drásticas, como por
exemplo a união de bacias. Além das melhorias no
hidroviário, temos que incrementar os portos, os
pequenos portos nas cidades amazônicas, que em
muitos casos sequer dispõem de um, possuem, se
muito um atracadouro. Inadequado às condições
de marés, calados e etc.
O senhor, no cargo em que ocupa, tem
condições de olhar de modo estratégico para o
país, para além da doutrina militar. Naturalmente,
a logística, e seu instrumento mais básico, as
infraestruturas, levando-se em conta as linhas e
rotas de abastecimento principais, constituem
um ponto nevrálgico para qualquer tipo de plano,
especialmente os de contramedida. De que
forma o senhor concebe ser possível, oferecer as
condições mais imediatas para a retomada do
crescimento “em ‘V’ pretendida pelo governo em
um cenário em que o Coronavírus e a COVID-19
passam a ser mais conhecidos?
Um dos problemas sérios de ordem
econômica, e que se arrasta há cerca de 40
anos, é a baixa produtividade. Um trabalhador
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“Um dos problemas sérios
de ordem econômica,
e que se arrasta há cerca
de 40 anos, é a baixa
produtividade.”
brasileiro, produz a quarta parte do que produz
um trabalhador dos Estados Unidos. Mas por
quê? O nosso trabalhador é pior? Não. É por
conta das questões embutidas no “custo Brasil”.
E sem dúvida, uma delas é a da infraestrutura.
Hoje, o governo não dispõe de recursos para
investimentos desta natureza. Portanto, temos
que partir para as Parcerias Público-Privadas;
para as concessões – e temos aí o trabalho que
o Ministério da Infraestrutura está fazendo, e o
PPI, que está sob o “guarda-chuva” do Ministério
da Economia. Por sinal, somente no portfolio de
projetos do PPI, há potencial em investimentos
diversificados, para mais de R$ 300 bilhões.
Estamos falando, neste contexto, de um
sortimento de áreas a serem trabalhadas, desde
ferrovias, como a FIOL (Ferrovia de integração
Oeste-Leste); a Ferrogrão; a FICO (Ferrovia de
Integração Centro-Oeste) e a Transnordestina.
Há os projetos de concessões de rodovias, para
duplicações e melhorias, os próprios portos
como já mencionado, e os aeroportos, que
irão colocar no mesmo pacote, os que têm
mais retorno financeiro com os que não são
tão atrativos e carecem de melhorias. Tudo isto
pode ser um facilitador para contribuir com a
nossa economia, para que ela deslanche. Por
que, se nós não melhorarmos a produtividade,
continuaremos “presos” nesta armadilha da
renda média, a qual o Brasil entrou no início dos
anos 1980, e até hoje não saiu. Ora. Tivemos aí 50
anos de aumentos sucessivos em produtividade,
a grosso modo, dos anos 1930 aos 1980 – muito
por conta do ingresso permanente e maciço de
força de trabalho. E a partir de agora, estamos
“virando” a curva demográfica. Também a
força de trabalho precisa ser mais qualificada, o
que nos leva à questão da educação como um
elemento de melhoria da produtividade, senão,
continuaremos andando a passos lentos, sem
gerar a quantidade de riquezas necessárias, para
que haja melhor distribuição delas no conjunto
da nação.
RODOVIAS&VIAS

13

exclusiva

Então, a “fusão” da EPL com a VALEC é um
esforço neste sentido?
O Ministério da Infraestrutura, vem há algum
tempo, elaborando isso. Nós temos que ter um
escritório de Projetos. Algo que não existia. Quer
um exemplo clássico do problema de não termos
uma organização destas? Olhe a transposição
do Rio São Francisco. Partiu sem projeto. Por isso
que até hoje está se arrastando. Gastou muito
mais do que se esperava – óbvio, que muito
deste gasto foi causado pela corrupção – mas, a
incompetência e a má-gestão andaram abraçadas
no empreendimento. Não havia projeto.
O Brasil possui também um grande número
de empresas privadas que constituem referências
mundiais na construção pesada. Que tipo de papel
o senhor crê estas empresas poderão exercer no
“novo normal”, dentro de um mercado global,
e, como quer o governo, em uma economia
mais liberal? Haverá espaço para o “conteúdo
nacional”, sem recairmos em protecionismo?
A realidade é clara: a lava Jato fez muito bem
ao país ao desnudar os esquemas de corrupção
que haviam no entorno de algumas estatais,
com a colaboração dessas grandes empresas
privadas. Fez muito bem também, ao mostrar
que temos plenas condições de enfrentamento
à criminalidade de alto nível. Contudo,
essas mesmas grandes empresas, restaram
“demonizadas”. A nossa engenharia, foi eclipsada.
Hoje nossas grandes empresas estão lutando para
reparar estes erros.

“Bom, cruzamos o Atlântico
para construir a Hidrelétrica
de Capanda, em Angola. Entre
outras muitas obras. Então,
nós temos o know how. Logo,
nós temos que resgatar essas
empresas. Esse é um dever do
estado Brasileiro.
14
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“É chegado o momento
de buscarmos o resgate
da engenharia nacional.
A engenharia Nacional
tem que ser resgatada.
Nós temos obras de porte,
para serem mostradas,
com alta qualidade. Temos
obras mal feitas em gestões
passadas? Temos. Mas se
formos avaliar, a maior parte
das obras de excelência estão
presentes em nossa
realidade.”
Muitas
judicial...

enfrentando

recuperação

Recuperação judicial, entre outros. Mas
desde o ano passado, vários atores têm
nos acessado, e estamos mantendo um
diálogo, por que é chegado o momento
de buscarmos o resgate da engenharia
nacional. A engenharia Nacional tem que
ser resgatada. Nós temos obras de porte,
para serem mostradas, com alta qualidade.
Temos obras mal feitas em gestões passadas?
Temos. Mas se formos avaliar, a maior parte
das obras de excelência estão presentes em
nossa realidade: estão aí: a Ponte Rio Niterói,
os aeroportos de grande porte e Itaipu, que
confirmam a afirmação.
Em um momento em que o Brasil era um
grande exportador de engenharia, não?
Bom, cruzamos o Atlântico para construir
a Hidrelétrica de Capanda, em Angola. Entre
outras muitas obras. Então, nós temos o know
how. Logo, nós temos que resgatar essas
empresas. Esse é um dever do estado Brasileiro.

Falamos de indústria nacional, com grande
capacidade. A seu ver, de que forma o Brasil pode
começar a deixar a “pecha” de fornecedor de
commodities, para voltar a fornecer maior valor
agregado em seus produtos? Neste contexto,
falamos com base no parque fabril de precisão,
que historicamente abasteceu o mercado de
Defesa de diversas nações, com armamentos e
instrumentos de precisão, bem como de indústria
automobilística, de hardware, aeroespacial, e
mesmo de indústrias voltadas à infraestrutura
especializada, como a de dormentes e de aço?
O estado tem que ser indutor do
crescimento. Tem que criar facilidades,
aproveitando o que é de bom produzido no
Brasil. Hoje o estado é pesado para quem
investe, trabalha e produz no Brasil. Essa
é a grande batalha que estamos travando
desde o início do nosso governo. Temos
que vencer os corporativismos, de modo
que consigamos enxugar o estado, diminuir
o cipoal burocrático, a própria questão
tributária, enfim. Entretanto, o ente privado
tem que entender o seu papel. Estamos
adentrando uma era de mudança tecnológica.
Estamos migrando de um modo de produção
em massa, para a nova economia do
conhecimento: a perseguição constante da
inovação. Estamos observando, por exemplo,
as startups surgirem às centenas e executando
tarefas que as grandes corporações não
conseguem realizar, por estarem presas à um
modelo produtivo atrasado. Então, nosso setor
privado tem que se atinar para isso, investir e
melhorar a qualificação dos seus funcionários
– e vejo aí o papel do sistema ‘S’, atuante nesta
temática. Este salto qualitativo, portanto, deve
contemplar obrigatoriamente, o novo capital,
a qualificação e a tecnologia. Vejamos um caso
específico, estamos discutindo o 5G. Ora, o 5G
nada mais é do que um sistema lançado no
cenário. Agora, o que será explorado a partir
dele? Quais são as possibilidades que ele vai
gerar? Muito se fala de cidades inteligentes,
internet das coisas, veículos elétricos,
autônomos... quem terá a melhor condição, o
preparo para fazer tudo isso funcionar? Então,
eu vejo esta inflexão. Esta é a economia do
futuro. E nós temos que estar inseridos nela.

“O estado tem que ser indutor
do crescimento. Tem que criar
facilidades, aproveitando o
que é de bom produzido no
Brasil. Hoje o estado é pesado
para quem investe, trabalha
e produz no Brasil. Essa é a
grande batalha que
estamos travando desde o
início do nosso governo.”

RODOVIAS&VIAS
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exclusiva

A exploração de infraestrutura no Brasil
é considerada pelo governo como assets
(ativos) nacionais. Como o senhor, reconhecido
por exercer um papel de moderação, vê as
intercorrências que resultam na amplamente
discutida “insegurança jurídica” do País? Esta é
uma alegação justificada? Até que ponto esta é
uma interferência que causa real impacto nos
contratos, na percepção dos investidores, ou é
muito mais uma questão de ruído nas decisões?
Este é um outro papel importante do
Estado, no viés de indutor e facilitador. A
atuação concertada no sentido de garantia
de segurança jurídica, com leis claras, que
sejam compreendidas por todos, e aplicáveis
de forma objetiva, reduzindo múltiplas
interpretações. Outro ponto, são os contratos,
que precisam ser bem feitos e efetivamente
cumpridos, respeitados. Não se pode permitir,
por exemplo, que um administrador tome
extemporaneamente atitudes que firam a
vigência dos contratos. Não se pode permitir
que um gestor, insatisfeito com um preço
de pedágio, suspenda a cobrança. Tudo isso,
fere um sentimento que é chave tanto na
economia, quanto em qualquer relacionamento:
a confiança. Se não há confiança, não há
investimento e não há progresso. Tem que valer
o que está escrito, e ponto final.

de proteção social, de governança, e tudo isto
também é uma realidade brasileira. Existem
muitas oportunidades para que os atores
externos possam investir no país, que oferece
um tremendo espaço em diversas áreas. Há
muitas infraestruturas para serem construídas,
há grandes potenciais nas áreas: industrial; de
bioeconomia; biotecnologia, e efetivamente,
temos projetos desta natureza. O Brasil tem
muitos recursos, ao contrário de muitas nações
que exploraram os seus até o limite. Por outro
lado, há muito capital estagnado pelo mundo,
à juros negativos e que podem ser realocados
para render aqui, desde que possamos fornecer
as condições de segurança e regramentos
adequados. Aos empreendedores que aqui
estão, que são brasileiros, reafirmo nossa
determinação em seguir no enfrentamento às
más práticas públicas, de forma que o Estado,
mais enxuto, porém forte, possa exercer com
plenitude seu papel de indução de atividade
econômica, de defesa e de fomentador de
progresso. Às indústrias, às empresas de
engenharia, e aos empresários em geral, que
confiem, e tenham orgulho de seu legado. E que
se preparem para o futuro.

Na condição de homem acostumado ao
diálogo e com visão política mais ampla, que
mensagem o senhor deixa aos empreendedores
e atores da engenharia brasileira que assim como
o senhor, enxergam o potencial do país e suas
possibilidades de galgar melhores posições no
cenário internacional?
Estamos no limiar de uma nova era na
humanidade. E a Covid-19 acelerou esse
processo. A globalização da forma que
entendíamos, e que se estabeleceu por volta
dos anos 1990, tomou um choque, e o que
estamos percebendo é que está em curso
um reordenamento de peças no tabuleiro
mundial. Há um reequilíbrio entre potências,
e paralelamente, vemos uma preocupação
imensa, tanto de empresas quanto de mercados
consumidores, quanto às questões ambientais,
16
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"Se não há confiança,
não há investimento e
não há progresso. Tem
que valer o que está
escrito, e ponto final. ”

NA MINHA REGIONAL

Rio de Janeiro
Trevo de São João da Barra

“BRILHA À LUZ
DA REDENÇÃO”

Melhorias na Travessia
Urbana de Itaperuna
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P

ara melhor compreender a
magnitude da reestruturação que
se pretende dar à superintendência,
nada mais natural do que ir “à linha
de frente”. No caso fluminense,
absolutamente bem representada por
suas atuantes Unidades Locais (UL’s):
Angra dos Reis; Campo dos Goytacazes;
Seropédica (incluindo na contagem
também sua Subunidade de Barra
Mansa), e Teresópolis. A seguir os relatos
e registros do giro pelo Rio, que como o
leitor poderá perceber, está em obras, é
claro. E além de continuar lindo, também
continua sendo, como na proverbial
canção de Gilberto Gil.

