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Distribuição dirigida e gratuita

ALAGOANDO
Nas ondas do rádio automotivo, uma voz cristalina, plena em alcance e dotada de timbre
inconfundível, entoa um clássico emblemático dos anos 1980, inserida em um pano de fundo
musical sofisticado e exuberante. Tons que transmitem não apenas notas, mas letras que
cantam, por obra de um filho da terra onde se acabava de chegar: o maceioense Djavan.
“Eu quero ver
O pôr-do-sol
Lindo como ele só
E gente pra ver
E viajar
No seu mar
De raio”
E soava dinâmica e ousada, a trilha sonora mais condizente com a imagem diante dos olhos
(e lentes) de uma das equipes de Rodovias&Vias, agradavelmente rodando por uma Alagoas
no Brasil. Mas uma Alagoas não apenas bela por natureza. Antes, uma Alagoas transformada
em seu potencial. Uma Alagoas que está descortinada neste número 131, em todo seu avanço.
Uma Alagoas das boas estradas, das pistas novas, renovadas e bem sinalizadas.
Da urbanização, do saneamento e da vida bem qualificada.
Da sustentabilidade socioeconômica e ambiental, da segurança, por toda região.
Das Grotas à Capital, do Agreste ao Sertão.
Uma progressão em fatos e fotos registrada, nestas páginas documentada.
E como escrito, Alagoas no Brasil. Alagoas do Brasil. Nação cujas notícias, também por este
periódico, nesta edição estão contempladas. Cidade. Estado. País. Em comum entre todos,
desde a raiz, a infraestrutura como elemento de mudança, tendo a boa engenharia como
matriz.
Boa Leitura!

Colaboração jornalista na matéria de capa DNIT/PA: Glícia Favacho
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EM TEMPO 96

NA MEDIDA

PROGRAMA DE CONCESSÕES
RODOVIÁRIAS EM MINAS GERAIS

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), informa as datas para realização
das licitações dos lotes 1 e 2 do Programa de Concessões Rodoviárias.
O leilão do Lote 2 do Sul de Minas e o leilão do Lote 1 do Triângulo
Mineiro seram no primeiro semestre.
A decisão atende aos pedidos de empresas interessadas no projeto
que solicitaram ao Estado a ampliação do prazo para aprofundamento
dos estudos. A demanda decorre da existência de diversos outros projetos de concessão na área
de infraestrutura sendo estruturados em todo país neste momento. Dessa forma, a postergação
contribui para aumentar a competitividade do certame.
Com um total aproximado de 1.100 km, as vias localizadas no Triângulo Mineiro (627,4 km) e
no Sul de Minas (454,3 km), abrangem 38 municípios.
Esses lotes, em conjunto, demandarão investimentos estimados em R$ 4,5 bilhões ao longo
dos 30 anos de concessão, sendo R$ 2,4 bilhões nos oito primeiros anos.
A expectativa é que os recursos ampliem a segurança e o conforto nas vias, com a inclusão de
serviços para os usuários, como socorro mecânico, atendimento médico, combate a incêndios e
apreensão de animais.
Além dos lotes Triângulo Mineiro e do Sul de Minas, o Programa de Concessões Rodoviárias
do Estado de Minas Gerais é composto por mais quatro trechos cujos editais devem ser
publicados no primeiro trimestre de 2022.
A expectativa com o Programa de Concessões Rodoviárias é uma melhoria geral da qualidade
das rodovias do Estado, impactando diretamente na redução dos acidentes.
Além da melhoria para os usuários, o projeto terá reflexos positivos para o governo estadual,
que gasta, anualmente, apenas nas rodovias sob sua responsabilidade, cerca de R$ 366 milhões
com acidentes fatais no trânsito, R$ 698 milhões com feridos e ainda R$ 67 milhões com vítimas
sem ferimentos.

Fotos e Fonte: ASCOM DER/MG
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O DAER COMPLETA 85 ANOS
ESTE ANO EM ALTA PERFORMANCE

Atualmente, o Daer tem sob sua responsabilidade mais de 12 mil
quilômetros de rodovias, além dos programas de monitoramento
da malha rodoviária estadual, a gestão do transporte rodoviário e
regulação do transporte de cargas.
A autarquia vem buscando adequar sua estrutura organizacional
e seus processos de gestão, programas e projetos dentro de uma
nova concepção de Estado. Está em curso a realização de um Projeto
de Gestão Estratégica, visando à reestruturação da autarquia, contribuindo para que estejamos
bem estruturados e aptos a prestar um serviço com mais eficiência e agilidade para a sociedade
gaúcha.
Este ano no mês de agosto o DAER completará 85 anos de pionerismo e inovação da
engenharia rodoviaria brasileira.

Fonte: Rodovias&Vias

NOVA DATA: CONGRESSO ABCR • BRASVIAS 2022
A ABCR e as concessionárias associadas garantem
com sua atuação os investimentos necessários para a
melhoria contínua das principais rodovias do País, além de
desenvolverem ações sociais, culturais e educacionais nas
cidades próximas às rodovias.
A realização do Congresso ABCR e da feira BRASVIAS
reforça o papel da entidade como difusora de conhecimento e
inovação, consequência da atuação de suas associadas.
O congresso abordará temas relacionados aos
direcionamentos estratégicos, políticos e tecnológicos da
infraestrutura rodoviária brasileira em nova data de 31 de
Agosto e 01 de Setembro de 2022

O Congresso ABCR reúne profissionais dos setores
rodoviário e de concessão, no Brasil e no exterior, para a
troca de experiências e de informações.
A BRASVIAS, reúne em estandes as empresas
fornecedoras de produtos e serviços voltados para
construção, conservação e operação de rodovias.

Fonte: ASCOM - ABCR

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SUSTENTÁVEIS E INTELIGENTES

CONSULTORIA & PROJETOS

Rua Wilson Barbosa de Melo, 23,
Pavimento Superior, Atalaia, Aracaju/SE
CEP:49037590 | Tel.: 79 3223-2159

Fundada em 1994, a INTERVIA busca o aprimoramento e
soluções sustentáveis e inteligentes no desenvolvimento
de projetos e serviços de engenharia na área de
infraestrutura urbana e rodoviária no Nordeste e região.
Projetos Urbanos . Rodoviários . Saneamento
Supervisão e Gerenciamento de obras

MAIOR CONCESSÃO

DA HISTÓRIA
Dutra e Rio-Santos: tem início a maior concessão da história do Brasil, serão alocados
R$ 14,8 bilhões em investimentos e R$ 10,8 bilhões em serviços operacionais aos usuários.
Melhorias vão revolucionar duas das principais estradas do país pelos próximos 30 anos.
Destinada a se consolidar como
principal corredor rodoviário do Brasil, a
rodovia Presidente Dutra (BR-116/RJ/SP)
está prestes a entrar de vez no século 21,
tornando-se a estrada mais tecnológica
do país, em uma concessão que também
agrega a Rio-Santos (BR-101/RJ/SP).
Evento realizado nesta sexta-feira (4), em
São José dos Campos (SP), marcou o início
do novo contrato de 30 anos com o Grupo
CCR, com as presenças do presidente da
República, Jair Bolsonaro, e do ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
Monitoramento
completo
da
Dutra com câmeras automáticas para
identificação de incidentes; passagem
de veículos sem necessidade de parada
em pontos de pedágio, em Guarulhos/
SP; desconto na tarifa para aqueles
usuários frequentes das rodovias; adoção
de metodologia internacionalmente
reconhecida por reduzir acidentes em
estradas e emissão zero de carbono estão
entre as inovações que serão implantadas
pela concessionária ao longo das próximas
três décadas. O pacote de investimentos
privados a serem alocados nas duas
rodovias soma R$ 14,8 bilhões e o de
serviços operacionais, R$ 10,8 bilhões.
Além de o contrato contemplar uma
redução tarifária imediata para automóveis
e caminhões, pela primeira vez em uma
concessão rodoviária não será cobrado
pedágio para motociclistas.
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OBRAS QUE GERAM
EMPREGOS
As melhorias começam gradualmente,
abrindo canteiros de obras nas duas
rodovias capazes de gerar ao longo
do contrato 218,7 mil novos postos de
trabalho direto, indireto e efeito-renda.
São vagas diretamente relacionadas às
intervenções previstas e em atividades de
apoio às obras, impactando diretamente os
habitantes dos 33 municípios de São Paulo
e Rio de Janeiro, “vizinhos” às BRs 116/101.
Compõem a lista de melhorias
590 quilômetros de faixas adicionais,
sendo 557 quilômetros só na Dutra;
128 passarelas; 144 quilômetros de vias
marginais; 144 dispositivos e interseções
novos e remodelados; 535 pontos de
ônibus; quatro áreas de descanso para
caminhoneiros, três na Dutra e uma na RioSantos; e 59 corredores para passagens de
animais.
A meta é dotar as duas estradas
federais de toda a infraestrutura necessária
para proporcionar maior segurança e,
consequentemente, conforto a motoristas,
motociclistas, ciclistas e pedestres;
suportando o tráfego intenso de veículos
de passeio e de carga que transportam
por ali mais da metade de toda a riqueza
produzida no país.

Fonte: Ascom/MInfra

Use o poder dos dados
para tomar decisões mais
assertivas na importação

O Search da Logcomex é uma plataforma
que utiliza tecnologia, inteligência artiﬁcial
e machine learning para oferecer dados
assertivos de importação.
Pesquise NCMs e encontre novos fornecedores no exterior,
entenda seu market-share, estude as tendências de
mercado, busque melhores rotas e crie estratégias mais
precisas na sua importação, tudo isso em um só lugar.

Escaneie o QR Code que
aparece ao lado, preencha
seus dados e solicite uma
demonstração. Aproveite!

0800 494 1717

logcomex.com

Fotos: SECOM/ AL
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RENAN FILHO
GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS
No Coração do Nordeste
Advogado e economista, mas sobretudo um apaixonado defensor de seu Estado,
José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, pode e deve ser encarado como a nova
face da política orientada para a performance, que prospera na região Nordeste do
Brasil. Sem compromisso com atrasos históricos e dotado de uma visão progressista e
cosmopolita, fruto da vivência e dos estudos no exterior, o jovem governador possui
também, uma prerrogativa multitarefas, abordando com desenvoltura diversos
temas, que consegue interconectar com facilidade e fazendo sentido, como um
processador acelerado, abrindo as janelas e os olhos do interlocutor, para os avanços
até aqui por ele e sua equipe, alcançados. Porém, longe de ser um “homem máquina”,
o governador Renan Filho é antes de tudo um cavalheiro, que mesmo sob a premência
de uma agenda completamente preenchida, encontrou gentilmente espaço de
tempo para uma conversa com Rodovias&Vias, cuja transcrição você confere a partir
de agora.