Fotos: Celso Kraiczei - Rodovias&Vias

Responsável por zelar estrategicamente dos caminhos do 2º maior PIB
do país e da 30ª maior economia do mundo, a Superintendência Regional
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Rio
de Janeiro, tem mais do que o acidentado relevo do estado como desafio
para vencer. Apresentando boa performance, e capitaneada por seu
superintendente Robson Santana, o verdadeiro “núcleo de inteligência
rodoviarista” em que ela se tornou, tem sido essencial para a destacada
orientação para a integração modal apresentada pelo estado. Desta
forma, Rodovias&Vias foi conhecer as perspectivas desta verdadeira casa
da engenharia nacional e seus esforço para reconquistar um status de
protagonismo entre seus pares.

Equipe MInfra e DNIT/RJ

RODOVIAS&VIAS
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UL - ANGRA DOS REIS
A UL supervisionada pelo engenheiro
Arysson Siqueira Silva, tem atualmente no
foco de seus trabalhos, a complexidade
que responde pela sigla BR-101, em um
segmento desafiador. Historicamente, a
área é conhecida por trazer sempre grande
preocupação, por apresentar características
morfológicas não favoráveis do ponto de
vista construtivo, e uma série de acidentes
geotécnicos que não raro, causam
interrupção de tráfego, e representa,
um risco permanente. Especificamente,
um grande escorregamento no Km436.
De acordo com ele “No verão de 2019,

houve um movimento de massa
muito grande, que empurrou a
cortina principal (M1), com enorme
deformação e quase rompimento.
Tivemos a colaboração de pessoal do
IME – Instituto Militar de Engenharia
– da Secretaria de Obras, e entramos
em um consenso quanto a reconstruíla totalmente, junto com a cortina
secundária (M2), preservando a terceira,
que não apresentava necessidade de
reparos, pois apresentava-se estável.
Com o andamento das obras, (e
novas e inesperadas cargas d’água
torrenciais, que inclusive, o leitor deve

lembrar, colocaram não só o Rio, como
boa parte do Sudeste em atenção), houve
rompimento parcial da M3, o que obrigou
a intervenções de emergência. Por isso,
hoje, para evitar o agravamento dessa
situação, ocasionada pela infiltração de
águas de chuva por baixo dos muros
de contenção, estamos fazendo o
desmonte das rochas, a demolição da
cortina atirantada M3, e sua reconstrução,
hoje em fase de cravação de estacas e
atirantamento, além de iniciarmos a
instalação de um sistema de drenagem,
de forma célere, para nos adiantarmos
ao período de chuvas”. Chuvas estas, que
mudaram de característica, tornando-se
menos dispersas e mais concentradas,
obrigando a UL a monitorar amiúde toda
e qualquer alteração, por mínima que
seja. Neste contexto em que a agilidade
é essencial e determinante, assim como
a precisão, Angra, contou com a técnica
e a prontidão da Construtora Guaporá,
que obteve, e está obtendo sucesso, em
executar as obras de contenção neste
desafiador cenário.

“Para evitar o agravamento
dessa situação, ocasionada
pela infiltração de águas de
chuva por baixo dos muros
de contenção, estamos
fazendo o desmonte das rochas, a
demolição da cortina atirantada
M3, e sua reconstrução, hoje em
fase de cravação de estacas e
atirantamento.”
Arysson Siqueira Silva
Chefe de Serviço da
UL de Angra dos Reis do DNIT/RJ
24
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Restauração BR-356

Drenagem - BR-356 • Itaperuna

UL - CAMPOS DOS GOYTACAZES
Liderada por Guilherme Fraga Freitas, a
Unidade Local tem atuado fortemente
nas Obras de Travessias Urbanas, que
contemplam 3 municípios na BR-356/
RJ: Itaperuna, Italva e São João da Barra.
Um investimento total de cerca de
R$ 35,6 milhões que visam a eliminação
de conflitos, melhor absorção de
capacidade viária, consequentemente
mais qualidade e segurança para os
usuários. Em visita técnica, junto ao
experiente engenheiro Paulo Celso Arêas,
que há 40 anos percorre o segmento,
atuando diretamente em seus diversos
contratos, Rodovias&Vias pôde constatar
a relevância do trabalho, notadamente
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em sua parte mais dispendiosa. De
acordo com o engenheiro Paulo, “A
maior parte dos serviços está sendo
executada aqui, em Itaperuna. Trata-se de
uma completa instalação do sistema de
drenagens (atualmente 90% executada),
serviços complementares, recomposição
do pavimento, além da pavimentação
propriamente dita” (em vias de ser
iniciada). Ainda, de acordo com ele, “De
fato, esta é uma obra fundamental para o
viário de Itaperuna, e abre um precedente
para que, no futuro breve, se proceda a
uma ampliação, o contorno de Itaperuna,
que está em fase final de estudos”. Assim
como em Itaperuna, Italva também está

sendo contemplada com a instalação de
drenagens, serviços complementares e
nova pavimentação. De acordo com o
supervisor Rogério de Oliveira Barreto,
as intervenções em São João da Barra
consistem na implantação de dois
“trevos”, que se encontram praticamente
prontos. Ainda em conversa com o
supervisor das obras, ele destacou: “São
João da Barra vinha sendo pressionada
tanto pelo volume de turistas, do próprio
estado, do Espírito Santo e de Minas
Gerais, principalmente quanto pelas
atividades do Porto do Açu, então a
agilidade do DNIT em dar atenção a estes
pontos. Na realidade, nos 3 municípios,
haverá um grande alívio para a fluidez de
toda a região”.

“A maior parte dos serviços
está sendo executada aqui,
em Itaperuna. Trata-se de
uma completa instalação
do sistema de drenagens
(atualmente 90% executada),
serviços complementares,
recomposição do pavimento,
além da pavimentação
propriamente dita. ”

“São João da Barra vinha sendo
pressionada tanto pelo volume
de turistas, do próprio estado,
do Espírito Santo e de Minas
Gerais, principalmente quanto pelas
atividades do Porto do Açu, então a
agilidade do DNIT em dar atenção
a estes pontos. Na realidade, nos 3
municípios, haverá um grande alívio
para a fluidez de toda a região.”

Paulo Celso Arêas
Chefe Substituto de Serviço da
UL de Campos dos Goytacazes do DNIT/RJ

Rogério de Oliveira Barreto
Supervisor da
UL de Campos dos Goytacazes do DNIT/RJ

Equipe UL Campos dos Goytacazes - DNIT/RJ
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“Para além do evidente desafio
de coordenação e cuidados com o
tráfego, há as interferências, que
nos colocam em contato com diversas
concessionárias. Um sortimento que vai
desde as de telefonia, com dutos de fibra
ótica, água, luz e gás. ”

BR-040 • Passagem Urbana Petropólis

Luiz Álvaro Mendes Júnior
Coordenador de Obras do Grupo Santa Luzia

UL - SEROPÉDICA
Também conduzida por Arnaldo Pinho
Rodrigues, o destaque da Unidade
Local, fica por conta da execução de
intervenções pesadas na BR-040 (estrada
União e Indústria) em cerca de 25 Km, em
um segmento que foi municipalizado,
e posteriormente reintegrada ao PNV
(Plano Nacional de Viação), tendo sido
praticamente absorvida pela mancha
urbana. “Toda obra dessa natureza,
necessita de planejamento e execução
cuidadosa, por que causa retenção e
constrangimento ao tráfego. Contudo,
nós temos um ambiente bastante
cooperativo, e temos conseguido
avançar bem na restauração de todo
pavimento”. Durante a gestão do

município, que perdurou cerca de 20
anos, nenhuma grande ação foi levada
a cabo, de acordo com as informações
colhidas por Rodovias&Vias. “Estamos
executando melhorias nos sistemas de
drenagem que por si só representam
um trabalho bastante intenso, pois
necessitam de escavação em rocha
para o desague adequado no Rio
Piabanha”, acrescentou o engenheiro,
complementando: “Também estamos
revitalizando as sinalizações, tanto
verticais quanto horizontais”. Ainda, de
acordo com o supervisor, todas as ações
encontram-se dentro do cronograma
proposto. Já Luiz Álvaro Mendes Júnior,
coordenador de Obras do Grupo Santa
Luzia, destaca, por sua vez as funções
“diplomáticas” que muitas vezes o
engenheiro de construções tem de
desempenhar: “Para além do evidente

“Estamos executando
melhorias nos sistemas
de drenagem que por si só
representam um trabalho
bastante intenso, pois
necessitam de escavação em
rocha para o desague adequado
no Rio Piabanha. ”

desafio de coordenação e cuidados
com o tráfego, há as interferências, que
nos colocam em contato com diversas
concessionárias. Um sortimento que
vai desde as de telefonia, com dutos
de fibra ótica, água, luz e gás. Trabalhar
pesado em área confinada, uma vez
que a largura de pista, a grosso modo
é de 7,5 m exige alto nível de atenção,
de forma constante. Especificamente
aqui, não temos uma via alternativa,
e isso nos força a adotar o sistema de
‘pare e siga’. Daí que nós criamos um
‘plano de ataque’, com abordagens a

cada 3 Km”, declarou. Conforme dito, o
trabalho nos sistemas de drenagem, exige
alguns cuidados extras, como revela Vítor
Arruda, também engenheiro da Santa Luzia
Engenharia: “Estamos encontrando muito
material de 3º categoria, rochas que nos
levaram a usar o piro blast, que não é um
explosivo propriamente dito, mas exige
alguns cuidados extras, e demanda um
tempo para seu acionamento. Feito isto, nós
procedemos a limpeza da área e a efetiva
instalação das novas galerias, com toda a
segurança necessária tanto para o usuário da
via quanto para o nosso pessoal”, afirmou.

“Feito isto, nós procedemos
a limpeza da área e a efetiva
instalação das novas galerias,
com toda a segurança necessária
tanto para o usuário da via quanto
para o nosso pessoal. ”
Vítor Arruda
Engenheiro do Grupo Santa Luzia

Arnaldo Pinho Rodrigues
Chefe Serviço da
UL de Seropédica do DNIT/RJ
28
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Construção de Passarela de Barra Mansa

SUBUNIDADE BARRA MANSA

Como descrito um pouco antes, sob
o guarda-chuva da UL de Seropédica, e
liderada pelo engenheiro Fábio Moulin
Rocha (Analista em Infraestrutura de
Transporte), está a Sub-UL-Barra Mansa,
atendendo a um conjunto de demandas
muito particulares, que fazem juz
ao genérico “Transportes”, presente
no acrônimo “DNIT”. O engenheiro
descreveu alguns detalhes das “Obras
de Desapropriação e Adequações
Ferroviárias na área. De acordo com ele,
“Pode-se afirmar que parte dos serviços
das obras remanescentes da adequação
ferroviária do pátio de manobras de
Barra Mansa serão concluídos ainda
este ano, e trarão melhorias para a
mobilidade urbana de Barra Mansa, como

a eliminação de algumas passagens
de nível existentes no núcleo central
da cidade, entre os Bairros Saudade
e Estamparia”. Por remanescentes,
segundo ele, também entende-se:
“Os trabalhos de terraplenagem
para futuro remanejamento das
linhas férreas; a conclusão do viaduto
rodoviário Saint Gobain; a Execução
do pontilhão sobre o Córrego Cotiara;
a readequação de ponte ferroviária
para rodoviária sobre o Rio Barra
Mansa, a passarela da Prefeitura e do
Parque da Cidade. O conjunto de obras
que complementam a readequação
ferroviária inclui (que está em fase de
licitação) a implantação e adequação de
vias urbanas pavimentadas, a execução
de acessos para pessoas com deficiência

de locomoção e a execução do paisagismo”.
Indo além, Moulin declarou ainda que, dentro
do escopo, outra face importante foram
as desapropriações e o reassentamento:
“Referente à desapropriação, as unidades
habitacionais do ‘campo do ferroviário’
estão em processo de conclusão (17 casas),
estas unidades tem como função realocar os
moradores que estão situados nas áreas das
adequações ferroviárias. Todas as unidades
habitacionais foram construídas em um
mesmo padrão, todas possuem fundação
profunda com estacas de 7 metros, para
suportar os dois pavimentos existentes nas
casas, bem como se houver execução de novo
pavimento por parte dos moradores, fato
este que se deu em função de acordo entre
moradores, Ministério Público, prefeitura
de Barra Mansa e DNIT, bem como área
externa, três quartos, lavabo, banheiro,
sala, cozinha e garagem”. Disse ainda, que
as BR’s 393, 485 e 354 encontram-se sob as
manutenções previstas no Plano Anual de
Trabalho e Orçamento (PATO). Por fim, está
em curso o estudo de viabilidade técnica do
projeto de implantação de um segmento da
BR-120, da Divisa de MG à São Pedro
da Aldeia, com potencial para enormes
benefícios regionais e, o estudo para
implantação da terceira faixa da BR-354, bem
como o reforço e alargamento das 7 pontes
no trecho do estado do Rio De Janeiro.