RODOVIAS&VIAS
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AL - 220 • Duplicação
Maceió - Arapiraca

Fizemos reformas,
reduzimos despesas,
ampliamos a receita
e isso transformou o
Estado, hoje, no ente
federado que mais
investe seus próprios
recursos.
Rodovias&Vias: Houve uma reconfiguração rodoviária importante em todo estado sob a
sua gestão, com sensíveis melhorias sob o ponto de vista de qualidade, abrangência da malha
estadual e mesmo uma renovação logística bastante significativa. Como se deu esse processo?
Renan Filho: Alagoas sempre foi um
estado que se notabilizou pela dificuldade
nos investimentos de seus próprios recursos.
Historicamente, havia uma dependência
muito grande de convênios com a União para
realizá-los. E isso, debilitava a infraestrutura
alagoana. Especialmente no que concerne
à estradas. Era, sem sombra de dúvida, um
dos piores pontos. O estado era conhecido
pelos buracos presentes nas nossas rodovias.
Então, para resolver este problema, primeiro,
nós reestruturamos, sob o prisma fiscal e
financeiro, as contas de Alagoas. Fizemos
reformas, reduzimos despesas, ampliamos a
receita e isso transformou o estado, hoje, no
ente federado que mais investe seus próprios

“Isto fez com que Alagoas
desse uma grande guinada
no ponto de vista rodoviário,
assumindo a posição de
primeiro lugar no ranking
brasileiro, de qualidade
em rodovias públicas, não
concedidas, dado este aferido
e divulgado pela CNT.”
16
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recursos. E em tendo condições para isso, nós
resolvemos melhorar justamente a infraestrutura
viária existente, bem como construir, implantar
rodovias novas, além de duplicar os principais
eixos. Isto fez com que Alagoas desse uma
grande 'guinada' no ponto de vista rodoviário,
assumindo a posição de primeiro lugar no
ranking brasileiro, de qualidade em rodovias
públicas, não concedidas, dado este aferido
e divulgado pela Confederação Nacional dos
Transportes - CNT. E certamente, esta é uma
realidade que se manterá no futuro, pois o estado
mantém viva a sua capacidade de investimentos.
Mesmo com um ano muito difícil como foi 2021,
mais uma vez, fomos, como disse, o estado
brasileiro que mais investiu recursos próprios.
Por isso a nossa condição de manter, melhorar e
implantar novas rodovias na nossa malha viária.
E claro, como você disse, é estruturante para o
estado. Melhora nossa competitividade, fazendo
o link entre regiões produtoras e consumidores.
Lembrando que estamos localizados
praticamente no coração do Nordeste. Temos
uma equidistância entre Salvador (BA) e Fortaleza
(CE), estando situados entre essas duas capitais
importantes da região. Geograficamente, é algo
que nos torna propícios como opção viável para
centrais de distribuição e consequentemente,
a captação de investimentos da iniciativa
privada, que tem essa percepção da localização
estratégica alagoana. Enfim, investimentos em
infraestrutura trazem um incremento fortíssimo
para a competitividade global do estado.

exclusiva

Vamos falar um pouco sobre o perfil da sua gestão, que possui características bastante
modernas, com uma visão de fora do país quanto à administração pública, com golpe de vista
para macroeconomia. Em que ponto este conhecimento traz vantagens, no sentido de uma
maior clareza no estabelecimento de prioridades e mesmo, uma maior independência neste
processo decisório?
Isso é uma característica fundamental.
Qualquer gestão que se pretenda bemfeita, precisa estar calçada em conceitos
básicos. Estou falando de receita versus
despesa, organização financeira. Administrar
um governo, costumo dizer, não é muito
diferente de administrar uma família, ou
mesmo uma empresa. Os preceitos são os
mesmos. Se você gasta mais do que recebe
de salário, por exemplo, se você gasta mais
do que o faturamento da empresa, ou no
caso do governo, mais do que a arrecadação
tributária do estado, você não tem condições
de investir. E se não há investimento, não
há como melhorar nem a casa, nem a
empresa, nem muito menos a infraestrutura
e os serviços prestados, de maneira que nós
resolvemos apostar no equilíbrio fiscal, assumir
a responsabilidade de equilibrar as finanças

para garantir investimentos. Com isso, Alagoas
é hoje um estado que ao mesmo tempo em
que melhorou muito sua infraestrutura, tanto
na questão dos transportes, quanto na área de
saneamento, que é uma agenda fundamental
para o Brasil, neste segmento fazendo
concessões públicas, atraindo os investimentos
da iniciativa privada. Neste processo de
melhoria de infraestrutura, também estamos
construindo um aeroporto em Maragogi,
com recursos do estado. É o primeiro grande
aeroporto do Brasil a ser feito sem recursos
da União ou mesmo, oriundos do Fundo de
Aviação Civil do Governo Federal. Tudo isso
afinal, com recursos próprios, justamente por
conta desse equilíbrio. Fomos o estado brasileiro
que mais reduziu a violência na década. No que
tange à segurança Pública, Alagoas e Maceió,
foram, por 10 anos consecutivos, até 2014,
respectivamente o estado e a Capital mais
violentos do Brasil, com o dobro do número de
mortes por grupo de 100 mil habitantes do que
o segundo colocado. Maceió chegou a ser a 5ª
Capital mais violenta do mundo. Isso para nós
era uma chaga aberta. Uma angústia. Ora. Uma
cidade linda, com fortíssima vocação turística,
afastava os seus visitantes em potencial. Foi um

“Alagoas é hoje um estado que ao
mesmo tempo em que melhorou
muito sua infraestrutura, tanto
na questão dos transportes,
quanto na área de saneamento
que é uma agenda fundamental
para o Brasil e aí fazendo
concessões públicas,
atraindo os investimentos da
iniciativa privada.”
RODOVIAS&VIAS
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tempo muito prejudicial.
E como se deu esse processo?
Quando assumimos, o nosso compromisso
com o povo, desde a eleição, era de que
iriamos parar de terceirizar a responsabilidade
da segurança pública, para efetivamente
retomá-la. De que iria realizar os investimentos,
modernizar as forças, promover concursos.
Com o fortalecimento dos investimentos,
nós criamos programas cruciais, como a
"Força Tarefa de Segurança Pública", como o
"Ronda no Bairro", fizemos investimentos em
equipamentos. Hoje nossas viaturas estão
entre as mais modernas do Brasil, com algumas
blindadas inclusive, temos armamento de
primeira linha, vindo de uma situação em

"

Quando
assumimos, o nosso
compromisso com
o povo, desde a
eleição, era de
que iriamos parar
de terceirizar a
responsabilidade
da segurança
pública.
18
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“Adquirimos helicópteros,
investimos em
tecnologia, câmeras,
somos um dos únicos 3
Estados do Brasil que
têm rádio comunicador
digital com cobertura
na totalidade de seu
território. Hoje, o cenário
é o que já foi amplamente
divulgado. Somos o
Estado que mais reduziu
violência.”
que o Policial não tinha a sua arma, tinha de
compartilhá-la com outros, pois ela pertencia
à viatura. O nosso Policial hoje usa Glock, que é
uma pistola de altíssima qualidade, certamente
entre as melhores - se não a melhor - entre as
disponíveis e adotadas por forças policiais no
mundo inteiro. Isto é segurança e confiabilidade
para o próprio policial. Além disso, adquirimos
helicópteros, investimos em tecnologia,
câmeras, somos um dos únicos 3 estados
do Brasil que têm rádio comunicador digital
com cobertura na totalidade de seu território.
Hoje, o cenário é o que já foi amplamente
divulgado. Somos o estado que mais reduziu
violência. Deixamos a liderança deste ranking
triste, para inclusive, sequer figurar entre os 10
primeiros. É muito significativo, e um resultado
que devolveu o status de campeões nacionais
de turismo, algo que deixamos de ser na
década de 90, recuperando um espaço que
tínhamos na década de 80. Mas fomos além.
Construímos e entregamos 5 grandes hospitais,
com obras em curso para mais 5, o que
significa o maior conjunto de investimentos
em saúde pública durante a Pandemia.
Enquanto outros estados entregaram hospitais

exclusiva

“Ou o Brasil equilibra
suas contas, ou viverá
permanentemente sem
capacidade de investimento.”
de campanha, provisórios, nós entregamos
legados definitivos, muito importantes para
o futuro. Avançamos também em educação,
não apenas na ampliação da oferta como
na qualidade, algo que é aferido pelo IDEB
(Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica), um indicador criado pelo Governo
Federal. Sendo assim, eu acredito que a
solução para os estados, está no equilíbrio
fiscal. Em garantir que ele próprio possa
priorizar os investimentos. Você tocou em algo
importante, essa independência de tomar

decisões por seus próprios meios: já é difícil,
por natureza estabelecermos prioridades na
administração. E é mais difícil ainda, quando
essas nossas prioridades são estabelecidas por
terceiros, que são os detentores dos recursos.
Veja só. Eu me lembro muito que o Brasil
tentava impulsionar os investimentos nos
estados através de recursos de organismos
de fomento internacionais multilaterais do
passado, mas esses aportes vinham já com
a sua própria agenda. Acabavam tolhendo
as opções do administrador com algumas
obrigações adjacentes. E nem sempre essa
agenda coincidia com a necessidade do estado.
Então é fundamental priorizarmos nossos
próprios recursos. Darmos esta condição do
próprio estado definir suas prioridades e é o
que nós temos feito aqui, e por isso nós tivemos
grandes avanços na qualidade da nossa malha
rodoviária e em outras áreas também.

Isso influenciou positivamente no “rating” do estado?
Sim, muito. Repare só: Temos exemplos
de gestões que não conseguiram ou não
se atentaram em buscar o equilíbrio fiscal,
e aí se sujeitaram à que as suas prioridades
fossem estabelecidas sob forte influência de
terceiros, os "donos do dinheiro", portanto.
Sabemos que tomar as providências para
assumir uma postura em relação ao equilíbrio
fiscal, é mais ou menos como fazer uma dieta.
Exige disciplina. O indivíduo vai ter que ter
uma rotina de exercícios, comer menos, com

mais qualidade, mas nem sempre vai acordar
disposto. Da mesma forma, o Governo, que
tem que "emagrecer" a sua máquina, às
vezes adotar medidas impopulares, de difícil
aplicação. De austeridade fiscal. E isso não
é uma realidade exclusiva de Alagoas, não:
ou o Brasil equilibra suas contas, ou viverá
permanentemente sem capacidade de
investimento, o que é uma catástrofe para
a infraestrutura e a capacidade competitiva
internacional do país.

"

Sabemos que tomar
as providências para
assumir uma postura
em relação ao equilíbrio
fiscal, é mais ou menos
como fazer uma dieta.
Exige disciplina.

RODOVIAS&VIAS
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Parte desta flexibilidade a que o governador se refere, também o levou a olhar
investimentos estruturantes para além da disciplina rodoviária, como por exemplo o extenso
programa de requalificação e urbanização "Vida Nova nas Grotas", não é mesmo?
Esta é uma visão de extrapolar o
desenvolvimento para além de onde nós
verificamos a maior externalidade positiva,
que são as rodovias, a redução da violência,
entre outros, mas dentro de uma abordagem
mais perene. Fazer esse investimento chegar
também mais próximo de onde moram as
pessoas que mais precisam. Por este motivo,
por exemplo, o "Vida Nova nas Grotas", recebeu

prêmio da Organização das Nações Unidas,
como um dos programas mais transformadores
do ponto de vista social, no planeta. E por
quê? Porque ele aporta recursos onde eles
nunca haviam chegado. Estamos falando
de ele chegar às pessoas que moram em
assentamentos, muitos em áreas que foram
invadidas, mas que ali estão por estarem mais
perto dos seus trabalhos, ou pelo menos, não
tão distantes. E nós sabemos que as grotas, que
são depressões no terreno, onde normalmente
passam córregos, são lugares de característica
dificuldade de acesso, com escadas, pontes
improvisadas, muitas vezes feitas por iniciativa
dos próprios moradores. Então, o estado de
Alagoas viu a necessidade e intervir, desde o
ordenamento das águas, até dispositivos de
mobilidade como escadarias, calçadas e áreas
de convivência e lazer, bem como pintura de
fachadas. Isto é marcar presença, elevando a
qualidade de vida das pessoas, dando uma
equilibrada no jogo, conciliando investimentos
estratégicos do ponto de vista econômico,
com garantias de recursos que atuem de forma
socialmente transformadora. Então, a busca
por equilíbrio, não se dá apenas na esfera fiscal,
mas também no prestígio à todas as camadas
do tecido social, com investimentos que
contemplem a sua totalidade.

"

Vida Nova nas Grotas,
recebeu prêmio da
Organização das Nações
Unidas, como um
dos programas mais
transformadores
do ponto de vista
social, no planeta
totalidade.
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Um pouco antes, o governador mencionou o instrumento das concessões, uma alternativa
que acaba se tornando uma boa maneira de captar recursos por meio das outorgas, o que
igualmente oferece uma certa condição de "independência" a que o senhor se referiu para
aplicar esses recursos. Nesta toada, a exemplo de outros estados como São Paulo e Paraná,
podemos esperar anúncios de concessões também na parte rodoviária?
Bom, nós tivemos uma grande concessão
na parte de saneamento. O estado foi pioneiro
nesta área, em um processo que levantou
R$ 10 bilhões, para Alagoas em investimentos,
com cerca de R$ 5,5 bilhões destes, em obras
de água e coleta e tratamento de esgoto, e
uma outorga aí de R$ 4,5 bilhões. Metade
desta outorga foi repassada aos municípios

“O Estado foi pioneiro nesta
área, em um processo que
levantou R$ 10 bilhões, para
Alagoas em investimentos, com
cerca de R$ 5,5 bilhões destes,
em obras de água e coleta e
tratamento de esgoto, e uma
outorga aí de R$ 4,5 bilhões.”

do estado, o que elevou a capacidade de
investimento destas cidades, de uma forma
mais pulverizada e democrática até, e a
outra metade, sob gestão da Associação
Metropolitana, que está garantindo o
impulsionamento dos investimentos em
Alagoas. Nós não temos, ao menos por
enquanto, essa perspectiva de concessões
rodoviárias por aqui. No nosso caso, as
rodovias apresentam um fluxo menor do que o
necessário para viabilizar grandes concessões.
Mesmo as maiores rodovias Federais do
Nordeste, nunca foram concedidas como a
BR-101, uma das que têm maior fluxo na nossa
região. Então, as concessões rodoviárias por
aqui ainda são um desafio, uma discussão que
está em seu início. Contudo, como expliquei,
outros expedientes similares desta natureza,
foram eficazes em melhorar a nossa capacidade
de investimentos em Alagoas.
Neste sentido, houve também outras
PPPs, correto?
Sim, uma PPP também de saneamento,
muito bem-sucedida, entre outras em
andamento, como as que se direcionam para
a construção de abatedouros públicos, a que
será relativa ao Centro de Convenções, que está
em discussão, uma agenda ampla de Parcerias
Público Privadas.
RODOVIAS&VIAS
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As duplicações
também cumprem
com um plano de
melhorar todas as
saídas e chegadas
à capital, para
agilizar o fluxo e a
organização desse
tráfego.
E quanto às obras importantes que foram tocadas pela sua gestão, como por exemplo a
duplicação da AL-101, AL-220, ou mesmo programas importantes como o Pró Estradas?
É importante detalhar algumas coisas.
É verdade que temos uma série de obra
estruturantes, mas a ideia do estado de Alagoas,
no que concerne à duplicações, é proporcionar
um aumento de capacidade de Leste à Oeste
e de Norte à Sul. De forma transversal, de
Maceió em direção ao Alto Sertão, garantirá um
corredor de transporte em pista dupla muito
adequado para integrar o desenvolvimento da
capital, de sua região metropolitana ao agreste,
passando por Arapiraca, até chegar em Delmiro
Gouveia, em um impulso importante à todos
os segmentos produtivos, especialmente o
agronegócio, a agricultura familiar, o comércio,
e, claro o turismo, já que o Sertão alagoano é
também um local muito visitado, afinal lá estão
os famosos cânions do Rio São Francisco, tudo
isso conectado às nossas belezas naturais da
capital. Já no sentido longitudinal, a ligação
litorânea desde Penedo à Maceió, e em um
primeiro momento da capital até a Barra de
Santo Antônio, com intuito futuro de seguir
até Maragogi, formam um conjunto de
investimentos em infraestrutura que já está
sendo colocado de pé. Com isso, queremos
dotar Alagoas de um sistema viário de grande
capacidade, sem dúvida um dos estados do
Nordeste com a melhor conjuntura para a
rodagem, capaz de impulsionar todas suas
atividades produtivas. As duplicações também
cumprem com um plano de melhorar todas as
saídas e chegadas à capital, para agilizar o fluxo
22
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e a organização desse tráfego. Neste sentido,
o viaduto da PRF, obra muito importante do
ponto de vista da mobilidade urbana em
Maceió, que sem este grande dispositivo,
perdia quase uma hora nesta intercessão
que liga diretamente ao aeroporto. Hoje não
há mais trânsito por ali. Também iniciamos a
duplicação para o Norte, no trecho de Maceió,
que foi o trecho mais difícil por demandar
desapropriações, que são sempre assuntos
que exigem cautela e dedicação para darem
certo. É o fortalecimento da capacidade e
da mobilidade da Capital, que efetivamente
contribui muito para a sua competitividade, não
apenas para o conforto do cidadão. Já sobre o
Pró Estradas, também podemos falar que é um
grande sucesso, por que com ele, implantamos
rodovias novas, o que, após o nosso governo,
deixará 100% das cidades interconectadas

“É verdade que temos uma
série de obra estruturantes,
mas a ideia do estado de
Alagoas, no que concerne à
duplicações, é proporcionar
um aumento de capacidade
de Leste à Oeste e de
Norte à Sul.”

exclusiva

por asfalto, coisa que antes não acontecia. Veja,
para adentrar os centros de algumas cidades,
tínhamos que seguir por estradas em leito natural,
algumas delas com mais de 30 Km de extensão.
Então, esse foi um passo muito importante. Ainda,
o Pró Estradas teve um papel de recuperação
rodoviária, reconstruindo completamente as
estruturas em alguns casos. Agora mesmo,
estamos fazendo uma bastante significativa,
que é a ligação Penedo-São Sebastião, entre
várias outras com os trabalhos em curso. Alagoas
tem cerca de 2 mil Km de malha simples. E a esta
altura, nós reconstruímos ou recuperamos cerca
de 1600 Km com estas características. Então
praticamente toda a malha sofreu algum tipo
de intervenção do Pró Estradas neste ciclo de
pouco mais de 7 anos da nossa administração.
Também, iniciamos um outro programa muito
interessante: depois de levar o asfalto à todos os
municípios do estado, viemos com o "Alagoas
de Ponta à Ponta". Este é um programa que
consiste em ligar as principais comunidades
rurais ao asfalto mais próximo. Então, a partir dele,
estamos ligando todos aqueles grandes distritos,
povoados preponderantes do ponto de vista
econômico, populacional - ou os dois - à rodovia
de abrangência mais próxima. Já existem vários
segmentos concluídos, como Pai Mané à Dois
Riachos; a Serra do Mamão à Cajueiro; além de
outras interligações regionais importantes, como
Belém à Taquarana e Chã Preta (AL) à Correntes
(PE), que está quase pronta. Também temos uma
outra, que liga dois vales formados por dois rios
importantes em Alagoas, que formam as duas
lagoas que dão nome ao estado, que se chama
assim exatamente, por ter justamente estes dois
corpos hídricos principais, a Mundaú, formada
pelo rio de mesmo nome, e a Manguaba, formada
pelo rio Paraíba. Então, está em construção uma
rodovia com pontes sobre esses dois rios, uma
ligação importante de Murici a cidade de Capela.
São soluções de integração regional, que dão
um novo ânimo, para quem antes tinha, vamos
colocar aí uma situação hipotética, que levar o seu
filho doente ao hospital em uma noite chuvosa,
e atravessar um calvário de 7, 8, 10 Km de barro
até chegar ao asfalto mais próximo. Isto traz
dignidade, melhora muito a vida das pessoas. E
está sendo muito bem recebido pela população.

“Pró Estradas, também
podemos falar que é um
grande sucesso, por que
com ele, implantamos
rodovias novas, o que,
após o nosso governo,
deixará 100% das cidades
interconectadas por
asfalto, coisa que antes
não acontecia.”
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É um costume da Rodovias&Vias, encerrar as suas entrevistas com autoridades
públicas, especialmente governadores, com uma ponderação, ou uma mensagem para os
empreendedores interessados em investir no estado, uma vez que o periódico circula entre
inúmeros tomadores de decisão, também na iniciativa privada. Que mensagem o senhor
deixa para eles?
Olha, tanto às empresas da construção
civil, quanto aos empresários que lêem esta
publicação especializada, eu deixo o seguinte:
Alagoas é um estado onde encontramos
investimentos com recursos próprios, em
todas as necessidades que o estado possui,
para fortalecer suas infraestruturas e melhorar a
qualidade dos serviços públicos oferecidos, seja
na saúde, na educação ou na segurança pública,
sobretudo. Alagoas é um dos estados que tem
um dos maiores programas de transferência
de renda entre seus pares no Brasil, ficando
apenas atrás do antigo "Bolsa Família", e agora
chamado "Auxílio Brasil". Somos também,
o estado que mais avançou no equilíbrio de

suas contas públicas, em especial nestes dois
últimos mandatos. É um estado que oferece
transparência, segurança jurídica e agilidade
para o investidor. Então, deixo aberto aqui o
convite à todos aqueles que já conhecem a
Alagoas das belezas naturais, para conhecer
também a Alagoas dos bons negócios, um bom
lugar para se investir e prosperar.

“Somos também, o estado que
mais avançou no equilíbrio de
suas contas públicas, em especial
nestes dois últimos mandatos.
É um estado que oferece
transparência, segurança jurídica
e agilidade para o investidor.”
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ATENÇÃO

IMEDIATA
Tradicional pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes
(CNT), que compreendeu a coleta e análise de dados obtidos em
levantamentos em mais de 109 mil Km de rodovias do Brasil todo
(entre federais e estaduais), aponta uma preocupante piora de
qualidade na malha, com 61,8% da rede classificada como regular,
ruim ou péssima, sendo 91% destes sob gestão pública, com a
participação das pistas concedidas oferecendo suporte para conter
uma queda ainda maior. Carência de investimentos gerou desperdício
de recursos (incluindo combustíveis, que somaram pelo menos
12 reajustes e alta de quase 50%) e contribuiu para agravar custo
país em cenário econômico de retração, com aumento de inflação
(acumulada em 10,06%, maior registro desde 2015), que atingiu
patamar superior ao teto inicialmente estimado pelo Banco Central.
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24ª Pesquisa CNT

O

s resultados da Pesquisa CNT
de Rodovias 2021 mostram um
cenário de preocupante queda
da qualidade das rodovias brasileiras,
questão que precisa ser enfrentada com
grande rapidez e assertividade. A forte
retomada de investimentos é urgente e
necessária para prover ao país uma malha
rodoviária mais moderna e eficiente,
condição indispensável para a promoção
do desenvolvimento. E, nesse sentido, a
análise técnica da CNT nesta Pesquisa é um
importante instrumento para fomentar
as melhores soluções” – Vander Costa,
presidente da CNT.
Inequívoco. Eis o alerta do principal
indicador independente do estado geral
do mais importante elo da corrente
logística nacional. Representando 27 outras
Federações, 5 sindicatos nacionais e 164
mil empresas, diretamente responsáveis
por 2,3 milhões de empregos gerados, a
instituição, criada em 1954, que também
administra os sistemas SEST/SENAT (Serviço
Social do Transporte e Serviço Nacional
de Aprendizagem do Transporte) e o ITL
(Instituto de Transporte e Logística), não
deixa dúvidas acerca da iminência de uma
nova abordagem quanto ao patrimônio
rodoviário do país.