Pátio Anísio Brás • Doação do DNIT para
Prefeitura de Barra Mansa

“Os trabalhos de
terraplenagem para futuro
remanejamento das linhas
férreas; a conclusão do viaduto
rodoviário Saint Gobain; a
Execução do pontilhão sobre o
Córrego Cotiara; a readequação de
ponte ferroviária para rodoviária
sobre o Rio Barra Mansa, a passarela
da Prefeitura e do Parque da Cidade.”
Fábio Moulin Rocha
Chefe Serviço da
Sub-Unidade de Barra Mansa do DNIT/RJ
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MISSÃO BR-493

Talvez a maior prova de que o estado
do Rio de Janeiro esteja reassumindo sua
posição histórica de destaque, ocorreu
durante o giro técnico das equipes de
Rodovias&Vias, com a visita do ministro
da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de
Freitas às obras do DNIT na BR-493 e
aos trabalhos na Avenida Portuária. A
situação da BR-493, ao lado da subida
da Serra das Araras, foi considerada uma
das “2 grandes chagas” do Transporte
rodoviário do estado pelo ministro,
motivo pelo qual, estão sendo “atacadas
frontalmente”. Ainda, de acordo com ele
“vamos aportar recursos para avançar
com as obras e, em pouco tempo, vamos
ter condição de entregar muita coisa para

a sociedade. Isso vai ajudar, sobretudo,
a salvar vidas, que é o mais importante”.
Conectando BR-101 e BR-116, a 493
atualmente sofre com tráfego pesado e
passa por manutenção completa do Km
0,0 ao 25,20. De acordo com informações
da pasta, “nos primeiros 6 km, já foram
executados serviços de manutenção
de pavimentos e manutenção das
áreas verdes. O trecho inclui ainda
três viadutos, incluindo o Trevo da
COMPERJ, o Complexo Petroquímico
do Rio de Janeiro, em uma obra que
atende diretamente aos municípios
de Itaguaí, Magé, Guapimirim, Duque
de Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu,
Queimados e Seropédica integrando
as regiões produtoras com o Porto,
beneficiando o acesso e mobilidade à
cidade do Rio de Janeiro”. Durante as
exposições, Rodovias&Vias apurou
que há muito tempo a BR-493 deviria

ter sido duplicada, pois exige atenção
redobrada. De acordo com fontes da
construtora Macadame, responsável
pela manutenção, no trecho inicial,
por exemplo, ela não recebeu a capa,
está no binder o que demanda uma
manutenção constante e muito mais
cara, com remendos profundos, tapaburacos. Também a mesma fonte
afirma que há forte atuação no sistema
de drenagem e mesmo a criação
de acostamentos e estruturas onde
originalmente não havia previsão, por
que há um enorme acúmulo de água nos
bordos da superestrutura, uma situação
que, segundo esta, “perdurará até que
haja um casamento entre duplicação e
conservação, o que resultará em uma
rodovia com condições de rodagem mais
favorável”.

“Vamos aportar recursos
para avançar com as
obras e, em pouco tempo,
vamos ter condição de
entregar muita coisa para
a sociedade. Isso vai ajudar,
sobretudo, a salvar vidas, que
é o mais importante.”
Tarcísio Gomes de Freitas
Ministro MInfra
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PARTICIPE DO PRINCIPAL EVENTO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES DA AMÉRICA LATINA

BANCADA ATUANTE, PRESENTE E ATENTA
Ativa e proativa, a bancada fluminense
participou maciçamente das discussões
durante a apresentação, integrante da
Comissão de Viação e Transportes da
Câmara, o deputado Federal Hugo Leal
(PSD/RJ), falou à Rodovias&Vias: “Esta é
uma das demandas que defendemos ao
longo de mais de 15 anos de atuação pelo
estado. A presença do ministro demonstra
o cuidado e atenção que a BR-493 merece.
O governo Bolsonaro ouviu nosso clamor,
e acredito que nós estamos próximos
de reconfigurar a face desta rodovia, de
transformá-la de um caminho com muitos
riscos, para uma rota segura”, afirmou.
Por sua vez, também em declaração à

este periódico, a combativa deputada
Federal Soraya Alencar Santos (PL/RJ),
disse: “A conclusão dessas obras é de
suma importância, não apenas para a
mobilidade de diversas municipalidades
e sob o prisma de segurança viária e
pública. É um gargalo que estrangulava a
região. Por isso a bancada, como já fez em
2015, está com um grupo de Deputados
e Deputadas, angariando recursos para
que se somem aos do Ministério, para
a conclusão destes trabalhos. Eu estou
100% comprometida com minhas
emendas, focada para isto”, registrou.

24-27 NOVEMBRO 2020
GESTÃO – SEGURANÇA – MONITORAMENTO
CONSTRUÇÃO – CONSERVAÇÃO
MOBILIDADE URBANA

“Esta é uma das demandas que
defendemos ao longo de mais de
15 anos de atuação pelo estado. A
presença do ministro demonstra o cuidado
e atenção que a BR-493 merece.”
Hugo Leal (PSD/RJ)
Deputado Federal

ORGANIZAÇÃO:

“A conclusão dessas obras é de
suma importância, não apenas
para a mobilidade de diversas
municipalidades e sob o prisma de
segurança viária e pública. É um
gargalo que estrangulava a região.”
Soraya Alencar Santos (PL/RJ
Deputada Federal
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AVENIDA PORTUÁRIA
Segunda “perna” da visita do ministro,
as obras deste complexo, terão 2
sentidos e serão exclusivas para tráfego
pesado. De acordo com informações do
DNIT e da Ecoponte,” as intervenções
constituem investimentos da ordem de
R$ 450 milhões, que englobam a alça de
ligação da Ponte para a Linha Vermelha,
já entregue em 15 de fevereiro deste
ano. As obras, que já estão com 95% de
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execução, geraram aproximadamente
1.500 empregos diretos e 500 indiretos.
Com a conclusão da obra, o volume de
tráfego previsto será de cerca de 2,6 mil
veículos diariamente nos dois sentidos
da via, o que irá desafogar o trânsito de
veículos de cargas que saem do Porto
do Rio pelo portão 32 e seguem para a
Avenida Brasil, bem como no sentido
contrário.
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A HISTÓRIA E O FUTURO
Rodovias&Vias também conversou
com o coordenador de Engenharia da
Superintendência, Fernando Luiz Correia,
veterano engenheiro com 43 anos de
experiência em serviços na “Unidade
Local do Rio de Janeiro”, desde os tempos
de DNER (Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem), que avaliza
apercepção de que um amplo resgate
histórico está em curso no estado: “Nós
estamos com a execução das obras de
melhoramentos em travessias urbanas
na BR-356, que são extremamente
importantes sob o ponto de vista do
transporte de carga nas regiões de
Itaperuna, Italva e São João da Barra;
com a restauração da antiga UniãoIndústria, uma reivindicação muito
antiga da população; o retorno das
obras de duplicação da BR-493, entre
Manilha e Santa Guilhermina, que faz
uma interconexão importantíssima entre

duas BR’s essenciais, que são a 101 e a 116
e, temos uma programação forte para o
ano que vem, que consiste nas obras da
subida da BR-040 Rio-Petrópolis, incluindo
o túnel, em um momento em que a
concessão da rodovia está chegando
a termo, e o ministro deixou claro que
nós assumiremos a operação. Há ainda a
intenção de atualizarmos o projeto para
realização das obras do Contorno de
Itaperuna, e estudos para implantação da
Rodovia BR-120, que liga Minas Gerais a
São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos/
RJ. Observando o conjunto de desafios,
o coordenador faz quase uma diagnose:
“Nós temos complexos rodoviários
instalados em localidades atípicas,
instáveis, que nos cobram atenção
permanente e exigem bastante trabalho
do ponto de vista de conservação e
manutenção, e que destoam do contexto
geral do Brasil”, pondera, rapidamente
completando: “Mesmo assim, posso
dizer que a exuberância, de certa forma
compensa a, digamos, ‘dose extra’ de
esforço que fazemos”.

“Nós temos complexos
rodoviários instalados em
localidades atípicas, instáveis,
que nos cobram atenção
permanente e exigem bastante
trabalho do ponto de vista de
conservação e manutenção, e que
destoam do contexto geral do
Brasil.”
Fernando Luiz Correia
UL de Rio de Janeiro do DNIT/RJ
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Robson Santana

ENTREVISTA
Foto: Rodovias&Vias

Superintendente do DNIT no Rio de Janeiro

Até por que a rodovia BR-354 foi
alargada, não?

UM RIO SOB NOVA DIREÇÃO
R&V: Apesar do relativo pouco tempo à frente da Superintendência, já temos aí
bastante história - e trabalho – para fazer uma avaliação. Como têm sido esta primeira
“perna”, que ainda não fechou um ano, de administração à frente das ações do DNIT no
Rio de Janeiro?
Robson Santana: Tivemos um trabalho
muito consistente em Minas Gerais, à frente
da Unidade Local de Caratinga, focado
sempre na melhoria contínua da malha e
na segurança viária, onde conseguimos
reduzir drasticamente o índice de acidentes
e mortes nas rodovias daquela jurisdição.
Com o nosso desempenho junto à
Superintendência do DNIT em Minas, frente
às obras de duplicação da BR-381, Lotes
3.1 e 7 (esse será entregue no próximo dia
9/11), somado ao processo seletivo interno
ao qual fui submetido e aprovado, tive o
nome validado para assumir a SR do Rio de
Janeiro.
Quando chegamos ao Rio pudemos
perceber que, apesar de ser um estado
com a malha relativamente pequena,
existia muito trabalho executado e muito
mais a ser feito. Contamos com um corpo
técnico competente na Superintendência,
e estamos trabalhando focados e com os
mesmos objetivos.
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Na BR-101 sentido Sul, uma rodovia
que exige muito da autarquia, quer seja na
manutenção, com roçadas e tapa buracos
com níveis de esforços acima da média,
fresagens, recomposições de pavimento
e remoção de barreiras, quer seja nos
acidentes geotécnicos, sendo recorrentes
os deslizamentos de terra, rupturas de
taludes e outros, tanto que a Unidade de
Angra está trabalhando no momento em
duas obras emergenciais. Somado aos
problemas recorrentes, levamos sempre em
consideração que a 101 é rota de fuga e de
insumos para a Usina Eletronuclear de Angra
dos Reis. Portanto, é uma rodovia estratégica
para o país. Estamos atacando ainda a
BR-354, conhecida como Rio-Caxambu,
que este ano teve mantido seu contrato de
manutenção, mas que para o ano que vem,
tem uma programação importante, com
o alargamento do 7 OAEs, no âmbito do
PROARTE, em um conjunto de pouco mais de
R$ 30 milhões em investimentos.

Sim, ela foi e, naturalmente, é necessário
que o desenvolvimento dessas OAEs
acompanhe a nova configuração técnica.
Onde mais há maior presença de
efetivo no estado?
Estamos atuando na BR-485, dentro
do Parque Nacional de Itatiaia, na BR-465,
em Seropédica, na BR-493, no segmento
do Arco Metropolitano, em trecho que
foi conveniado com o estado, onde
fazemos a manutenção, e em um trecho
já sob nossos cuidados, onde inclusive
houve a visita do ministro Tarcísio Freitas
no último dia 16/10 e, recentemente,

“Quando chegamos ao Rio
pudemos perceber que, apesar
de ser um estado com a malha
relativamente pequena, existia muito
trabalho executado e muito mais a ser
feito. Contamos com um corpo técnico
competente na Superintendência, e
estamos trabalhando focados e com os
mesmos objetivos.”

“Anunciamos a retomada do
empreendimento, com objetivo
de, ainda no primeiro semestre
de 2021, entregar os 7 Km iniciais
duplicados aos usuários.”
anunciamos a retomada do empreendimento,
com objetivo de, ainda no primeiro semestre de
2021, entregar os 7 Km iniciais duplicados aos
usuários. Esta é uma rodovia que também está no
Plano de Concessões do Governo Federal, mas
nós sabemos que até que haja todos os ritos do
processo, a concessionária assuma e faça os aportes,
que esses recursos previstos para o investimento
sejam aplicados de fato, transcorrerá alguns
anos. Então o governo teve a sensibilidade de
intervir imediatamente, para maior segurança da
população e usuários e também maior eficiência no
transporte de cargas que é muito intenso no local.
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Superintendente do DNIT no Rio de Janeiro

Neste segmento o DNIT está promovendo
muitas obras nos sistemas de drenagem.
De fato, os trabalhos estão alocados dentro
de um contrato muito interessante, por que,
pela paralisação das obras, alguns segmentos
acabaram ficando confinados, o que resultava
em alagamentos no período de chuvas. Estamos
aproveitando agora o período de estiagem,
para, literalmente “dar vazão” aos trabalhos
nos sistemas de drenagem, para não termos
problemas com a volta do regime mais pesado de
precipitações.
A melhor vazão do grande afluxo de veículos
também é um elemento considerado pela
superintendência, não apenas a vazão pluvial, não?
Exato, esperamos resolver a questão do
excesso de veículos com a conclusão das obras
de duplicação, já que a BR-493 é rota tanto para
o os veículos de carga, que tem um ganho de
eficiência ao evitar passar na Ponte Rio-Niterói
e pelo centro do Rio, bem como os veículos de
passeio, já que além do tráfego local, a rodovia
serve também de rota para acesso a região dos
lagos.