"

“Pesquisa CNT de Rodovias
omento
que possui
2021 mostram
umeste,
cenário
grande expectativa embutida,
de preocupante
queda
da uma
e que tem
nas concessões,
possibilidade
de arrancada, rumo
qualidade
dasviável
rodovias
à uma retomada de crescimento. Mais
brasileiras,
questãomais
quesegura
precisa
que isso, a alternativa
(senão
a
única),
para
promover
a
preservação
ser enfrentada com grande
do patrimônio rodoviário existente,
rapidez
e assertividade. A forte
simultaneamente, impulsionando os
retomada
denecessários
investimentos
incrementos
à “linha deé
frente”
da logística de transportes nacional.
urgente e necessária para prover
ao país uma malha rodoviária
mais moderna e eficiente.”

M

Vander Costa,
Presidente da CNT
RODOVIAS&VIAS
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PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO
E GEOMETRIA
Com dados colhidos entre junho
e julho do ano passado, em todas as 5
regiões do país, a pesquisa, que constitui
a maior série histórica do tipo, desde
1995, foi realizada por 21 equipes,
avaliando as variáveis dentro destas 3
disciplinas (pavimento, sinalização e
geometria) em 5 critérios qualitativos
(Ótimo, Bom, Regular, Ruim e Péssimo),
como em anos anteriores. Por sinal,
olhando 2019, na esfera pública, as
rodovias consideradas Ótimas ou Boas
sob gestão desta natureza, caíram de
32,5 para 28,2%, ao passo em que as
classificadas como Regulares, Ruins e
Péssimas, pularam de 67,5 para 71,8%.
Todos esses problemas, a reboque da
disciplina à qual Rodovias&Vias dedica
uma de suas mais perenes e bemsucedidas editorias: a de sinalização
viária (obviamente, com ligação direta
com a segurança viária), que teve
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anotado um acréscimo de 12,1 pontos,
subindo de 56,4 para 68,5%. Uma das
razões apontadas pelo documento,
especialmente quando se toma como
exemplo os índices do quesito em
rodovias gerenciadas pela União, é o
hiato de contratações entre versões do
Programa de Segurança e Sinalização
Rodoviária, que atende pelo amplamente
conhecido (e reconhecido) codinome
BR-Legal. De acordo com o destaque:
“Rodovias federais públicas apresentam
queda de qualidade. Após anos de
investimentos bem-sucedidos feitos pelo
governo federal por meio do programa
BR-Legal, sua efetividade parece ter
chegado ao fim, uma vez que a qualidade
da Sinalização das rodovias mantidas pela
União em 2021 (64,7% da extensão com
problemas) voltou ao mesmo nível de
2014 (63,1% com problemas), quando do
início do programa”.

24ª
PesquisaABCR
CNT
Congresso

IMPACTOS
Naturalmente, a maior malha do país,
resta sob a gestão também do maior cliente
de infraestrutura da nação, o estado brasileiro
e seus entes federados. Invariavelmente com
orçamentos enxutos, recursos limitados e em
tempos de “cobertores curtos”, e face ao horror
das emergências de saúde pública em face da
pandemia do Coronavírus (e suas variantes de
sortimento e volume amontando-se em uma
miríade alfabética grega, mais comparável à
uma sopa com macarrão de letras), a já citada
queda de investimentos no modal rodoviário
acabou retroalimentando um ciclo vicioso,
que corroeu as finanças já combalidas dos
usuários de rodovias. No geral, rodar pelo
país ficou 30,9% mais caro, uma vez que este
é o percentil apontado pelo paper como o
acréscimo de “custo operacional” médio, por
conta dos maiores gastos e despesas com
a frota ao circular em condições “Regulares,
Ruins ou Péssimas” e todo o desgaste (inclusive
de nervos) envolvido no processo. Segundo
os números apresentados, a região Norte
teve o maior acréscimo de custos desta
natureza, “cobrando” 40,5%, seguida pela
região Centro-Oeste com 31,3%, por sua vez,
muito perto de Nordeste 30,3% e Sul 30%.
Por fim, operar na região Sudeste apresentou

um aumento médio de 27,7%. Ainda com
foco geral no país, a pesquisa aponta um
desperdício de 955,99 milhões de litros de
diesel (o equivalente à 2,53 milhões de t de CO2
emitidos desnecessariamente, ou, para se ter
uma ideia, pouco mais do que a metade dos 4
milhões de t emitidas pelo modal Hidroviário
em 2019, de acordo com dados do “Balanço
Energético Nacional”, divulgado pelo Ministério
de Minas e Energia – MME e, de acordo com o
mesmo compilado, algo muito próximo às 3
milhões de t emitidas pelo modal ferroviário),
por conta destes problemas de qualidade, em
uma conta que chega a R$ 4,21 bilhões, paga
tanto por transportadores quanto passageiros,
sem contar o triste histórico do “custo com
acidentes” que “supera o investimento em
rodovias” mais uma vez nesta 24ª edição. 2021,
aferido até setembro, já representava uma
escandalosa quantia de R$ 8,85 Bilhões, R$
4,69 bilhões a mais do que os R$ 4,16 Bilhões
investidos, uma diferença somente superada
pelo ano de 2019, onde o saldo ficou em R$
4,81 bilhões com R$ 12,37 Bilhões gastos com
sinistros e investimentos de R$ 7,56 bilhões.
Ambos os índices, avaliados no período entre
2016 até o final da pesquisa, apresentando forte
tendência geral de queda, entretanto.
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CUSTO X INVESTIMENTO: MAIS QUE UMA QUESTÃO
DE COLUNA NA PLANILHA
Seguindo com números. De acordo com
as estimativas (revistas na edição mais atual),
para 92.711 Km com problemas, o investimento
necessário seria de R$ 82,5 Bilhões, entre
reconstruções (554 Km), restaurações (41.039
Km) e manutenções (51.118 Km). Se por um
lado, os números não mentem, por outro, um
caráter mais flexível, certamente verificará
que eles podem exercitar-se. Na ginástica
proposta por Rodovias&Vias (por quase 25
anos já), tomados e somados somente na
série divulgada, que remonta à 2016, os gastos
com acidentes, chegam em R$ 73,6 Bilhões,
incluindo os dados divulgados este ano. Se
estes recursos pudessem ter sidos revertidos
em investimentos, portanto, a diferença ao
que em 2021 foi apontado como necessário
para solução, esbarraria em R$ 8,9 Bilhões,
pouco mais do que foi gasto com acidentes no
total verificado em 2021. À primeira vista, um
devaneio. Contudo, nunca é demais lembrar
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que a Associação Brasileira das Empresas de
Engenharia de Trânsito – ABEETRANS – já
divulgou neste mesmo periódico, um dado
revelador: somente na disciplina segurança
viária: cada R$ 1,00 investido representa uma
economia de outros R$ 5,00. Isto se traduz (mais
que em uma rentabilidade que beira o dólar),
inclusive, em menor pressão sobre os sistemas
de saúde, altamente requisitados pelos
rompantes pandêmicos. Ademais, trata-se de
recursos gastos, que existem, e que poderiam
de fato, mudar de coluna, uma vez que nas
diversas conversas com técnicos dedicados,
extensas reportagens e artigos também
publicados em Rodovias&Vias, constata-se
que uma grande parte do que convencionouse classificar como “acidente”, ao fim e
ao cabo, poderiam ser ocasiões evitadas.
Especialmente por melhores condições que
somente a inteligência aplicada, a engenharia e
a infraestrutura podem oferecer.

24ª
PesquisaABCR
CNT
Congresso

MALHA CONCEDIDA: SEM SURPRESAS
O estudo divulgado considera, por sua vez, a
malha concedida e administrada pela iniciativa
privada como: “Em situação relativamente
estável”, com “O Estado Geral da malha
rodoviária concedida em 2021 se manteve
praticamente como em 2019. A avaliação do
trecho aferido como Ótimo e Bom foi de 74,2%
este ano. Em 2019, esse percentual tinha sido de
74,7%. O mesmo se deu com essa composição
da extensão de rodovia identificada como

Regular, Ruim e Péssimo. Em 2019, isso
representava 25,3% da malha pesquisada e,
em 2021, fechou em 25,8%”, ainda que pouco
mais de ¼ da malha sob este tipo de gestão
tenha sido classificada como Regular, Ruim ou
Péssima, o que resultou em um aumento de
custo operacional médio em vias concedidas da
ordem de 16%, ou marginalmente um pouco a
mais que a metade do que foi verificado na rede
pública.

SÃO PAULO MOSTRA O CAMINHO
Com seu tradicional e renovado programa
de concessões, o estado de São Paulo, mais
uma vez “emplaca” 10 entre 10 das melhores
rodovias do país, todas sob jurisdição estadual,
mas com destaque para a ponteira SP-320
(Rodovia Euclides da Cunha) entre Rubinéia e
Mirassol, cujos 185 Km avaliados (e classificados

como ótimos) estão sob gestão do DERSP. Mesmo assim, mais que uma tendência
consolidada, uma mostra factual de que um
modelo inteligente de concessões pode fazer a
diferença na performance rodoviária. Confira no
gráfico o ranking CNT das melhores rodovias do
país.
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CAPA • SETRAND • DER - ALAGOAS

ENTRE RIOS,

ALAGOAS
A precisão da toponímia, é lógica, porém injusta com um dos mais
exuberantes estados do Brasil. Quase ríspida, a literalidade do significado que
aponta para um sortimento de corpos hídricos e ensolaradas paisagens em
um ponto no Nordeste do mapa, esconde as cores, o ritmo e a pujança de um
lugar que se reinventou, mantendo o que mais interessa: a inquestionável
estética do conjunto de suas belezas naturais, em todas as disciplinas: dos
vales às praias, do agreste ao litoral. Mais que uma destinação turística segura.
Mais do que atrativos para os que buscam relaxar, a atual gestão do Governo
Estadual, sob a condução de seu dinâmico chefe do executivo, Renan Filho,
paulatinamente e em um processo extenso de melhorias contínuas, também
reposicionou Alagoas para os tempos do presente, divisando o futuro: um bem
estruturado e abrangente plano, incrementando não apenas a infraestrutura,
mas os serviços do estado.
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Palácio dos Martírios

Palácio dos Palmares

eza um antigo provérbio chinês,
que “Toda caminhada de mil léguas,
começa com um pequeno passo”.
Esta persistente verdade é uma que se
torna especialmente bem documentada,
desde há quase 8 anos atrás, quando os
alagoanos conduziram pela primeira vez seu
atual governador ao Palácio “República dos
Palmares”, sede moderna que substituiu o
antigo “Palácio dos Martírios”, ou “Palácio
Floriano Peixoto”, como sede do governo
do estado. Simbólica, a entrada no gabinete
de um rosto jovem, sob um teto esculpido
com as ferramentas da moderna arquitetura
contemporânea de classe mundial, é
portanto, uma inflexão histórica, cuja
imagem, ampliada pelas envidraçadas
faces do edifício, emulam fisicamente uma
vontade de refletir os novos contornos pelos
quais Alagoas optou seguir. Este capítulo da
nova história alagoana, não quer, no entanto,
apenas parecer mais uma alegoria sob a
pecha da inovação. Quer sim a eficiência
que a inovação – quando aplicada com
inteligência – pode oferecer. Sob essas
premissas, desta forma objetiva, o perfil desta
administração que está por encerrar um
ciclo, obteve êxito em entregar um Estado
bem diferente daquele que encontrou ao
assumir. E em uma rara experiência a nível
nacional, melhor do que o que existia, no já
distante passo dado em 2014, nas urnas. Um
passo que visava, degrau por degrau, subir
o patamar da insegurança, da insatisfação,
para o desenvolvimento e a prosperidade.
Uma escalada que se desdobrou em lutas
empedernidas, às vezes literais e às vezes
figuradas, em diversas frentes pelas quais
o povo “das Alagoas”, exigia melhorias e
mudanças. E é sobre esta trajetória e seus
detalhes, que tratarão esta e as próximas
páginas de Rodovias&Vias, não apenas em
um giro pelas melhores rodovias públicas
do país, mas também pela requalificação
urbana, pelos caminhos onde se pode andar
despreocupado, admirando a natureza de
uma das mais belas regiões de nosso imenso
Brasil, desfrutando de todo o conforto e
infraestrutura de boa qualidade que as
engenharias – incluindo a que se volta às
oportunidades sociais – têm a oferecer
quando levada à sério por uma gestão
competente, capaz e determinada em atingir
aos objetivos a que se propôs.
RODOVIAS&VIAS
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PRIMEIRO O MAIS IMPORTANTE

Foto: SECOM/ AL

Foto: SECOM/ AL

Como no título do Best Seller de
Stephen R. Covey (professor, Doutor
em administração e entre outras
coisas, consultor do ex-presidente
dos Estados Unidos da América, Bill
Clinton), o governo do Estado centrou,
inicialmente seu foco em uma promessa
de campanha, configurada em tema
realmente
nevrálgico
(portanto,
inquestionavelmente importante), e
muito presente na vida da maioria dos
brasileiros e à época tremendamente
presente na vida alagoana: A violência.
Ainda que Rodovias&Vias permaneça
sendo um periódico dedicado à
transformação que a engenharia focada
em infraestrutura opera em diversos
ambientes da atividade humana, é
necessário abrir um parêntese já nas
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introdutórias, para o tratamento imediato
dado pela gestão Renan Filho à mais
aparente, aberta e profusa chaga na
reputação alagoana, logo que sua equipe
assume o executivo: a criminalidade
que infernizava a vida de quem apenas
queria ter a experiência de viver em um
cenário paradisíaco: “Não era razoável
nem concebível nós estarmos em uma
das mais bonitas capitais do país, em
um dos mais belos Estados do país e as
pessoas não poderem aproveitar tudo
o que eles têm a oferecer, por medo e
insegurança”, reiterou para uma das
equipes, mais de uma vez, o governador
Renan Filho, ao explicar uma das
primeiras e mais contundentes direções
adotadas em seu plano de governo: o
enfrentamento ao crime. Pelo prisma

Praia do Francês

AL-115 - Obras de Duplicação

Foto: SECOM/ AL

“Não era razoável nem
concebível nós estarmos em
uma das mais bonitas capitais
do país, em um dos mais belos
Estados do país e as pessoas não
poderem aproveitar tudo o que
eles têm a oferecer, por medo e
insegurança.”

Renan Filho, Governador de Alagoas
do sério e metódico viés do trabalho
que entende a segurança pública como
um conjunto de ações sistemáticas,
os números, bastam como suficientes
evidências: 2021 apresentou uma queda
brusca nos índices dos principais tipos
de crime que assolavam tanto o Estado
como capital, apresentando a menor taxa
já registrada na série histórica, medida
desde 2012. Em uma década, somente
nos homicídios houve uma queda de
50%. Outro fato expressivo, foi a queda
de ocorrências de assaltos dentro dos

ônibus, de 2014, ao longo do ano, foram
registradas 1.191 ocorrências. 2021, por
outro lado, anotou apenas 42, um índice
que despencou 97,3%. Ainda, em Alagoas,
trabalhar em um banco, especialmente
no interior ficou incrivelmente menos
perigoso em 2021, que registrou apenas
1 ocorrência, frente às 41 acontecidas em
2014, outro tombo vertiginoso de 98%.
Mais do que justificada e embasada por
tanto a constatação de que, como disse o
governador, “O Estado de Alagoas saiu do
noticiário nacional de violência”, ao afirmar
ainda que “de 2014 para cá, é o Estado que
mais reduziu violência no Brasil”. O que traz,
por si só implícito um outro efeito colateral
positivo: sair das páginas policiais do jornal,
abre espaço para o reaparecimento nas
páginas de turismo e lazer. É menos assalto e
mais emprego, como se pode supor.

Potencial Turístico
RODOVIAS&VIAS
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CISP do Munícipio de
São Sebastião

CISPS: FORÇA PRESENTE
Outro elemento essencial nos ganhos
em segurança pública verificados no
Estado – e no robusto desempenho
verificado nas estatísticas – foram os
vultosos investimentos realizados na
construção dos Centros Integrados
de Segurança Pública (CISPs), com
unidades variando entre os Tipos I, II e
III, de acordo com a melhor estratégia
determinada para cada região onde estas
estruturas, que podem abrigar ao mesmo
tempo Polícias Civil e Militar, além de
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destacamentos do Corpo de Bombeiros,
foram instaladas. Modernas, as instalações
que contam com todo o preparo de rede
lógica para agilizar a comunicação e a
transmissão de dados e inteligência, vêem
paulatinamente substituindo antigas
delegacias e velhos Grupamentos da
Polícia Militar, com cerca de 34 unidades
entregues e já em funcionamento,
com estimativa de chegarem à 50
completamente operacionais até o final
de 2022, algumas delas dotadas inclusive,
de helipontos. Um legado ponderável que
vem sendo entregue pela gestão Renan
Filho e que coloca em definitivo Alagoas
como um bom exemplo do tratamento
desta questão a nível nacional.

Obras Duplicação da AL-110

SEGURANÇA + RESPONSABILIDADE FISCAL
= INVESTIMENTOS
de tornarem-se os precursores de uma
arrancada econômica. Por sinal, Alagoas
reiteradas vezes apresentou crescimento
acima da média nacional de acordo com
dados do IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, que frente ao
declínio do PIB nacional médio de 3,9%,
apresentou uma redução de apenas 0,3%
e para 2022, apresenta forte tendência
ascendente.

Foto: SECOM/ AL

Se por um lado o governo Estadual
acionou na segurança pública um “freio
de emergência”, ao trazer para si “a
responsabilidade” da segurança pública,
como sinalizou o governador Renan
Filho, por outro, foi necessário um “freio
de arrumação” nas finanças para dotar
o Estado de suficiente musculatura de
recursos para dar início à uma estratégica
“agenda de investimentos”, capazes

RODOVIAS&VIAS
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Duplicação da Ponte na AL-220

INVESTIMENTOS = INFRAESTRUTURA
Com a “casa arrumada”, as finanças
em dia e o novo modelo de gestão,
mais enxuto e eficiente implantado, o
governo do Estado, por fim, pôde seguir
o “plano mestre”, sempre tão defendido
por este periódico ao longo de mais
de duas décadas de intransigente

linha editorial: aportar recursos onde
eles podem oferecer tanto retorno de
empregabilidade no curto prazo, quanto
dar o start em um ciclo de atividades mais
duradouro, por indução de intervenções
promovidas pela esfera do poder público:
obras.

AL-220
AL-110

AL-110 entre Arapiraca e São Sebastião
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PRÓ ESTRADAS: RODOVIARISMO COM
SOTAQUE ALAGOANO
Com obras que ampliaram de 30 para
150 Km as rodovias duplicadas no Estado,
o Pró Estradas chegou à mais de 90% das
cidades em todas as regiões de Alagoas,
e até o final de 2022, deve elevar a malha
viária com estas superiores características,
para mais de 400 Km. O programa ainda
contabiliza mais de 600 Km de rodovias
reconstruídas, incluindo a imprescindível
AL-220, que perfará uma ligação LesteOeste 100% dentro deste novo padrão
técnico. O rol completo de serviços do
Pró Estradas inclui, além da implantação
e recuperação, os acessos aos municípios
com sinalização vertical e horizontal
completas. Outra obra importante, cujos
detalhes de projeto você acompanha
nesta presente edição, é constituída pelos
trabalhos de duplicação na AL-101 Norte,
de Maceió à Barra de Santo Antônio, com

investimentos de mais de R$ 300 milhões,
em atenção a uma demanda antiga do
público do Litoral Norte alagoano que, de
acordo com a SETRAND, “há muitos anos
convive com congestionamentos, lentidão
e acidentes de trânsito numa das rodovias
mais importantes do estado”. Ainda,
segundo a secretaria, está contemplada
outra ligação fundamental, configurada
pela AL-115: “Conectando o centro do
estado, em Arapiraca, com os extremos
Norte e Sul, Renan Filho autorizou a
duplicação de outras duas rodovias
importantes: a AL-110, ligando Arapiraca a
São Sebastião e a AL-115, ligando Arapiraca
a Palmeira dos Índios, promovendo mais
desenvolvimento econômico, facilitando
o escoamento da produção e assegurando
ainda mais qualidade de vida, comodidade
e segurança viária à população alagoana”.

AL-115 entre Arapiraca e Palmeira dos Índios
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AL-220: UM EIXO PARA O MUNDO
Um corredor importante que liga
Maceió à Delmiro Gouvêia, a AL-220 pode
ser considerada a principal conexão do
Estado, pois liga o Porto de Maceió ao
segundo maior centro econômico de
Alagoas, Arapiraca, indo até o Alto Sertão.
De São Miguel dos Campos, passando por
outras localidades como Major Isidoro;
Olho d’Água das Flores e Piau. Atualmente
duplicada em 82 Km, com as obras de
implantação de uma nova pista chegando
a termo, a estrutura existente passará
ainda por diversas melhorias, incluindo
uma importante alteração de traçado que
evitará um problema histórico e contumaz
de deslizamentos de encostas na região

“Nesta mudança de traçado,
estamos construindo duas pontes,
com barreiras de new Jersey,
sinalização completa termostática,
drenagens, um pacote de obras
bem pensado. Também estamos
cuidando das estruturas existentes,
com correções e restaurações.”
44
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de Porto Rico. De acordo com José Iran
Menezes - Superintendente de Operação
Implantação Restauração e Conservação
do DER-AL, “Nesta mudança de traçado,
estamos construindo duas pontes, com
barreiras de new Jersey, sinalização
completa termostática, drenagens, um
pacote de obras bem pensado. Também
estamos cuidando das estruturas

José Iran Menezes, Superintendente de
Operação Implantação Restauração e
Conservação do DER-AL

“Então, mais do que encurtar
distâncias, ligando a Capital
ao segundo maior centro
econômico, estamos seguindo
até Delmiro Gouvêia, em
um processo que trará mais
celeridade ao transporte e aos
operadores logísticos, com um
aumento de competitividade
no preço do frete.”
existentes, com correções e restaurações.
Para se ter uma ideia, somente de
Arapiraca até Delmiro Gouvêia temos
cerca de 40 pontes já existentes,
que precisavam de atenção. Claro,
futuramente, com o avanço da duplicação,
basicamente o mesmo número de
OAE’s precisará ser construído”, afirmou.
Sintetizando o fulcro do raciocínio, o
Chefe do Núcleo Regional Sertão, José
Cícero Chagas, afirma: Então, mais do
que encurtar distâncias, ligando a Capital
ao segundo maior centro econômico,
estamos seguindo até Delmiro Gouvêia,
em um processo que trará mais celeridade
ao transporte e aos operadores logísticos,
com um aumento de competitividade no
preço do frete. É importante frisar que na
região do Agreste/ Sertão, temos ainda
outras duplicações importantes como a