“Estamos aproveitando agora
o período de estiagem, para,
literalmente “dar vazão” aos trabalhos
nos sistemas de drenagem, para não
termos problemas com a volta do regime
mais pesado de precipitações.”
42

RODOVIAS&VIAS

Ao Norte do estado, outra rota
importante é a BR-356, como está a
manutenção e quais os projetos?
A BR-356 tem grande importância
para o estado e é tratada como prioridade
na nossa Superintendência. Atualmente,
está com toda a extensão contemplada
por contratos de manutenção e
conservação. Além destes, seguimos
executando um contrato de restauração
das travessias urbanas, onde estão
previstas obras em Itaperuna, Italva e
São João da Barra. Este último, com o
trevo de Grussaí já praticamente pronto,
aguardando apenas a remoção de postes
e alteamento de alguns cabos por parte
da empresa de energia, para poder

liberá-lo à população. Já em Itaperuna,
estamos com todo o trecho em obras,
em um segmento que corta toda a
cidade, e nesse local, também é preciso
registrar que no período chuvoso eram
sempre verificados muitos pontos
de alagamento, motivo pelo qual,
na restauração, conseguimos incluir
intervenções pesadas nos sistemas
de drenagem. Neste expediente,
avançamos bem, e estamos para
finalizar esta etapa para proceder à
pavimentação e posterior sinalização,
com entrega prevista ainda para este
ano. A travessia de Italva está prevista
para o primeiro trimestre de 2021.
Ainda na BR-356, estamos finalizando

o desenvolvimento do anteprojeto do
contorno de Itaperuna, com 15 Km de
extensão, para que, em 2021, possamos
licitá-lo via RDC, para contratá-lo, e
em 2022, iniciar as obras, que tem por
objetio tirar o tráfego pesado de dentro
da cidade e encerrando este ciclo de
problemas naquela região. De Campos
dos Goytacazes até São João da Barra,
por outro lado, vamos licitar o projeto
executivo de duplicação deste segmento.
Um estudo de viabilidade elaborado
recentemente apontou a necessidade da
duplicação, já que a rodovia dá acesso ao
Porto do Açu, que exporta 25% de todo o
petróleo produzido no país e outras cargas
que chegam por via rodoviária vindas de
MG, como Bauxita, por exemplo.
Com relação à histórica “Estrada União
Indústria”, como está a atuação do DNIT
por lá?
Estamos fazendo a restauração de 26
km desta rodovia que passa por Petrópolis,
Itaipava e Pedro do Rio. Estão previstas
ações em drenagens, contenções em
cortinas atirantadas, intervenção em base,
fresagem e recomposição de pavimento,
além de recuperação de passeios e toda
a sinalização vertical e horizontal. É uma
obra de aproximadamente R$ 40 milhões,
cuja meta de execução para este ano está
dentro do cronograma, com cerca de 40 %
de avanço até dezembro/2020.
RODOVIAS&VIAS
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Superintendente do DNIT no Rio de Janeiro
Dentro do que você vê para o futuro
da sua gestão à frente, qual o desaﬁo
maior a ser enfrentado?

Acredito que você esteja se referindo
ao BR-LEGAL 2, correto? Naturalmente nós
nos provisionamos neste sentido também.
Na verdade, estamos com o edital desta
extensa programação praticamente
pronto. A intensão é licitá-lo ainda esse
ano.

“O reassentamento de famílias
que residiam lindeiras à
superestrutura da via. Uma obra
residencial que já está concluída,
nos trâmites formais de entrega de
escrituras e coisas neste sentido para
os beneficiários.”
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E quanto ao modal ferroviário?
Trata-se da obra em Barra Mansa.
Anteriormente, a cidade praticamente parava
de 15 em 15 minutos para que os comboios
e demais composições pudessem transitar.
Houve lá, além de adequação no pátio de
manobras, a implantação de viadutos e
passarelas, concomitantemente a um projeto
muito particular do ponto de vista social, que
foi o reassentamento de famílias que residiam
lindeiras à superestrutura da via. Uma obra
residencial que já está concluída, nos trâmites
formais de entrega de escrituras e coisas
neste sentido para os beneficiários. Também
haverá a doação do Pátio Anísio Brás, que será
destinado à Prefeitura Municipal, podendo
ser utilizado para eventos culturais e outras
atividades da comunidade. Ambos trabalhos
demonstram o cuidado que o DNIT tem
com as comunidades e o Meio Ambiente
onde ele desenvolve seus trabalhos. É
uma faceta muito gratificante do nosso
trabalho. É importante frisar também, que
ainda neste projeto ferroviário, já estão
garantidos os recursos para a licitação da 2ª
etapa (obras complementares da travessia
– inserir escopo), por meio da DIF – Diretoria
Ferroviária – um empreendimento que
encontra-se 100% empenhado e que sem
dúvida não enfrentará problemas de recursos.

“As cancelas se erguerão, e o
DNIT assumirá esta operação.
Especificamente o trecho
fluminense, é de 125 Km, da divisa
com Minas Gerais até o encontro com
a Avenida Brasil, com 10 faixas de
rolamento nesta chegada.”

Foto: Rodovias&Vias

Sob o prisma da disciplina de
engenharia de segurança viária, teremos
novidades?

Existe a possibilidade real da
assunção da BR-040, trecho da
concessionária CONCER, entre o
Rio de Janeiro e Juiz de Fora/MG.
Particularmente, eu não participei
ainda de uma entrega deste tipo, e olho
com atenção para este aprendizado.
Caso se confirme o fim da Concessão,
a partir de Fevereiro, as cancelas se
erguerão, e o DNIT assumirá a rodovia.
Especificamente o trecho fluminense,
é de 125 Km, da divisa com Minas
Gerais até o encontro com a Avenida
Brasil, com 10 faixas de rolamento
nesta chegada. Além deste, temos os
trechos de subida e descida de Serra,
que sabemos, possuem uma operação
complexa, com guinchos, ambulâncias
e etc. Nós nos esforçaremos para
manter o patrimônio existente,
incluindo a vigilância das praças de
pedágio, e, além disso tudo, temos as
obras da “Nova subida da Serra”, que,
como recentemente foi anunciada pelo
Ministério da Infraestrutura, ficará sob
a responsabilidade do DNIT. Também
temos um desafio muito grande na
BR-356, com a implantação do
Contorno Rodoviário de Itaperuna e
na duplicação de Campos a São João
da Barra. Conseguimos também junto
à Diretoria Geral a inclusão da Rodovia
BR-120 na lista de prioridades do DNIT
para que seja elaborado o EVETEA,
visando a implantação desta rodovia,
com 190 km aproximadamente,
ligando a divisa MG/RJ à Arraial do
Cabo. Tenho certeza que a implantação
desta rodovia trará muitos benefícios
para o estado e elevará ainda mais o
nome do DNIT e da Superintendência
Regional perante os nossos pares.
Agradeço muito a toda a Diretoria do
DNIT pelo apoio que tem nos dado.
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Buiding Information Modelling

SEM MEDO
DE INOVAR
Apesar de recente, a metodologia BIM, vem despertando a atenção,
tanto de administradores públicos quanto da iniciativa privada, como um
expediente capaz de trazer maior eficiência à gestão de projetos.

S

ua adoção por parte de instituições
referenciais, tem catalisado este
processo que está - e muito - alinhado
à nova fronteira de uma engenharia, cada
vez mais dependente de informações de
qualidade. Neste contexto, Rodovias&Vias
visitou o Departamento de Edificações e
Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais (DER/MG), um dos pioneiros no
segmento do país na busca dos meios
de implementá-lo (ao lado de núcleos
importantes como o DNIT, citando apenas
um), para compreender melhor as vantagens
ofertadas para aqueles que dependem de
melhorias constantes de performance e de
processos.
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Ainda que o leitor deste periódico
esteja familiarizado aos acrônimos que
encabeçam o “fio” desta reportagem,
não custa lembrar que a sigla BIM
por extenso, refere-se a Buiding
Information Modelling, método que
pode ser explicado como o conceito
de modelagem das informações
de um empreendimento, de forma
abrangente, onde as multidisciplinas
compartilham suas inteligências
de forma digitalizada, com acesso
colaborativo, contemplando todo o
ciclo de vida de um projeto. Uma forma
de controle mais precisa da atuação de
pessoas, processos e ferramentas, como
pode depreender uma das equipes em
conversa com o engenheiro Vitor Calixto
Curi, coordenador de implementação
do BIM (junto à SEINFRA, Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Mobilidade
mineira) e assessor da Diretoria de Obras
de Edificações e Infraestrutura Urbana
do DER/MG: “Esse é um conceito que
nasce muito associado à ‘Indústria 4.0’,
especialmente às manufaturas, que
alcançam altos níveis de produtividade.
Foi um setor que ‘abraçou’ a
digitalização. Porém, em contrapartida,

quando falamos em construção civil, não
vemos muito esta questão”. Didático, o
engenheiro reforça as aulas de história:
“A indústria 1.0 foi a do vapor, a 2.0 a da
eletricidade, a 3.0 a da informática e a
4.0, que está em curso, finalmente é a
da inteligência, que necessariamente
envolve a digitalização. Daí o BIM estar
muito ligado a ela. Não é uma migração
pura e simples, por exemplo, como foi
a dos desenhos do papel vegetal para
um Auto CAD”, avaliou. De acordo, com
ele, também o BIM “não é um mero
3D” do empreendimento projetado.
“O 3D gerado nos softwares inclui,
além da geometria, informação”, frisa
o engenheiro. Apesar da interface
basicamente amigável, intuitiva e
razoavelmente compreensível até
mesmo para leigos, “a informação está
lá alimentada, com volumes de terra,
características de materiais, dados de
manutenção, enfim, um conjunto de
informações detalhadas que permitem
seu gerenciamento”, explicou. Em
última análise, a apresentação mais
dinâmica, por si só, já configura uma
economia de tempo. “O BIM traz uma
produtividade muito grande, a partir
do momento em que, para os clientes,
para a população em uma audiência
pública, por exemplo, permite uma
visualização mais direta da forma final
do projeto, com a faceta altamente

desejável de possuir um grande volume
de detalhamento de informações,
quantitativos, o que permite inclusive,
estimativas orçamentárias mais precisas
e, de quebra, ainda confere mais
transparência ao processo”, afirma o
engenheiro Vitor Calixto, lembrando
que mesmo dentro das diversas áreas
da gestão pública estratégica, que
por ventura agem em um mesmo
empreendimento, o BIM tem sido um
fator de agilidade decisória. Ainda
dentro da aplicação, de acordo com
o coordenador, existem softwares
analíticos, com indicadores capazes
estimar com bastante acurácia,
elementos de desempenho de projeto,
tais como consumo energético, análise
das estruturas hidráulicas presentes
e até mesmo tráfego, avaliação de
possíveis conflitos, mesmo entre
elementos do mesmo projeto, antes
da fase crítica de obras. “Esta é uma
característica importante, por que
permite evitar aditivos desnecessários.
Ou seja, nós estamos valorizando o
dinheiro dos pagadores de impostos,
dos contribuintes”, comentou o
engenheiro. “Mesmo sob a ótica dos
que exercem mandatos políticos, o BIM
possibilita uma agilidade a tal ponto
que, concepção e execução, sem perda
de qualidade, passam a caber dentro de
uma administração”.