José Cícero Chagas,
Chefe do Núcleo Regional Sertão
AL-115 de Arapiraca à Palmeira dos Índios,
com 38 Km; de Arapiraca à São Sebastião,
com mais 23 km. É um elenco de obras
que são bastante numerosas”, revelou. A
rodovia duplicada vai possibilitar mais
segurança e agilidade no escoamento
produtivo da região, bem como no
transporte de pessoas para atividades
turísticas ou de negócios.
Ainda, de acordo com Ramilson Manuel
Nascimento, chefe do Núcleo Regional
Agreste, “O objetivo é a duplicação para
reduzir o número de acidentes, maior
fluidez no tráfego, conforto e segurança
para o usuário”. Confira a lista detalhada
de alguma rodovias passando pelas
intervenções da programação no governo.
(veja Box pag. 46)
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Regional Sertão

Regional Agreste

RESTAURAÇÃO

RESTAURAÇÃO

AL - 130

Santana do Ipanema/
Pão De Açúcar

26 Km

AL - 130

Acesso A Poço Das
Trincheira

3 Km

AL - 145

Maria Bode Água
Branca

10 Km

AL - 120

Cacimbinha/ Major
Isidoro/ Batalha

31 Km

AL - 125

Acesso a Oliveira

11 Km

Acesso a Pariconha

6 Km

Acesso a Palestina

6 Km

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

AL - 145

Água Branca/ Mata
Grande

32 Km

AL - 125

Batalha Belo Monte

27,7 Km

AL - 497

Carneiro/ Santana Do
Ipanema

13 Km

AL - 497

Carneiro/ Senador Rui
Palmeira

7,8 Km

AL - 145

Mata Grande / Canapí

7,5 Km

Pavimentação Chico Mendes

6 Km

DUPLICAÇÃO

AL - 220

Major Isidoro/
Delmiro Gouveia

114,7 Km

AL - 145

Delmiro Gouveia /
Maria Bode

8 Km

Melhoramento Acesso
Comunidade Da Ilha Do Ferro

AL - 115

Caraíbas

11,5 Km

AL - 110

Arapiraca /
São Sebastião

AL - 115

Arapiraca /
Olho Dágua Grande

49,2 Km

AL - 110

Arapiraca /
Taquarana- BR- 316

30,8 Km

22,5 Km

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

AL - 380

Acesso Canafístula do
Cipriano

5,5 Km

AL - 370

Acesso a Mata Limpa

6,7 Km

Acesso a Folha miúda/ Caraíbas

10,7 Km

Acesso a Curralinho

3,6 Km

Acesso a Vila São Francisco

6,6 Km

Acesso a Povoado Oitizeiros

2,2 Km

DUPLICAÇÃO

AL - 110

Arapiraca /
São Sebastião

22,5 Km

AL - 115

Arapiraca /
Palmeira dos Índios

38 Km

AL - 220

Arapiraca /
Major Isidoro

42,7 Km

Arapiraca - São Miguel dos Campos

63,4 Km

10,5 Km

Regional Sul
RESTAURAÇÃO

20 Km

AL - 225/110

Igreja Nova/Br-101

AL - 415

São Miguel Dos
Campos / Roteiro

16,9 Km

AL - 110

Penedo /
São Sebastião

42 Km

AL - 105

Coruripe /
Teotônio Vilela

24,4 Km

AL - 105

Coruripe /
Pindorama

5,7 Km

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

AL - 105
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Penedo / Pindorama

31,7 Km

Regional Vale do Paraíba
RESTAURAÇÃO

AL - 450

Maribondo / Anadia

16,2 Km

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

AL - 110

Tanque Darca /
Mar Vermelho

18 Km

AL - 445

Viçosa / Pindoba

10,9 Km

AL - 470

Chã Preta / Divisa

12,9 Km

AL - 110

Chã Preta /
Santana do Mundaú

13,1Km

Regional Norte
RESTAURAÇÃO

Regional Vale do Mundaú
RESTAURAÇÃO

AL - 105

São Luíz do Quitunde /
Matriz de Camaragibe

28 Km

AL - 205

Acesso a Joaquim
Gomes

2 Km

AL - 465

Porto Calvo /
Japaratinga

19 Km

AL - 205

União dos Palmares /
Santana do Mandaú

16 Km

AL - 101

Japaratinga /
Maragogi

10 Km

7 Km

AL - 101

Maragogy / Divisa PE

10 Km

AL - 460

Porto Calvo / Porto de
Pedras

23 Km

Acesso a União dos Palmares

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
Acesso a Serra da Barriga

7,2 Km

AL - 105

Porto Calvo / Jacuí

28 Km

Acesso a Rocha Calvalcante

2,2 Km

AL - 480

BR-101 / Campestre

10,5 Km

Acesso a Povoado Santa Fé

3 Km

AL - 201

BR - 101 / Jundiá /
Maciape

26 Km

Acesso a Povoado Quilombola do
Muquém

2,2 Km

AL - 205

Acesso a
Usina Camaragibe

4 Km

Murici / Capela

29,9 Km

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

AL - 435

Passo Camaragibe /
M. Camaragibe

10,2 Km

Anel Viário Porto Calvo

4 Km

Alça de Acesso a Jacuípe

1,6 Km

Acesso a Usina Sanya Maria

2,2 Km

Acesso a Usina Santo Antonio

2,2 Km

Construção Aeroporto em Maragogi

Regional Metropolitana
RESTAURAÇÃO

AL - 404
AL - 215

Forene / Utinga
AL-101 Sul / Marechal
Deodoro / BR - 101

8,8 Km
27,8 Km

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

AL - 404

Utinga / Pilar

6,3 Km

DUPLICAÇÃO

AL - 405

Acesso ao Aeroporto
Zumbi dos Palmares

10 Km

AL - 220

Barra de São Miguel / São
Miquel dos Campos

18,3 Km

AL - 105

Av. Cachoeira do
Meirin

6 Km

AL - 101/Norte

Jacarecica /
Garça Torta

4 Km

ESTADO DE ALAGOAS

UM CANTEIRO DE OBRAS
AS PRINCIPAIS OBRAS NAS REGIONAIS
RODOVIAS&VIAS
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Foto: SECOM/ AL

BR -316/104 - Viaduto da PRF

MOBILIDADE: UM TEMA CAPITAL
Indo à fundo nas artérias afluentes
do Estado, também a chegada/saída
à Capital Maceió, foi beneficiada com
intervenções há muito aguardadas, para
melhoria de fluxo, desvio de tráfego de
passagem e melhor organização do viário
com dois complexos de grande monta: o
“Viaduto da Polícia Rodoviária Federal” e
o “Eixo Viário Quartel” – Deputado Oscar
Fontes Lima. Especificamente o “Viaduto
da PRF”, como vem sendo popularmente
chamado, segundo a SETRAND, é “um dos
projetos mais estratégicos de alternativa
viária em Maceió. Localizado em um dos
pontos de maior volume de circulação
de veículos da capital, no entroncamento
das rodovias federais BR-316 e BR-104,
o equipamento urbano chega com a
proposta de otimizar a demanda de

“Um dos projetos mais
estratégicos de alternativa viária
em Maceió. Localizado em um
dos pontos de maior volume de
circulação de veículos da capital,
no entroncamento das rodovias
federais BR-316 e BR-104, o
equipamento urbano chega com
a proposta de otimizar a demanda
de movimentos de tráfego da
parte alta da cidade.”
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movimentos de tráfego da parte alta
da cidade. Para isso, foram adotadas
alternativas em desnível para aliviar os
doze movimentos de tráfego presentes
hoje na região. Como a solução em nível
não estava mais suportando o fluxo
de veículo, foram incorporados novos
caminhos na modalidade de passagem
elevada, por meio da construção do
viaduto, assim como na subterrânea
com a execução de trincheiras. A obra
é fruto de um convênio com o Governo
Federal, por meio do Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil, com
um investimento de R$ 105 milhões”.
Já com relação ao Eixo Viário Quartel
já citado a SETRAND afirma que:
“Comprometido com o desenvolvimento
urbano da capital que há muito tempo
não recebia investimentos do governo
estadual, Maceió ganhou a implantação
do Eixo Quartel, alternativa viária à
Avenida Fernandes Lima, que por 55
anos configurou-se como principal
corredor de transportes da capital.
O Eixo Viário Quartel tem 10 km de
extensão e conecta os bairros do Farol e
Gruta. A obra contou ainda com a com
a construção de duas praças e o Parque
Linear Dona Rosa da Fonseca: um espaço
de 600 metros de área arborizada com
equipamentos urbanos, iluminação
pública e estacionamento, já vem
conquistando vários adeptos. A obra teve
um investimento total de R$ 9 milhões
oriundos do Governo Estadual.

Foto: SECOM/ AL
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VIDA NOVA NAS GROTAS: O PREMIADO
RESGATE DA DIGNIDADE HABITACIONAL
Vencedor da premiação “World
Smart City Awards 2020”, concedida
pela Organização das Nações Unidas
(ONU), na categoria “Qualidade de Vida
e Inclusão”, o programa Vida Nova Nas
Grotas foi reconhecido como iniciativa
de relevo frente a outros concorrentes da
Índia e da Turquia, em um contexto de
sua inscrição como “Projeto Pioneiro e
Inovador” no Desenvolvimento Urbano
e na “melhoria da qualidade de vida dos
habitantes”, com foco no melhoramento
de favelas “baseado em evidências”. Para
alcançar este êxito, a gestão Renan Filho

“Apesar de concentrarem
1/4 da população da capital,
Maceió, essas comunidades
nunca haviam contado com
políticas públicas específicas que
melhorassem a qualidade de
vida dos moradores e dessem a
eles acesso a serviços básicos.”
50

RODOVIAS&VIAS

lançou mão de uma verdadeira “Força
Tarefa”, com grupos de Trabalho que
incluíram além da SETRAND, a Secretaria
de infraestrutura do Estado (SEINFRA)
a Secretaria da Fazenda do Estado de
Alagoas (SEFAZ), atuando em parceria
com o ONU- Habitat (Programa das
Nações Unidas para os Assentamentos
Humanos), em um ambiente de ampla
cooperação técnica, onde cada pasta
pôde contribuir da forma mais adequada
com seu expertise para que a iniciativa,
tida como um pool de ações para a
melhoria de vida das populações mais
vulneráveis da região urbana de Maceió,
pudesse dispor de melhores condições
de mobilidade, posteriormente, em
um cenário ampliado, que gerou ações
de inclusão social, meio ambiente e
empreendedorismo. Segundo a SETRAND,
“Inédito no Brasil, o Vida Nova nas Grotas
é a primeira iniciativa pública voltada
para as grotas em Alagoas. Apesar de
concentrarem 1/4 da população da
capital, Maceió, essas comunidades nunca
haviam contado com políticas públicas
específicas que melhorassem a qualidade

Competitividade”, realizado pelo Ranking
de Competitividade dos Estados do
Centro de Liderança Pública (CLP), entre
outros reconhecimentos que pontuaram
Alagoas como um Estado que prioriza a
transformação de populações até então
“invisíveis aos olhos do poder público”.
Evoluído, melhorado e ampliado o
“Vida Nova nas Grotas”, “Hoje, é uma
plataforma de ações que une todas as
secretarias de Estado de Alagoas na
promoção de acessibilidade e mobilidade
urbana, inclusão social, desenvolvimento
econômico, saúde, educação, entre outras
áreas”, informou a SETRAND.

Fotos: SECOM/ AL

de vida dos moradores e dessem a eles
acesso a serviços básicos”. Ainda, de
acordo com a secretaria: “Até agora, o
Vida Nova nas Grotas já beneficiou 75
comunidades da capital alagoana, com
um investimento de R$ 142 milhões, e
cobrirá todas as 100 grotas de Maceió até
o final de 2022”. Outro reconhecimento
internacional
conquistado
pela
iniciativa, foi o prêmio Eduardo Campos,
concedido pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, no âmbito
do concurso “Gobernarte, a arte do bom
governo”, em 2019, tendo figurado ainda
como finalista do Prêmio “Excelência em
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ALAGOAS DE PONTA À PONTA E
CIDADE LINDA: ESPERANÇAS RENOVADAS
Duas programações extensas, que
trazem a infraestrutura não apenas
como um upgrade do ponto de vista de
segurança e conforto, (no caso do Alagoas
de Ponta à Ponta) mas como um elemento
atuante na melhoria da auto-estima da
população (como no Cidade Linda). O
primeiro, atuando diretamente sempre
como elo entre duas cidades e/ou como
ligação a uma via de maior capacidade, o
Alagoas de Ponta à Ponta, vem deixando
suas marcas virtuosas em diversas partes
do Estado, que, de acordo com dados da
SETRAND, vem promovendo uma literal
“democratização” do asfalto: “Até 2015,
dos 102 municípios alagoanos, apenas
Pindoba (AL-445) e Belo Monte (AL125) não possuíam acesso implantado e
pavimentado. Renan Filho então consolidou
a proposta de promover a universalização
dos acessos aos municípios em todo o
Estado com a implantação dos acessos das
duas cidades, com o investimento total
de R$ 40 milhões oriundos do governo
do estado”. Um bom Exemplo, percorrido
por Rodovias&Vias em uma das visitas
técnicas realizadas para a realização deste
número, foi o empreendimento realizado
entre Taquarana e Belém, que estabeleceu
uma conexão definitiva entre as duas
cidades, trazendo uma grande economia
de tempo, em uma redução de pelo menos
25 minutos de trajeto quando comparado
pelo percurso feito pela BR-316. De acordo
com informações do governo do Estado, “O
Alagoas de Ponta a Ponta está beneficiando
mais de 30 povoados alagoanos com um
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investimento de mais de R$ 400 milhões
de recursos próprios do governo estadual.
Além da implantação e pavimentação
asfáltica, o programa ainda prevê a
implantação de ciclovias e serviços de
urbanização nos trechos de estrada”. Já
o Cidade Linda, é constituído por um kit
de itens voltados à reconfiguração das
áreas urbanas dentro das comunidades,
muitas delas, sequer antes contempladas
por dispositivos e benfeitorias ao longo
de toda sua história oficial e mesmo
conhecida, em um conjunto de ações
categorizadas a partir da contagem de
10 mil habitantes. São academias ao ar
livre, pistas de cooper, calçamento com
piso intertravado, grande atenção às
drenagens, e todo o aparato para que
a população tenha uma experiência
diferenciada sobre o local que mais faz
parte da vivência de qualquer pessoa: sua
própria casa, às vezes literalmente, uma
vez que o programa também contemplou
a pintura de fachadas e instalação de
calçadas onde elas não existiam.

MUDANÇA PARA MELHOR
Everaldo Marques da Silva, líder de
comunidade e assessor de governo da
prefeita Lucila Toledo, residente de Serra
dos Mamões desde seu nascimento,
explica a magnitude da transformação
promovida pelo Governo Estadual: “Meu
bisavô comprou essas terras, e distribuiu
entre os filhos e netos, para que todos
permanecessem juntos. Tanto é que
aqui nesta comunidade, todo mundo é
parente, primo, descendentes da mesma
linhagem, de Seu Martiliano Ferreira,
e posso dizer que esta pavimentação,
vem como um sonho. Tem mais de 50
anos, que nós esperávamos por isso,
praticamente desde que eu me entendo
por gente. Era algo que discutíamos,

Everaldo Marques da Silva,
Líder de Comunidade Serra dos Mamões

mesmo entre os que já se foram. Graças a
Deus, que iluminou o governador Renan
Filho, hoje nós temos essa estrada, que
vai trazer o desenvolvimento para nossa
comunidade e melhorar a nossa qualidade
de vida”, disse. Melhorou não só para
nós como para outras comunidades
vizinhas, como o próprio Cajueiro. Ao
que tudo indica, algumas memórias de
tempos de dificuldades imensas, ficarão
apenas na oralidade, tradicional nas
histórias das cerca de 580 famílias na
região: “A estrada era de chão batido,
com lama, na época das chuvas, muitas
vezes o caminhão – “pau de arara” – não
consegui subir, e o pessoal ficava na
beira da BR para subir tudo à pé, com
sacos pesados de cera, pois tem muitos
feirantes, e vinha nas costas. Hoje ficou
muito bacana, bem sinalizada. O pessoal

“Esta pavimentação, vem como um
sonho. Tem mais de 50 anos, que nós
esperávamos por isso, praticamente
desde que eu me entendo por gente.
Era algo que discutíamos, mesmo
entre os que já se foram. Graças a Deus,
que iluminou o governador Renan
Filho, hoje nós temos essa estrada,
que vai trazer o desenvolvimento para
nossa comunidade e melhorar a nossa
qualidade de vida.”
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Serra dos Mamões

Pavimentação
Serra dos Mamões

Povoado de Pai Mané

Pavimentação
Povoado de Pai Mané

comenta que a Serra virou “primeiro
mundo”, não é mais um povoado, agora
é um distrito”, avaliou. Com esperanças
revigoradas, ele completou: “Tomara que
essa atenção continue. Ainda há muito
por fazer, como por exemplo quadras
de esporte, mas o importante é que a
prefeita, junto ao governador abraçaram
a ideia do Alagoas de Ponta à Ponta.
Verdade que muitas outras melhorias
foram feitas, na praça, na Capelinha São
José, que teve sua fachada restaurada.
Estamos muito gratos, ao governador,
sua equipe, ao pessoal da construtora.
Estamos sendo muito bem atendidos.
Está sendo uma maravilha”, finalizou.
Valdeir Brandão de Oliveira, residente

“Aqui em Pai Mané, moço,
o carro que passava e fazia
uma bateção só. Era uma
buraqueira. Daqui para lá,
na base de uns 4 Km, a gente
levava uma hora inteira
dependendo se tivesse chuva.
Agora não. Agora ficou é uma
beleza. Todo mundo deu valor. E
ficou um trabalho bem feito.”
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na região de abrangência do distrito
de Dois Riachos, divide esta percepção
positiva quanto ao desenvolvimento do
Programa “Alagoas de Ponta à Ponta”:
“Aqui em Pai Mané, moço, o carro que
passava e fazia uma bateção só. Era uma
buraqueira. Daqui para lá, na base de uns
4 Km, a gente levava uma hora inteira
dependendo se tivesse chuva. Agora
não. Agora ficou é uma beleza. Todo
mundo deu valor. E ficou um trabalho
bem feito”. Especificamente aí, na divisa

Valdeir Brandão de Oliveira,
Borracheiro da comunidade Pai Mané

Acesso ao Povoado de
Serra dos Mamões

Desenvolvimento
Distrito de Dois Riachos

entre Dois Riachos e Cacimbinhas, a
precariedade deu lugar ao progresso, em
uma obra que contempla 6,6 km ao todo
(incluindo algumas outras melhorias de
acessibilidade), a conectividade à BR-316,
e beneficia não apenas residentes, mas
também pequenos produtores rurais, que
antes, durante a estiagem, tinham que
enfrentar a poeira e durante as chuvas,
os atoleiros. A requalificação dos espaços
públicos, ainda incluiu pisos polidos,

acessibilidade para pessoas com restrição
de mobilidade, bem como a execução
de sinalização e ciclofaixas, que por sinal,
estão previstas em todas as obras do
“Alagoas de Ponta à Ponta”, uma vez que
uma parte crescente dos deslocamentos
tanto de casa para o trabalho e vice-versa,
vem sendo realizada de selim e guidão.
Uma tendência verificada de forma
generalizada por todo Estado, que não
escapou aos olhos do governo Estadual.

Outros números:

- Implantação do acesso ao Povoado Bonifácio
com drenagem, pavimentação asfáltica, ciclofaixas,
urbanização e sinalização, com 5 km de extensão e
localização no município de Palmeira dos Índios:
- Investimento do tesouro estadual com valor de
R$ 9.400.000,00;
- 9 comunidades e em torno de 6 mil habitantes
beneficiados;
- Melhoraria do acesso à fábrica de pipocas Boni.
- Implantação do acesso ao Povoado Serra dos
Mamões com drenagem, pavimentação asfáltica,

ciclofaixas, urbanização e sinalização, com 1,5 km de
extensão e localização no município de Cajueiro:
- Investimento do tesouro estadual com valor de
R$ 2.300.000,00;
- 5 comunidades e em torno de 1,8 mil habitantes
beneficiados;
RODOVIAS&VIAS
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“MINHA CIDADE LINDA”
De acordo com informações
divulgadas pelo governo por meio da
Secretaria de Estado do Transporte e
Desenvolvimento Urbano (SETRAND), "Só
na primeira fase, que está em execução,
serão investidos em recursos próprios do
Governo do Estado R$ 392 milhões em 91
cidades alagoanas. No futuro, a segunda
fase levará o programa às 11 maiores
cidades do estado, que têm mais de 50
mil habitantes". Ainda, de acordo com os
documentos a que Rodovias&Vias teve
acesso, "O programa, iniciado em janeiro
de 2021, pavimenta em paralelepípedo
todas as ruas que ainda são de barro
em todas as sedes dos municípios de
Alagoas. Ao todo, serão calçados cerca de
500 quilômetros lineares – o equivalente
à distância entre Maceió e Natal, no Rio
Grande do Norte, aproximadamente".
Também a programação contemplou
áreas adequadas para convívio social,
como destaca Dona Luiza Maria da Silva,

“Antes era muita lama, mato
que a gente tinha que andar,
agora não, temos calçada,
asfalto, postes com luz. Mudou
muito. Valorizou bastante, todo
mundo que vem de fora dá seu
elogio, ficam admirados.”
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residente há quase 15 anos na região, que
afirma: “O que eles fizeram está ótimo.
Tem academia, espaço para as crianças
brincar e se divertirem muito. E depois
de tanta brincadeira, tem os bancos na
praça, bem-feitinhos, para gente sentar
e descansar. E não só isso, antes era
muita lama, mato que a gente tinha que
andar, agora não, temos calçada, asfalto,
postes com luz. Mudou muito. Valorizou
bastante, todo mundo que vem de fora
dá seu elogio, ficam admirados. O pessoal
veio para trabalhar mesmo, pintaram as
casas, pintaram os portões das casas. Ficou
bonito. É muito ótimo”, resumiu.

Dona Luiza Maria da Silva,
Residente há quase 15 anos na região

Porangaba

Família Silva

Asfalto novo em Porangaba
RODOVIAS&VIAS
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licitações

APÓS 1 ANO DE PROMULGAÇÃO,

NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Para orientar o setor de infraestrutura, BRASINFRA lança livro com análise dos principais pontos da lei

A

edição da Lei Federal nº 14.133, em
1º de abril de 2021 significou uma
mudança profunda e sensível no
cenário das licitações e contratos celebrados
com o Poder Público.
A nova norma completa 1 ano
em primeiro de abril e os setores da
infraestrutura nacional reconhecidamente
verificam avanços na nova proposta,

José Alberto Pereira Ribeiro,
Presidente BRASINFRA

60

RODOVIAS&VIAS

principalmente se comparada com a lei
anterior, a Lei Federal 8.666 que regia as
contratações públicas.
A vigência plena da lei depende da
finalização das consultas públicas, ainda
realizadas pela Secretaria de Gestão, do
Ministério da Economia.
Segundo o presidente da Associação
Brasileira dos Sindicatos e Associações
de Classe de Infraestrutura - BRASINFRA,
José Alberto Pereira Ribeiro, para o
pleno desenvolvimento do setor ainda
são necessários alguns ajustes. Além
disso, normas já editadas na Lei 14.133
e não implementadas, causam atrasos
e confusão para a execução de novas
licitações e contratos de obras públicas.