“A indústria 1.0 foi a do vapor,
a 2.0 a da eletricidade, a 3.0
a da informática e a 4.0, que
está em curso, finalmente
é a da inteligência, que
necessariamente envolve a
digitalização. Daí o BIM estar
muito ligado a ela. Não é uma
migração pura e simples, por
exemplo, como foi a dos desenhos do
papel vegetal para um Auto CAD.”
Vitor Calixto Curi
Coordenador de implementação do BIM
RODOVIAS&VIAS

49

DER/MG – BIM

Buiding Information Modelling

GANHA-GANHA
De acordo com informações do DER/MG,
há – neste momento – extensos diálogos e
trocas de experiências sendo conduzidos
entre diversos órgãos da administração
pública, em todas as esferas, incluindo
tanto o Departamento mineiro, quanto
o próprio DNIT. E mesmo avançando,
em outras áreas, no âmbito do COSUD –
Consórcio de Integração Sul e Sudeste.
“Surgiu uma Câmara Técnica, onde eu
represento o Estado de Minas Gerais, para
elevar esse intercâmbio de informações.
Nela são promovidos eventos, avaliação
de editais, fornecedores de softwares e
todos os outros procedimentos que nos
auxiliem a uniformizar a aplicação”, disse o
engenheiro. “Dentro deste contexto, onde a
gestão procurou se antecipar, cabe lembrar
que data do recente 2 de Abril deste ano,
um decreto presidencial (10.306/2020)
que, “estabelece utilização do Building
Information Modelling - BIM ou Modelagem
da Informação da Construção na execução
direta ou indireta de obras e serviços de
engenharia, realizada pelos órgãos e
pelas entidades da administração pública
federal, no âmbito da Estratégia Nacional
de Disseminação do Building Information
Modelling - Estratégia BIM BR, instituída
pelo Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de
2019”, conforme publicado. “Na verdade,
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é um passo que está direcionado às
gestões de áreas estratégicas. E é claro,
o DNIT é de uma área estratégica”, cita
o engenheiro Vitor Calixto. Estudioso
sobre o tema, o coordenador ressalta
medidas semelhantes tomadas em
outros países, citando o Reino Unido
(que lançou sua estratégia por volta
de 2011), onde “os recursos para as
construções, somente são destinados
às obras em BIM e onde eles apontam,
por exemplo, que com os investimentos
necessários para a construção de cinco
escolas, dada à economia gerada, eles
estão obtendo condições de erguer sete.
Ou seja é impacto positivo na educação.
E se formos observar, na saúde e
também em outras áreas essenciais,
e, em última análise, vai colaborar
com a implantação de ainda mais
outros conceitos modernos, como por
exemplo o de smart cities”, mencionou
o engenheiro, citando os ganhos
ponderáveis apresentados como
resultados. “Na verdade, a comunidade
global se atentou para os benefícios
da metodologia. E com frequência,
recebemos convites dos britânicos, dos
espanhóis, e de outras nacionalidades
interessadas na movimentação brasileira
nesta direção, por que eles sabem que
com isto, há um grande impulso a ser
esperado na economia”, comentou
o engenheiro. Segundo estudos a
levantados pelo DER/MG, há algumas
estimativas que com a implantação
bem sucedida, e em um período de
uma década, seria possível aumentar
em até 27% o PIB da construção civil
do país, com redução da pegada de
carbono, resíduos e otimização de
materiais. “Por todos esses motivos, e
por conta do compromisso que temos
com o zelo pelo serviço público, estamos
também buscando na medida do
possível incentivar a iniciativa privada,
para que ela também se alinhe. Não
queremos simplesmente ‘virar a chave’
de uma hora para a outra. Queremos um
mercado preparado para atender nossas
demandas. Daí o fato de termos sempre
que possível, colaborado bastante com
as empresas que nos acessam buscando
informações sobre o BIM”.

“Em breve faremos o edital para estes
equipamentos, e mesmo das empresas
que de forma orgânica, nos auxiliarão
na implantação. Para ‘tocar em frente’,
nós nos valeremos dos recursos oriundos
da exploração do Nióbio,
por meio de um
parceiro do próprio
Governo Mineiro,
e já estamos
executando
o plano de trabalho
desta implantação.”
Vitor Calixto Curi
Coordenador de implementação do BIM

ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO
Com uma ferramenta tão completa
em mãos – o DER/MG vê o método
até mesmo aplicável às questões
da manutenção rodoviária (sendo
já uma realidade prevista dentro da
modelagem das concessões planejadas
pelo governo Romeu Zema, e mesmo
em alguns aspectos do Rodoanel
mineiro) – a SEINFRA assumiu o papel
estratégico e o DER/MG posicionou-se
em definitivo como o executor. Para
sedimentar melhor estas características,
novamente o departamento lançou-se
à cata de referências em termos de BIM:
“Fizemos muito benchmarking, com
os expoentes mesmos. Conversamos
e temos conversado com PR, SC, e os
grandes players do mercado, entre as
projetistas como a STRATA Engenharia,
para acessar e endereçar melhor os
desafios. Aprender mesmo, como os
acertos e o que poderia ter sido feito
melhor”, comentou o engenheiro
Calixto. Devido à complexidade do
tema, o DER/MG instituiu o “Laboratório
BIM” com cooperação em todas as
frentes. “Este é um esforço que passa,

naturalmente pela capacitação, e mesmo,
por exemplo no caso dos softwares, uma
‘aclimatação’, um período de testes, para
podermos explorar as potencialidades, já
dentro desse ‘ambiente comum de dados’, sem
réplicas de informação”. Precisamente neste
núcleo experimental, é que se dá, também, a
reunião das inteligências que definirão, desde as
formas de inclusão sob o prisma legal, até uma
precificação adequada para o tipo de serviço.
Também é importante frisar, que paralelamente,
o Departamento, está investindo em máquinas
de processamento de alto desempenho,
dentro de uma visão estratégica, que permitirá
mesmo a atuação conjunta e aproximada, a
partir de suas próprias dependências, caso seja
necessário um esforço maior e concentrado. “Em
breve faremos o edital para estes equipamentos,
e mesmo das empresas que de forma orgânica,
nos auxiliarão na implantação. Para ‘tocar
em frente’, nós nos valeremos dos recursos
oriundos da exploração do Nióbio, por meio
de um parceiro do próprio Governo Mineiro,
e já estamos executando o plano de trabalho
desta implantação, levando em conta, claro
interoperabilidade e outras características”,
finalizou.
RODOVIAS&VIAS
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LEVANTA-SE
UMA NAÇÃO
Figurando entre os ponteiros na atividade construtiva do
rodoviarismo brasileiro, a Superintendência Regional do DNIT no
Estado de Santa Catarina pode gabar-se de ter em curso, uma das
maiores programações entre as suas pares. O bom desempenho,
avaliado por seu superintendente Ronaldo Carioni Barbosa
modestamente como “bastante satisfatório”, é na verdade um
exemplo de como o estado tem se posicionado positivamente
dentro da estratégia de uma nova logística de acesso aos portos e de
integração produtiva.

Fotos: Celso Kraiczei - Rodovias&Vias

R

54

RODOVIAS&VIAS

eeditando o giro realizado pelas
equipes de Rodovias&Vias em
2018, esta reportagem traz em
seu bojo atualizações importantes em
todas as Unidades Locais e obras visitadas,
com os comentários e o detalhamento
técnico de quem está à frente de um
conjunto ponderável de trabalhos, que
não teve qualquer tipo de interrupção,
mesmo em meio ao desafiador cenário
apresentado pela pandemia. “Nós
tivemos uma diretiva muito clara do
Ministério da Infraestrutura, que era
baseada, não apenas na continuidade,
mas no reforço de todas as nossas ações.
Mesmo com orçamento limitado, nós
conseguimos seguir a contento em todas
as frentes”, relatou à uma das equipes, um
extremamente motivado e entusiástico
superintendente Ronaldo Carioni.
“Temos trabalhos de alta complexidade
para apresentar, obras de engenharia de
primeira linha, como as que estão sendo
realizadas na Serra da Rocinha (BR-285),
que é um trecho curto e montanhoso,
mas com um desnível superior a 1.200 m
e que nos levou a lançar mão de viadutos,
projetados para permitir raios de curva
suficientes para o giro dos caminhões.
Além desta preocupação com o acesso
de cargas, uma vez que ela praticamente
liga o Pacífico ao Atlântico, chegando ao
RODOVIAS&VIAS
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Porto de Imbituba, há a preocupação
em respeitar o Meio Ambiente, pois ela
está inserida em uma área belíssima sob
o ponto de vista do paisagismo”, relatou
o engenheiro. “Então, tivemos que
equilibrar os ganhos logísticos em uma
grande amplitude. Pois é um segmento
que atende as diversificadas indústrias de
Santa Catarina, incluindo a do Turismo”,
apontou. “Dada esta economia muito

pulverizada, forte em uma gama muito
grande de atividades, nós tivemos que
dedicar especial atenção a todos os
corredores que formam a malha viária.
Cada um deles com características,
níveis de exigência e necessidades muito
específicas. Tendo tudo isto em mente,
nós desenhamos um rol de soluções
distinto, caso a caso, por que não se trata
apenas de facilitar o acesso aos portos”
explicou Carioni, continuando: “Trata-

“Dada esta economia muito
pulverizada, forte em uma gama
muito grande de atividades, nós
tivemos que dedicar especial
atenção a todos os corredores
que formam a malha viária. Cada
um deles com características, níveis
de exigência e necessidades muito
específicas.Tendo tudo isto em mente,
nós desenhamos um rol de soluções
distinto, caso a caso, por que não se trata
apenas de facilitar o acesso aos portos.”

se também de pensar a capilarização de
insumos para rotas que se direcionam
às áreas produtivas, e estamos falando
aí de indústria têxtil, da agroindústria,
da suinocultura e da avicultura que
dependem também de grãos oriundos
de outros países. Então, podemos afirmar
que o DNIT tem atuado de uma forma
estruturante, com impactos positivos que
terão resultados na retomada econômica
pós pandemia, ou mesmo dentro do
que se fala, o ‘novo normal’”, calculou o
superintendente. “Paralelamente, nós
pudemos contar, além da determinação
do governo federal, com uma bancada
de parlamentares extremamente
colaborativa, que lutou junto conosco,

para apoiar e propor as emendas que,
ao fim das contas, revertem-se nos
recursos para podermos trabalhar e
gerar os incrementos à infraestrutura e,
basicamente, impulsionar todo o ciclo
virtuoso, de empregos e renda que
mais do que nunca, são essenciais neste
momento”, comentou o superintendente
Carioni, que fez questão de frisar: “Esta
é uma atuação forte, que precisa ter
continuidade. É pela visão cooperativa
desta bancada, que nós conseguiremos
prosseguir performando mais e melhor
pelo nosso estado. Até por que, muito
embora tenhamos tido a oportunidade
de realizar muitas coisas, há muito ainda
por ser feito”, resumiu.

“Revertem-se nos recursos para podermos trabalhar e
gerar os incrementos à infraestrutura e, basicamente,
impulsionar todo o ciclo virtuoso, de empregos e renda que mais
do que nunca, são essenciais neste momento.”
Ronaldo Carioni Barbosa
Superintendente do DNIT/SC

Ronaldo Carioni Barbosa
Superintendente do DNIT/SC
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IMPLANTAÇÃO DA BR-285:
UM IMPULSO AO TURISMO,
UM SALTO PARA A PRODUÇÃO
A relevância interestadual (e
internacional, se levado em conta o vasto
número de turistas oriundos da Argentina
que costumam percorrê-la) de uma
rodovia transversal que avança a passos
largos, fica mais evidente no detalhamento
do superintendente substituto, chefe
de serviço de construção e fiscal das
obras do tramo catarinense da rodovia,

o engenheiro Névio Antônio Carvalho:
“Esta é uma obra de implantação, de
22 km, onde não havia nada pavimentado,
em um segmento próximo ao perímetro
urbano de Timbé do Sul, logo no portal –
que recebeu um contorno – já entregue,
em um complexo que totaliza 9 km iniciais
em pavimento flexível, já entregues à
circulação. Prosseguindo, o trecho de serra
consiste em mais 13 km executados em
pavimento de concreto, dos quais 8 km
já se encontram concluídos, restando os
5 km finais onde está sendo realizado um

trabalho de contenção, para a ampliação
da plataforma da superestrutura, por
conta da grande instabilidade do terreno.
Tínhamos uma expectativa de finalizálos em dezembro próximo, contudo,
o surgimento de novos pontos de
escorregamento, retardou um pouco
esta estimativa para algo em torno de
março de 2021”, reporta do engenheiro.
Além da característica beleza serrana, a
parte “cênica” da rota, como ressaltado
pelo superintendente Ronaldo Carioni,
ao menos para os entusiastas da

“Um complexo que totaliza
9 Km iniciais em pavimento
flexível, já entregues à
circulação. Prosseguindo, o
trecho de serra consiste em mais
13 km executados em pavimento
de concreto, dos quais 8 km já se
encontram concluídos, restando os
5 km finais.”

“São 4 viadutos, que já estão
prontos, 2 pontes também já
terminadas, em uma rota que
se tornará um diferencial para
o Sul do Estado, pois consistirá
uma nova alternativa de acesso
do Rio Grande do Sul para Santa
Catarina, em uma das regiões mais
bonitas do estado.”

Névio Antônio Carvalho
Chefe de Serviço de Construção da
Superintendência do DNIT/ SC
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engenharia, também é composta por
Obras de Arte Especiais: “São 4 viadutos,
que já estão prontos, 2 pontes também já
terminadas, em uma rota que se tornará
um diferencial para o Sul do Estado, pois
consistirá uma nova alternativa de acesso
do Rio Grande do Sul para Santa Catarina,
em uma das regiões mais bonitas do
estado”, apontou o engenheiro Névio.

Ronaldo Carioni Barbosa
Superintendente do DNIT/SC
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SITUACIONAL: BR-280
Obra em 3 frentes, o lote 1, de São Francisco
do Sul à BR-101, cuja liberação foi mais tardia,
datando de 2018, atualmente encontra-se
em fase de terraplanagem no contorno ao
município, e beneficiará a acessibilidade ao
porto homônimo: “Também estamos iniciando,
na parte urbana de Araquari, a construção
de uma marginal para viabilizar a construção
de um viaduto de acesso ao Instituto Federal
de Santa Catarina”, comentou o chefe de
serviço de construção, prosseguindo: “O lote
2.1, seguindo da BR-101 às proximidades da
entrada de Jaraguá do Sul, está bem adiantado,
mesmo tendo enfrentado alguns desafios
quanto às questões de liberação ambiental e o
atendimento à necessidades das comunidades
indígenas. Nele, todas as frentes estão sendo

atacadas simultaneamente, para que
possamos entregar cerca de 2 km
de duplicação concluída até o final
deste ano. Finalmente, temos o lote
2.2, que corresponde ao contorno de
Jaraguá do Sul, que inclui 2 túneis, de
aproximadamente 1 km cada, ambos
muito adiantados, quase totalmente
perfurados e com a concretagem de
revestimento, das calotas, em curso. O
trecho inicial, de 5 km e que se inicia do
início do Contorno para se conectar com
a estadual conhecida como ‘Rodovia do
Arroz’ (SC-108), que é muito significativo
para o tráfego do Norte do Estado, deve
ser entregue nos próximos meses”,
afirmou o engenheiro Névio. “Estas obras

A TRAVESSIA DO MORRO
VIEIRA EM NÚMEROS:
- 2 túneis, sendo um com 1.100
e outro com 1.040 m;
- 309 mil mº3 de escavação em rocha;
- 25 mil mº3 de concreto projetado;
- 18 mil mº3 de concreto estrutural;
- 26 mil unidades de tirantes
de 4 m de comprimento;
- Cerca de 2,5 mil t de aço.

62

RODOVIAS&VIAS

praticamente eliminarão os conflitos e
tráfego rodoviário e urbano”, prevê o
chefe de serviço de construção. Quem
também antevê benefícios incrementais
ponderáveis, é o chefe da UL de Joinville,
Antônio Bessa: “A duplicação da BR-280
é de fundamental importância para o
Estado e em especial a região Norte,
por que, além do acesso ao Porto de
São Francisco do Sul, liga dos polos
industriais: Jaraguá do Sul, e Joinville, o
que categoriza a região de abrangência,
como a maior economia de Santa
Catarina. Sabemos que há investimentos
programados nesta área, por parte da
iniciativa privada, que giram em torno de
R$ 1 bilhão, e que aguardam o momento
em que a duplicação for entregue. Ainda
dentro deste contexto, o lote 2.2, obra do
contorno dos municípios de Guaramirim
e Jaraguá do Sul, trará enormes ganhos
ao eliminar os conflitos existentes,
ao abandonar a atual configuração
de pista simples, que corta ambas as
cidades. Temos a intenção de liberar
ao tráfego, até julho de 2021, cerca de
6 km contínuos de pista duplicada, dos
quais, 4 km do trecho inicial do contorno,
inclusive a intercessão que conectará o
segmento atual ao seu futuro traçado.
Paralelamente, serão continuados os
demais trechos, com destaque para os
dois túneis de 1.100 m cada, na travessia
do Morro Vieira”. Somando toda sua
extensão, a “ofensiva” nesta rodovia
responde por quase 75 km de duplicação
e melhorias.

“Ainda dentro deste contexto,
o lote 2.2, obra do contorno dos
municípios de Guaramirim e
Jaraguá do Sul, trará enormes
ganhos ao eliminar os conflitos
existentes, ao abandonar a atual
configuração de pista simples, que corta
ambas as cidades.Temos a intenção de
liberar ao tráfego, até julho de 2021.”
Antônio Bessa
UL Joinville da Superintêndencia DNIT/SC
RODOVIAS&VIAS
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QUALIDADE ADICIONAL NO OESTE
A adequação de capacidade
em curso na BR-282, reputada pela
superintendência como “espinha dorsal
da malha rodoviária catarinense”, não
por acaso, é a maior intervenção do
DNIT nesta região do estado, e trará
mais conforto e segurança a serviço
do pujante agronegócio do Oeste, em
específico, no trecho entre Chapecó
e São Miguel do Oeste. Rodovia que
praticamente atravessa todo o estado

em direção à já famosa “Via Expressa”,
em Florianópolis, ela conta atualmente
com 40 km executados dos cerca de
80 km previstos, sendo que destes,
em parte, consistem a implantação de
terceiras faixas em pelo menos 32,6 km.
In loco, ao melhor estilo Rodovias&Vias, o
supervisor da Unidade Local de Chapecó,
Diego Fernando, detalhou: “Este é um
contrato abrangente, executado por
um consórcio formado por 3 empresas
- Traçado, Gaia e Única - sob supervisão
de outro consórcio, o MPB/Enecom, que
além de adequação e restauração, têm a
missão de eliminação de pontos críticos,
não apenas na BR-282, mas também na
BR-158. Por esses pontos críticos,
devemos
entender
que
eles

compreendem a correção de áreas de instabilidade, tanto
em aterros quanto em cortes, e várias intervenções, mesmo
implantação de acostamentos. Nas duas rodovias, são soluções
que incluem sistemas de drenagem, tanto superficial quanto
profunda, em cerca de 160 km, que irão garantir segurança,
conforto e fluidez”, afirmou, estimando a conclusão dos
trabalhos para final de 2021. Ainda, de acordo com o DNIT,
a atuação do Departamento nesta área, compreende
intervenções na BR-163, também com vistas à ampliação de
capacidade. A obra, que inicialmente enfrentou dificuldades,
recebeu uma proposta de upgrade, tendo seus remanescentes
prevendo, quando aprovado o projeto executivo, a utilização
de pavimento rígido, para melhor enfrentamento às condições
encontradas.

“Nas duas rodovias, são
soluções que incluem
sistemas de drenagem, tanto
superficial quanto profunda,
em cerca de 160 km, que irão
garantir segurança, conforto e
fluidez.”
Diego Fernando da Silva
UL de Chapecó do DNIT/SC
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SEGURANÇA EM DOBRO:
DUPLICAÇÃO DA BR-470
O avanço dos trabalhos de uma das
principais vias de integração do estado
(pois faz conexão com a BR-101), e as
características de uma obra prioritária,
também foram abordados pelo chefe de
serviço de construção: “Temos 4 lotes. No
lote 1, do Porto de Navegantes à entrada
de Luís Alves, resta a conclusão de 2
viadutos, pois a pista está praticamente
toda duplicada. Com 85% de execução,
talvez o mais adiantado de todos, temos
o Lote 2, com 22 km de duplicação já

liberados aos usuários, e compreende
desde o acesso à Luiz Alves, até Gaspar.
Sua integralidade são 28 km, e nós
estimamos a entrega total deste para o
começo de 2021”, declarou o engenheiro
Névio Carvalho. “Já o lote 3 compreende
a maior obra da duplicação, que é o
complexo da MAFISA”, continuou a
explanação. Rodovias&Vias também
conversou com o chefe da UL de São
José, João José da Silva Vieira que
detalhou: “São 3 viadutos e 4 pontes,

já totalmente concluídos e liberados,
resolveram o ponto mais crítico de todo
este trecho da BR-470. O próximo passo é
atacar o acesso à Pomerode, o viaduto do
Badenfurt, que, em reunindo os recursos
necessários, poderá ter o tratamento
adequado. Já o lote 4, de Blumenau
à Indaial encontra-se 30% executado
e deve presenciar uma entrega
importante até o final do ano, que é o
principal viaduto de acesso à este último
município, no km 68. Lá por fevereiro,
março, estimamos a entrega do segundo
viaduto de acesso, completando o ciclo
nesta rodovia”, finalizou.

“São 3 viadutos e 4 pontes,
já totalmente concluídos e
liberados, resolveram o ponto
mais crítico de todo este trecho
da BR-470. O próximo passo é
atacar o acesso à Pomerode,
o viaduto do Badenfurt, que,
em reunindo os recursos
necessários, poderá ter o
tratamento adequado.”
João José da Silveira Vieira
Chefe da UL em São José
da Superintêndencia DNIT/SC
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ESFORÇO COORDENADO
Parte da busca por atualizações
na atuação da superintendência
catarinense, naturalmente abordou o
contexto pandêmico em que o DNIT,
a exemplo de outras instituições,
empresas e mesmo cada indivíduo
dentro da sociedade brasileira, precisou
se “reinventar”. Com base nestas
percepções, e nos aprendizados que elas
certamente deixarão, Rodovias&Vias,
conversou com o coordenador de
Engenharia, eng. Vissilar Pretto: “Chama
atenção como, de forma geral, vejo as
coordenações de engenharia tendo que
se adaptar a um ‘Novo DNIT’, que surgiu.
Um Departamento mais dinâmico,
mas que estava sendo gestado, mas
que teve digamos, um parto ‘induzido’,
para dar conta das necessidades que se
mostraram diante dele, por conta desse
fato superveniente de escala global. É
uma nova era, de resultados. Nós temos

obras pelo estado inteiro, e mesmo com
todo essa problemática, conseguimos
tocá-las a contento, de acordo com o
orçamento disponibilizado. É importante
registrar que no estado, praticamente
de 15 em 15 dias, o DNIT tem sido
capaz de fazer uma entrega de trecho
à população. Os serviços não pararam.
Seguimos performando, é claro, dentro
dos novos protocolos sanitários. Temos
cobertura em 100% da malha tanto por
PATO quanto por CREMA. ”, avaliou o
experiente engenheiro. “Hoje o foco
é a modernização da área, para trazer
uma celeridade que entregue facilidade
tanto para a execução, quanto para a
fiscalização à serviço dos gestores. Além
de avançar em novas obras, como Santa
Catarina tem feito, ” lembra Vissilar, “não
podemos descuidar do nosso patrimônio,
buscando uma eficiência incremental nas
conservações e manutenções da malha,
um esforço que tem se refletido nos bons
ICMs que temos obtido”.

“É importante registrar que no
estado, praticamente de 15 em
15 dias, o DNIT tem sido capaz
de fazer uma entrega de trecho
à população. Os serviços não
pararam. Seguimos performando,
é claro, dentro dos novos protocolos
sanitários.Temos cobertura em 100%
da malha tanto por PATO quanto por
CREMA.”
Vissilar Pretto
Coordenador de Engenharia da
Superintendência do DNIT/ SC
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VIA EXPRESSA: UMA REALIDADE
Como verificado na edição anterior,
as obras caminhavam para desafogar o
intenso tráfego – mesmo fora do que se
convencionou chamar “hora do rush”,
tanto da ilha para o continente, quanto
vice-versa. “Aquilo era o caos”, recorda
o superintendente Ronaldo Carioni.
“Era todo mundo travado. Não havia a
continuidade adequada depois da ponte.
Com a adição das faixas, que na verdade
eram parte de um projeto maior, nós
estabelecemos uma priorização para
conseguir viabilizar esta obra, que não se
resumiu apenas à parte de circulação de
veículos, mas chegou mesmo à disciplina
de saneamento, por que tivemos que
implantar uma galeria celular onde antes
havia uma vala de 600 m de extensão”. De

acordo com cálculos da superintendência,
o tempo de viagem, da BR-101, em
direção à ilha, atualmente, é de 5 minutos,
em condições normais, com velocidade
média de 80 km/h. “Sob diversos ângulos,
as obras na Via Expressa representaram
um aprendizado muito importante. Foi
uma intervenção rápida e segura, com
equipes trabalhando no turno da noite,
e que apresentou ganhos de mobilidade
muito superiores ao que estimávamos,
considerando os fatores limitantes, que são
num extremo a BR-101 e no outro a ponte
Pedro Ivo Campos”, finalizou Carioni.

“São 4 viadutos, que já estão
prontos, 2 pontes também já
terminadas, em uma rota que
se tornará um diferencial para
o Sul do Estado, pois consistirá
uma nova alternativa de acesso
do Rio Grande do Sul para Santa
Catarina, em uma das regiões mais
bonitas do estado.”
Ronaldo Carioni Barbosa
Superintendente do DNIT/SC
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BR-101: O CASE DE SUCESSO
Nenhuma rodada por Santa
Catarina estaria completa sem uma
conferida mais detida na famosa BR101. Via de integração imprescindível
para o país, o atualmente concedido
segmento catarinense, que se comunica
diretamente com sua “versão” gaúcha,
compondo um corredor absolutamente
relevante, é uma história singular em
amplo sentido. Sob a administração
da Via Costeira, empresa do grupo
CCR, a rodovia iniciou, um novo ciclo
de fato, como ficou evidenciado na
conversa que Rodovias&Vias teve com
o presidente da referida concessionária,
Fausto Camilotti: “Nós tivemos uma
oportunidade de estudar muito bem
o segmento. Fazer uma estruturação
muito bem elaborada, dentro de um

plano de negócios bastante objetivo.
Antes das batidas do martelo na B3,
antes de nos sagrarmos vencedores, nós
pudemos verificar com muita clareza
as condições de todo o trecho. Eu
mesmo, o percorri algumas vezes, com
um olhar bastante atento, avaliativo,
pois sabíamos desde o princípio, que
este conhecimento influenciaria na
qualidade da proposta que seríamos
capazes de fazer. E nos deparamos com
um bom trabalho executado pelo DNIT,
com uma conservação muito bem
feita, e uma surpresa também muito
agradável no trato transparente e sem
rodeios que a superintendência sempre
teve conosco”, relatou o presidente.
Conhecida e reconhecida pela qualidade
das rodovias sob sua jurisdição, a nova
Via Costeira, não desaponta nos planos
incrementais que desdobrará em seu
contrato: “Nós teremos plenas condições
de dar o passo seguinte na rodovia, com o

conjunto tecnológico e o aparelhamento
de segurança que a iniciativa privada
pode ofertar, dentro de um contexto
de tarifa bastante competitivo, de R$
1,97 por praça, e que certamente trará
vantagens aos usuários, sob o ponto de
vista de menor depreciação dos veículos
e mesmo economia do combustível”,
avaliou Camilotti. “Não tenho dúvida, que
outro ‘subproduto’ da nossa operação,
será uma influência favorável nos custos
de transporte que incidem sobre os
produtores catarinenses. Mesmo com o
desafiador cenário da pandemia, estamos
conseguindo seguir a programação
e estamos confiantes. Diariamente,
temos pelo menos 30 equipes atuando
na rodovia, seja revitalizando asfalto,
reforçando sinalização, ou prestando
suporte, seja mecânico ou médico”.
Com 220,4 km, a concessão gerará,
forma direta e indireta de mais de 3 mil
empregos e, ao longo do período de

validade do contrato, de 30 anos, deve
aportar investimentos de R$ 7 bilhões
entre Capex e Opex (investimentos em
infraestrutura, na via permanente e
investimentos na operação). A assinatura
do contrato, em 6 de Julho deste ano,
consolida a CCR como ponteira na gestão
privada de rodovias do Brasil, e coroa uma
oferta ousada da companhia, que venceu
o certame apresentando um deságio de
62% em relação ao teto estabelecido pela a
Agência Nacional de Transportes Terrestres
– ANTT. O êxito, também representa um
avanço sob o ponto de vista do histórico
de concessões brasileiras, ao conciliar
modicidade tarifária e investimentos
incrementais vultosos, como por exemplo
a construção de túneis no contorno viário
da Grande Florianópolis.

“Sabíamos desde o princípio, que
este conhecimento influenciaria
na qualidade da proposta que
seríamos capazes de fazer. E nos
deparamos com um bom trabalho
executado pelo DNIT, com uma
conservação muito bem feita, e uma
surpresa também muito agradável no
trato transparente e sem rodeios que a
superintendência.”
Fausto Camilotti
Presidente da Via Costeira - Grupo CCR
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Foto: Divulgação

SALVE BERÇO
DO HEROÍSMO

A

Sempre operosos, como convém ao bom povo da Paraíba, os
profissionais da Superintendência Regional do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no estado, avançam no suporte
às infraestruturas que garantem – e garantirão – o intenso fluxo de uma
indústria pujante e “exportacional”.
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ssim, Rodovias&Vias foi à campo
conferir as mais recentes ações da
Regional, lideradas pelo Coronel
Marcus Vinicius Melo Neto, à frente da
emblemática ampliação de capacidade
na BR-230 no estado, o envolvimento
do 1º Grupamento de Engenharia do
Exército Brasileiro e os detalhes de uma
obra que tem suficiente envergadura,
para equacionar os gargalos e inevitáveis
conflitos em uma rodovia que se
desenvolveu em uma região densamente
urbanizada, entre outros trabalhos que
pretendem manter a competitividade
do estado, com segurança, conforto e
qualidade no modal rodoviário.
26 de fevereiro de 2020, quarta-feira de
cinzas. Enquanto muitos se recuperavam
dos excessos do reinado de Momo, uma
RODOVIAS&VIAS
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nova gestão tinha início na condução
das missões do DNIT paraibano.
Oriundo do “sistema de engenharia
do Exército Brasileiro”, formado pela
Academia Militar das Agulhas Negras
(AMAN) e engenheiro pelo Instituto
Militar de Engenharia (IME), o atual
superintendente Regional, Coronel
Marcus Vinicius Melo Neto, debruçava-se
com afinco sobre os relatórios de situação
da malha Federal no estado para iniciar os
desenhos de seu plano de abordagem,
atendendo prontamente ao convite feito
pela Diretoria Geral do Departamento
em Brasília, com anuência completa do

DNIT – PARAÍBA

Ministério da Infraestrutura (MInfra).
“Após uma avaliação inicial, vimos que a
malha encontrava-se totalmente coberta
por contratos de manutenção, com
todas as Unidades Locais operando seus
contratos, o que foi bastante positivo.
O passo seguinte, portanto, foi alinhar
junto à coordenação de engenharia,
nossos engenheiros fiscais e as UL’s, uma
intensificação destas manutenções. E
acredito que como primeiro movimento,
obtivemos alguns resultados bastante
satisfatórios”, afirmou o superintendente.
“Sim, temos alguns problemas pontuais
– algo que é perfeitamente normal

quando se trata de uma atividade desta
natureza – mas nenhum deles a ponto
crítico, no que é plausível classifica-los aí
como ‘equacionados’, ou em processo de
solução, ou já com sua solução definida”,
declarou. Toda esta preocupação inicial
na preservação do patrimônio existente,
de acordo com o superintendente,
se deve a uma diretriz do MInfra,
que basicamente, em um contexto
de contenção de gastos e recursos
limitados, visa uma atuação calcada na
eficiência. Por sinal, o superintendente
enaltece o comprometimento de toda
a equipe sob sua batuta: “É claro, que

todo esse começo auspicioso, com boa
integração, é crédito também do time de
profissionais da nossa superintendência.
Um grupo enxuto, mas coeso e
extremamente alinhado, que soube
desempenhar bem o seu papel mesmo
com as incertezas de uma pandemia que
assombrou o mundo e teve impactos
robustos em todas as atividades do país.
Então é preciso reconhecer o valor desses
servidores, que colocaram suas máscaras,
observam os protocolos sanitários e
enfrentam com destemor estes tempos
desafiadores”. Fez questão de frisar o
superintendente.

“A malha encontrava-se
totalmente coberta por
contratos de manutenção,
com todas as Unidades Locais
operando seus contratos, o que
foi bastante positivo. O passo
seguinte, portanto, foi alinhar junto à
coordenação de engenharia, nossos
engenheiros fiscais e as UL’s, uma
intensificação destas manutenções.
E acredito que como primeiro
movimento, obtivemos alguns
resultados bastante satisfatórios.”
Coronel Marcus Vinicius Melo Neto
Superintendente do DNIT/PB
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A RETOMADA DA BR-230
“Para darmos continuidade a obra
da principal via de integração LesteOeste do estado da Paraíba, elaborouse uma proposta de parceria junto ao
Exército Brasileiro, que, felizmente foi
aceita, resultando em um termo de
execução descentralizada, firmado
com o 1º Batalhão de Engenharia
e Construção, supervisionado pelo
1º Grupamento de Engenharia, sediado
em João Pessoa, e, feito o plano de
trabalho, pudemos reiniciá-la”, avaliou
o superintendente. Coparticipante
nesta missão, o superintendente
substituto Tenório José de Brito,

“Nós já tínhamos noção de
que seria uma obra complexa
sob vários prismas, logístico,
administrativo e técnico.
Afinal, é praticamente
toda a área urbana de uma
capital. Um cenário de grande
sensibilidade, de um trânsito de
características miscigenadas,
com a presença de comércios,
indústrias... então, temos um
teatro dinâmico, que exige de nós a
velocidade.”
Tenório José de Brito
Superintendente substituto do DNIT/PB
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relatou: “Nós já tínhamos noção de que
seria uma obra complexa sob vários
prismas, logístico, administrativo e
técnico. Afinal, é praticamente toda a
área urbana de uma capital. Um cenário
de grande sensibilidade, de um trânsito
de características miscigenadas, com a
presença de comércios, indústrias... então,
temos um teatro dinâmico, que exige de
nós a velocidade. Por isso, temos a meta
de concluir com perfeição e agilidade os
4 viadutos previstos, e a implantação das
marginais”, detalhou Brito. Em tempo, a
superintendência estima o término deste
desafio, para até 2022.

CAMPINA GRANDE
Com toda a malha sob seus cuidados
contemplada pelo Plano Anual de
Trabalho e Orçamento – PATO, a UL,
seguindo a determinação inicial da
nova gestão da superintendência
atua fortemente na preservação do
patrimônio existente: “Temos 3 grandes
contratos dentro deste contexto. Um
na BR-230, do Km 85 ao 148, outro na
BR-104, do Km 0 ao 198 e o terceiro,
também na BR-230, que abarca do
Km 152 ao 288 e do entroncamento
da BR-412, do Km 0 ao 149, com uma
previsão de expansão no primeiro
contrato, também no âmbito do PATO,

cujo projeto já encontra-se em fase
de aprovação na sede em Brasília, e
estimativa de oferta para licitação já em
2021”, declarou durante visita técnica
de Rodovias&Vias à unidade, o chefe
de Serviços Leonardo Monte Silva, com
ampla experiência em obras por todo o
país tanto na gestão pública, quanto na
iniciativa privada. “Mesmo com um ano
absolutamente atípico, creio que nós
conseguimos dar um bom seguimento
à todas as nossas atividades, dentro do
cronograma e dentro do alto padrão
que se espera do Departamento”,
resumiu o chefe.

“Mesmo com um ano
absolutamente atípico, creio que
nós conseguimos dar um bom
seguimento à todas as nossas
atividades, dentro do cronograma e
dentro do alto padrão que se espera do
Departamento.”
Leonardo Monte Silva
Chefe de Serviços da
UL de Campina Grande do DNIT/PB
RODOVIAS&VIAS
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PROGRESSO
PAVIMENTADO

SANTA RITA
Contando com 412 Km dos 1400 Km
totais de malha rodoviária Federal na
Paraíba, a Unidade Local de Santa Rita,
chefiada por Rainer Rembrandt Pierre
Branco, é a responsável pelos cuidados
de algumas rodovias emblemáticas,
como a BR-101 no estado e uma parte
da já citada, BR-230. “Atualmente temos
4 contratos de manutenção, incluindo
as obras que o Exército Brasileiro está
complementando, um passo importante,
pois é o acesso principal ao Porto de
Cabedelo”, explicou o engenheiro. “Entre
os Km 35 ao 85 temos uma obra que
avança em ritmo bom, com restauração
e manutenção (CREMA), com diversas

“Entre os Km 35 ao 85 temos uma
obra que avança em ritmo bom, com
restauração e manutenção (CREMA),
com diversas e variadas soluções,
basicamente fresagem, recomposição
e reforço, com alguns segmentos mais
complexos, que incluem reciclagem
de base e até mesmo reconstrução
nos pontos mais desgastados. Após
este período, este trecho permanecerá
assistido por conservação, para termos
tranquilidade quanto ao status do nível
operacional da rodovia.”
Rainer Rembrandt Pierre Branco
Unidade Local de Santa Rita - DNIT/PB
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e variadas soluções, basicamente
fresagem, recomposição e reforço, com
alguns segmentos mais complexos,
que incluem reciclagem de base e
até mesmo reconstrução nos pontos
mais desgastados. Após este período,
este trecho permanecerá assistido por
conservação, para termos tranquilidade
quanto ao status do nível operacional
da rodovia”, detalhou Rembrandt. Ainda
de acordo com ele, há o essencial PATO,
contemplando 127 Km de segmentos
da BR-101 na UL, completo em todos
os serviços de faixa de domínio, e inclui
algumas intervenções pontuais.

Outra conquista importante, creditada pelo
superintendente ao bom desempenho da equipe
técnica da Unidade local de Patos, cheﬁada por
Harlan Jackson Lima, a recentemente ﬁnalizada
implantação e construção de 7,7 km da BR-426/
PB, possui alta relevância regional, em especíﬁco
para o Vale do Piancó. “Era uma demanda antiga
da população do nosso sertão, e conseguimos,
mesmo no pico da pandemia, entregar uma obra
de construção. Um marco importante para a
história da superintendência do DNIT/PB”.

“Era uma demanda antiga da
população do nosso sertão, e
conseguimos, mesmo no pico
da pandemia, entregar uma
obra de construção. Um marco
importante para a história da
superintendência do DNIT/PB.”
Harlan Jackson Lima
Unidade Local de Patos do DNIT/PB
RODOVIAS&VIAS

85

ESPECIAL – Na rota das Federais

DNIT – PARAÍBA

MAIS QUE RETÓRICA: DIÁLOGO
Ainda que relativamente recente,
já é possível perceber algumas
características da orientação dada
pela superintendência. Algo que
Rodovias&Vias pode classificar como
uma das “assinaturas da gestão”: a
atenção quase obsessiva ao feedback
dos usuários, quer seja em conversas
informais, que seja via ouvidoria
ou outros meios de contato. “Nós
nos esforçamos por manter esta

determinação de transparência do
DNIT, que traz implícita, a obrigação
de dar respostas aos questionamentos
da população. Nós não deixamos
perguntas sem respostas, e estamos
atentos às opiniões de quem
efetivamente utiliza nossos serviços”,
afirma o superintendente, que acabou
por tangenciar um programa que
foi sucesso “de público e crítica”: o
BR-LEGAL e, consequentemente, a sua
continuação, o chamado BR-LEGAL 2:
“Uma iniciativa que entra neste rol de
reações positivas dos usuários. E isso
nos motiva a aguardar com entusiasmo

“Foi a forma que
encontramos de, neste
hiato de fim de atividades
e espera pela nova versão,
não termos a sinalização de
nossa malha descoberta.
Nós fomos pioneiros neste
sentido.”
Ítalo Marques Filizola
Superintendente de Operações do DNIT/PB

o lançamento do BR-LEGAL 2, para
podermos proceder a esses contratos
em nossa jurisdição. Até por que
consideramos que esta programação é
fundamental para o bom funcionamento
das nossas operações rodoviárias.
Importante ressaltar que o estado
teve uma boa experiência, conforme
a própria Rodovias&Vias registrou,
com a primeira versão do programa.
Daí nossa iniciativa em, vencidos os
contratos do BR-LEGAL, corrermos para
elaborar um PATO para a manutenção
de sinalização, tanto horizontal quanto
vertical”, comentou o superintendente.
“Foi a forma que encontramos de, neste
hiato de fim de atividades e espera pela
nova versão, não termos a sinalização
de nossa malha descoberta. Nós fomos
pioneiros neste sentido”, detalhou Ítalo
Marques Filizola, superintendente de
Operações do DNIT/PB. Com muita
vontade de servir bem e manter
elevado o nome da Autarquia perante
a opinião pública, a superintendência
paraibana vê o caminho à frente com
confiança: “Nós temos certeza que as
dificuldades sempre existirão, mas com
fé e dedicação conseguiremos juntos
superá-las. Buscaremos um 2021 ainda
mais produtivo, proporcionando cada
vez mais satisfação dos usuários que
trafegam na malha rodoviária do nosso
estado”, finalizou o superintendente.

“Nós temos certeza que as
dificuldades sempre existirão,
mas com fé e dedicação
conseguiremos juntos
superá-las. Buscaremos um
2021 ainda mais produtivo,
proporcionando cada vez mais
satisfação dos usuários que
trafegam na malha rodoviária
do nosso estado.”
Coronel Marcus Vinicius Melo Neto
Superintendente do DNIT/PB
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RELATOS – BR-381

Minas Gerais

Fotos: Celso Kraiczei - Rodovias&Vias

“CONFESSO QUE VIVI”
As histórias e os relatos de quem, na vida da
construção pesada brasileira, experimentou o
singular prazer de fazer parte de grandes obras.
A visão em primeira pessoa, que faz o leitor
mergulhar e entender a alma de um trabalho
de engenharia. Nesta edição, o diretor de
Infraestrutura Rodoviária do DNIT, Roger Pêgas,
e o engenheiro Robson Santana apontam suas
perspectivas e experiências como participantes
dos trabalhos na emblemática BR-381/MG.

UMA ENTREGA PARA
MINAS, UMA VITÓRIA
PARA O BRASIL
“Volto a Brasília com ótimas impressões.
Um empreendimento que nos causava
grande ansiedade, que por muito
tempo ficou amarrado, mas que agora
caminha a passos largos para o seu bom
desenlace. Estamos viabilizando aqui, na
verdade, oportunidades para o vale do
aço, precisamente em um local que era
motivo de muitos acidentes. Estas duas
entregas deste dois lotes, são o primeiro
passo para um novo padrão técnico,
mais elevado ao qual queremos alçar
as Federais e que aqui na BR-381 e na
BR-262, até Vitória, terão continuidade
por meio de concessão, já no ano que
vem” - Roger Pêgas, Coordenadorgeral de Obras Públicas no Ministério da
Infraestrutura.

“Um empreendimento que nos
causava grande ansiedade,
que por muito tempo ficou
amarrado, mas que agora
caminha a passos largos para
o seu bom desenlace. Estamos
viabilizando aqui, na verdade,
oportunidades para o vale
do aço, precisamente em um
local que era motivo de muitos
acidentes.”
Roger Pêgas
Coordenador-geral de Obras Públicas
no Ministério da Infraestrutura

Sinergia em campo assegura excelência nas obras
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Minas Gerais

RELATOS – BR-381

TRANSPONDO DESAFIOS
“O Lote 7 possui uma obras específica
que salta aos olhos. Um viaduto
de 600 metros, que nasce para
eliminar a obrigatoriedade de uma
curva de 1.200 metros. Se fosse
necessário escolher um símbolo para
representar este projeto, acredito que
seria este viaduto. A atuação como
fiscal desta obra, tanto neste lote,
quanto no 3.1, me deixa orgulhoso
e envaidecido, pois acredito que foi

a partir do bom desempenho dela,
que nos credenciou a assumir a
superintendência no RJ.
Uma história ocorrida em um
momento de incertezas, desafiador,
mas que nos mostrou que a
confiança no trabalho e a certeza na
engenheria, sempre serão capazes
de mostrar o caminho” – Robson
Santana, engenheiro Fiscal das obras
do DNIT.

A BR-381 EM NÚMEROS:
A ESTRADA QUE MOSTROU UM CAMINHO
“A BR-381, foi uma obra que sofreu
muitas interferências, problemas com
desapropriações, medidas cautelares,
e todo um corolário típico de grandes
obras que são interrompidas no país,
mas que foram sendo vencidos, um
por um, praticamente de de um ano
para cá. Era uma obra necessária –
como via de regras, todas costumam
ser - na qual vimos conseguindo

fazer liberações parciais, dos 37,5 Km,
com todo o pavimento, new Jersey,
telas anti-ofuscamento, passarelas,
defensas metálicas e sinalização
horizontal e vertical, em um contrato
que vai à 31 de Dezembro para
eventuais ajustes que possam surgir”
– Robson Santana, engenheiro Fiscal
das obras do DNIT e superintendente
Regional do DNIT no Rio de Janeiro.

“A BR-381, foi uma obra que
sofreu muitas interferências,
problemas com
desapropriações, medidas
cautelares, e todo um
corolário típico de grandes
obras que são interrompidas
no país, mas que foram
sendo vencidos, um por um,
praticamente de de um ano
para cá.”

Localização das obras: Rodovia: BR-381/MG (Norte); Trecho: Divisa ES/MG – Divisa MG/SP
Lote 07: Subtrecho: Rio Uma Entr.º MG-435; Segmento: Km 389,5 – Km 427,0.
Lote 3.1: Subtrecho: Entrº.MG-320 – Rib. Prainha; Segmento: Km 288,4 – Km 317,0.
Extensão: 66,1km (Lote 07: 37,5km e Lote 03.1: 28,6km)
Contratante: Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT
Consórcio: Empresa Construtora Brasil / Mota Engil / Engesur
Percentual de avanço: Lote 7 ‒ 97,49%
| Lote 3.1 ‒ 90,99%
Resumo das OAEs do Lote 7:
4 Passagens Inferiores
8 Pontes e Viadutos
2 Passagens Superiores
3 Passarelas para pedestres
2 pontes no lote 7 foram demolidas

Robson Santana
Engenheiro Fiscal das obras do DNIT e
superintendente Regional do DNIT/RJ
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iRAP: As estrelas do Brasil

segurança viária

iRAP:

AS ESTRELAS

DO BRASIL
Oficializada no primeiro trimestre deste ano, parceria
entre o International Road Assessment Programme (iRAP) e
Rodovias&Vias irá detalhar e divulgar o inexorável caminho a ser
percorrido em direção à novos patamares de segurança viária. Por
meio da já consolidada iniciativa BrazilRAP, o país ingressa em
definitivo no protagonismo do cenário que está transformando
para melhor o rodoviarismo mundial, através da força de suas
instituições públicas setoriais, que estão sendo bem-sucedidas ao
avançar em uma nova abordagem para nossas estradas: “Salvar
vidas, poupar recursos e criar empregos”.
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avanço, puxado pelo DNIT –
Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes,
agências reguladoras como a ARTESP –
Agência de Transporte do Estado de São
Paulo e Departamentos Estaduais de
Estradas de Rodagem, em todo o território
nacional já estão se alinhando à moderna
estratégia que visa inserir a inteligência
para entregar eficiência, no mais utilizado
modal de transporte do país, por meio
de pistas mais seguras. Dentro destas
premissas, Rodovias&Vias conversou com
o Diretor de Planejamento e Pesquisa do
DNIT, Luiz Guilherme Rodrigues de Mello,
sobre o cenário atual da implementação e
outras ações da autarquia contemplando
o programa no órgão que é referência
em diversas disciplinas do rodoviarismo
nacional, e que invariavelmente é o
ponteiro em processos e boas práticas
que acabam por se verticalizar em outras
instituições pelo Brasil.
“Um dos focos que tive, logo que
entrei para a diretoria, era internalizar
no DNIT estas discussões sobre o iRAP,
até por que eu constatei que este era
um tema que estava bem avançado na
área de concessões. Como eu já vinha de
experiências nesta área, via EPL (Empresa
de Planejamento e Logística S.A.), quando
voltei para a casa, achei por bem trazer este
conceito. Como já fazemos anualmente
o trabalho de caracterização documental
de nossa malha, em todos seus 63 mil km,
eu percebi que poderíamos agregar com
certa facilidade a primeira etapa, que é
o survey, que com pequenos ajustes no
edital, o que possibilitou a adequação
desse levantamento de forma que ele caiba
dentro da metodologia. Atualmente, já
foram averiguados até o momento, cerca
de 25 mil Km”.
RODOVIAS&VIAS

95

iRAP: As estrelas do Brasil

segurança viária

INTERVENÇÕES PREVENTIVAS
“A adoção metodológica, permite, pós
survey e pós codificação, um instantâneo,
para podermos ver a situação de cada
segmento, dentro deste viés mais
compreensível e mundialmente utilizado,
em mais de 100 países, em mais de 1
milhão de rodovias. É algo inédito, por
que pela primeira vez, nós teremos
uma real noção, de estabelecermos um
comparativo da situação brasileira frente
aos outros países que também adotam
a classificação. É inclusive, algo inédito
em termos de América Latina. E nesse
contexto, é importante ressaltar que,
independentemente dos resultados

obtidos, nós teremos boas condições de
propor metas factíveis. Indo além, esta
‘fotografia’, vai nos permitir hierarquizar,
apontar onde será mais prudente,
alocar recursos para salvar vidas. A
tecnologia nos fornece o que chamamos
de contramedidas, soluções a serem
implantadas de forma proativa, e claro,
aderentes ao nosso espaço orçamentário.
São as chamadas ‘vacinas para rodovias’,
na terminologia do iRAP. Com isso, nós
vamos agregar inteligência a algo que
antes era puramente reativo, que era
a leitura do ‘mapa de calor’ que o DNIT
obtia, com base nos dados de acidentes
ocorridos nas diversas regiões do país.
Vamos sair do remédio para a vacina”.

“São as chamadas ‘vacinas para
rodovias’, na terminologia do
iRAP. Com isso, nós vamos agregar
inteligência a algo que antes era
puramente reativo, que era a
leitura do ‘mapa de calor’ que o
DNIT obtia, com base nos dados de
acidentes ocorridos nas diversas
regiões do país. Vamos sair do
remédio para a vacina.”

A AGENDA DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA
“O DNIT vinha já praticamente desde
a sua constituição, buscando uma forma
de agregar inteligência à forma como
eram conduzidas suas intervenções na
malha sob seus cuidados, naturalmente,
pela natureza limitada de seus recursos,
que nos últimos anos ficou mais
intensa. Paralelamente, o Brasil assumiu
compromissos com a ‘Primeira Década
de Ação pela Segurança no Trânsito’
proposta pela ONU (2011 – 2020), e,
certamente pactuará da segunda,
recentemente proposta pelo iRAP
e acatada pela resolução A/74/L.86,
em assembleia geral da ONU, para
2021 – 2030. Com isto, tivemos várias
ações que mostraram tremendo
potencial para salvar vidas, como por
exemplo o BR-LEGAL, que poderia

ter sido ainda mais eficaz caso tivesse
sido implantado em conjunto com
a metodologia. A propositura desta
segunda década, contudo pega o DNIT em
um timing muito oportuno, por que com
BR-LEGAL 2, e as melhorias que vem
implementando na parte construtiva de
suas rodovias, terá condições plenas de,
apresentar, em 10 anos, resultados dentro
de uma metodologia mundialmente
aceita, reconhecida. E não tenho dúvidas,
de que isto, pode inclusive, influenciar
positivamente o nosso programa de
concessões, ao permitir aos investidores
externos, uma visualização muito clara,
daquele ativo. Enfim, estamos alinhando
o Departamento com boas práticas e
em direção a uma universalização dos
conceitos modernos de engenharia”.

Luiz Guilherme Rodrigues de Mello
Diretor de Planejamento e Pesquisa do DNIT
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