“É muito importante para
orientar e alertar as empresas do
setor das mudanças ocorridas,
esclarecer os procedimentos
doravante a serem adotados para a
participação de um certame licitatório
de uma obra pública, bem como
destacar alguns pontos da nova Lei.”

lei federal – 13.133
Considerando esse cenário de
adaptações e adequações, a BRASINFRA
instituiu um Grupo de Trabalho (GT)
para estudos, acompanhamento das
regulamentações visando a trazer
contribuições para a evolução da
tratativa do tema no que tange a serviços
e obras de engenharia. O resultado
do trabalho originou a publicação de
um estudo, dividido em 09 partes,
que abordam e analisam os pontos
prioritários da Lei Federal14.133.
Devido a relevância social do tema, o
material elaborado foi reunido em um
livro publicado pela BRASINFRA, que
vai auxiliar o setor de infraestrutura em
todos os seus modais. São abordados
aspectos relacionados às obras e serviços
de engenharia; fase preparatória e
de disputa das licitações; execução
e fiscalização contratual; alterações
e extinção contratuais, inexecução
contratual e contratações diretas.
Para José Alberto Pereira Ribeiro, a
publicação da obra, no atual momento,
é muito importante para orientar e alertar
as empresas do setor das mudanças
ocorridas, esclarecer os procedimentos
doravante a serem adotados para a
participação de um certame licitatório de
uma obra pública, bem como destacar
alguns pontos da nova Lei que merecem
atenção e cuidados na sua aplicabilidade.
O acesso ao conteúdo do livro na
íntegra pode ser feito pelo link ou pelo
QRCode: https://brasinfra.org.br/wpcontent/uploads/2022/02/EstudosBrasinfra-web.pdf

SOBRE A BRASINFRA
A BRASINFRA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DOS SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES DE CLASSE
DE INFRAESTRUTURA, fundada em 20 de
dezembro de 2016, foi criada para representar
nacionalmente o setor de infraestrutura e
propor iniciativas para alavancar o segmento
em novas bases e sustentabilidade.
Entre seus objetivos, está o incentivo às
obras de infraestrutura seguindo sempre os
interesses da sociedade, em consonância
com os preceitos legais, buscando, ainda,
um ambiente harmônico na relação capital e
trabalho.
Entidades que compõe a BRASINFRA:
SICEPOT - PR - Sindicato da Indústria da
Construção Pesada do Estado do Paraná
SINICESP - Sindicato da Indústria da
Construção Pesada do Estado de São Paulo
ACEOP - Associação Catarinense dos
Empresários de Obras Públicas
AEERJ - Associação das Empresas de
Engenharia do Rio de Janeiro
ANEOR - Associação Nacional das Empresas
de Obras Rodoviárias
SICEPOT - MG - Sindicato da Indústria da
Construção Pesada no Estado de Minas Gerais
SICEPOT - RS - Sindicato da Indústria da
Construção de Estradas, Pavimentação e Obras
de Terraplenagem no Rio Grande do Sul
SINAENCO - Sindicato Nacional das
Empresas de Arquitetura e Engenharia
Consultiva
SINCONPE-CE - Sindicato da Indústria da
Construção Pesada do Ceará
SINDICOPES - Sindicato da Indústria da
Construção Pesada no Estado do Espírito Santo
SINICON - Sindicato Nacional da Indústria
da Construção Pesada
SOBRATEMA - Associação Brasileira de
Tecnologia para a Construção e Mineração
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OPERAÇÃO
ALAGOAS
Figurando entre a elite consultiva brasileira, a renomada Strata Engenharia,
teve – e ainda tem – um papel essencial nas transformações pelas quais Alagoas
passou e está passando. Colocando todo o seu arsenal tecnológico à disposição
dos contratos conquistados por lá, a companhia, fortemente associada a
ferramentas de classe mundial e na vanguarda de sua geração, também teve no
engajamento de suas equipes, um elemento diferenciado e preponderante para
entregar um desempenho à altura das ambições do Estado, que se por um lado,
exigiu custo e eficiência, por outro, sequer cogitou um resultado que não fosse
qualidade e excelência.
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Strata Engenharia

N

as idas e vindas pelo continental mapa
verde e amarelo, Rodovias&Vias sempre
acaba por notar e anotar, nos alfarrábios
da construção pesada do país, algumas marcas que,
pela frequência com que aparecem, tornam-se
sinônimos de conceitos mais amplos e atividades
fundamentais no setor. Empresas que, de tão
amalgamadas e profundamente associadas à um
grau de competência tão alto, que passam a integrar
parte das explicações do grande jargão da engenharia
contemporânea brasileira. Significante, exemplo,
parte do significado. Algo próximo ao completo
entendimento da expressão chinesa wushu, que se
refere a uma arte que, como a engenharia, concilia
tempo e habilidade, fundindo filosofia, conduta e
prática. Wushu, que muito tempo depois virou a
expressão popular Kung Fu, que também designa
aquele ou aqueles que conseguem realizar com
perfeição, determinada tarefa, por mais complexa
que ela seja, da forma aparentemente mais simples
e rápida possível, mas que ainda possui implícita a
face oculta imposta pela disciplina, esta facilmente
traduzida para o bom e comezinho português:
“trabalho duro”. Parando por aqui com as digressões,
contudo, não foi, em absoluto, uma surpresa para a
equipe deste periódico, responsável pela cobertura
das obras em Alagoas, topar com um nome que, de
tanto definir um jeito de fazer as coisas, virou verbete
nesta revista: Strata. Pois os proverbiais “stratianos”
(sim, o gentílico dinâmico adotado orgulhosamente
pelos profissionais da companhia), desempenharam
algumas funções basilares para que o êxito das ações
de Estado pudesse prosperar, como veremos, em
projetos e trabalhos de grande monta, de projetos
completos, à avaliação de Obras de Arte Especiais, com
levantamento e apontamento de soluções, bem como
a fiscalização de obras. Passos necessários e etapas a
serem vencidas em direção ao progresso.
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DUPLICAÇÃO “CÊNICA”
Figurando entre as contribuições
de peso com a assinatura da marca,
o projeto da duplicação da AL-101,
feito à várias mãos com diversos
aperfeiçoamentos incluídos ao longo
de seu processo de concepção até a
versão final – cuja implantação está em
curso, com execução pelo Consórcio
Castilho/Arteleste – certamente é um
destaque, não apenas pela magnitude
da obra per se, nem apenas pelos
obstáculos que teve de vencer. Ele
representa o triunfo da técnica atenta à
realidade, adequada à vida real, em um
processo colaborativo com pitadas de
inovação misturada com criatividade e o
aproveitamento inteligente de recursos,
somente facultados aos que, para além
da tecnologia, lançam mão da vontade
de realizar. De Garça Torta em direção à
Maragogi, chegando à Barra do Santo
Antônio, praticamente em uma extensão
urbana do perímetro de Maceió, no
segmento da Costa dos Corais, foram
lançados os planos iniciais do que está
se transformando em uma rota com
imenso potencial de atração turística,
não apenas para veranistas, mas para os
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adeptos do turismo de estrada. “É uma
região privilegiada, absolutamente bela,
com bonitas composições paisagísticas
naturais. Então, o projeto, indiretamente
se beneficiou deste ‘pano de fundo’ que
afinal, faz a fama do litoral do Estado –
justificadamente – não só para o Brasil,
mas para o mundo todo”, avaliou o
diretor de Projetos da Strata Engenharia,
Valter Barrueco Filho, que detalhou:
“O primeiro passo, foi um estudo de
traçado, cuja premissa de projeto era
uma via que permitisse uma implantação
duplicada. A partir disto, elaboramos
algumas alternativas que incluíam as
previsões financeira, para auxiliar na
tomada de decisão, primeiro com um
projeto básico e logo adiante, com o
projeto executivo. Este foi um processo
de evolução. Passou por um refinamento,
com contribuições das audiências
públicas e muita atenção às questões
ambientais e socioeconômicas. Até por
quê a área é sensível, de mangue e muito
utilizada para a cata de caranguejos”,
avaliou o diretor, que fez questão de
percorrer, desde o início cada ponto do
caminho planejado, morro abaixo, morro

Strata Engenharia

acima, grotas, vales, várzeas e alagadiços
adentro. “O levantamento geotécnico
foi um desafio, em um contexto que
nos colocou em uma abordagem
mesclando equipamentos como drones,
em paralelo às sondagens realizadas
de modo tradicional”, revelou o diretor,
revelando algo fácil de presumir, pela
completa impossibilidade de avanço,

mesmo com veículos traçados. Mesmo
com parte considerável do levantamento
de campo sendo feito “na bota”, o tempo
de coleta de informações atendeu a um
cronograma bastante estrito, cumprido
também devido à tremenda capacidade
de processamento dos equipamentos
da Strata. Como dito, a região também
foi alvo de outra importante ação de
governo, o “Vida Nova nas Grotas”, de
melhorias e requalificação urbanística,
iniciativa premiada pela Organização das
Nações Unidas – ONU.

“É uma região privilegiada,
absolutamente bela,
com bonitas composições
paisagísticas naturais.
Então, o projeto,
indiretamente se
beneficiou deste pano de
fundo.”

Valter Barrueco Filho
Diretor de Projetos da Strata Engenharia
RODOVIAS&VIAS
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SEGURANÇA E QUALIDADE DE RODAGEM
Apesar da imensa variação
topográfica verificada, tanto a geometria
quanto as inclinações de rampa, não
ultrapassam raios mínimos de 250 m e
ângulos ascendentes e descendentes de
7%. Em outras palavras, um segmento
de nível de rodagem e qualidade
internacional. “E com o plus da vista”,
reiterou o diretor. “Sob o ponto de vista
de economicidade versus benefício e
mitigação dos impactos, esta é uma
obra que, em que pese existam aterros,
não prejudicará o regime hídrico,
nem a dinâmica dos pequenos rios
que estão presentes, que sofrem forte
influência das marés além das chuvas. É
uma bacia enorme, gigantesca. Foi um
estudo muito bem feito. Previu vasos
comunicantes, para a livre circulação
das águas, bem como o tratamento
dos solos moles, com ângulos de
corte, por exemplo, que permitem
boa estabilização, com ótima margem
de segurança. Previmos fundações
específicas e mesmo em alguns
pontos, foi possível aproveitar algumas
características para implantação de
retornos operacionais ao longo de toda
extensão”. O projeto também previu a
conectividade entre a pista já existente e
o novo traçado, com a adição de alguns
‘binários’, e acessos e interseções. Grosso
modo, a distância da pista nova não será
superior a 1,5 Km da faixa já existente,
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que por sinal, será recategorizada
como “Via de Charme”, prevendo sua
transformação em algo muito próximo
a um Parque linear, com ciclovias,
dispositivos de lazer, em um futuro
projeto de requalificação nos segmentos
urbanos, que privilegiará a interação
deste tipo de tráfego, bem como sua
utilização por parte da população para
a prática de esportes e passeios. “Todo o
tráfego de longa distância, futuramente,
será desviado para a nova pista. É um
projeto que nos deixa orgulhosos de ter
participado, pois ele consegue conciliar
custo, meio ambiente e alta qualidade
nas soluções”, afirmou o diretor. “Tivemos
também uma dedicação muito grande
da área técnica do governo estadual, por
parte da secretaria (SETRAND)”, frisou.
“Tivemos a oportunidade de construir
uma relação de confiança entre a Strata
e as autoridades envolvidas, que foi
muito profícua”, finalizou.

Duplicação da AL-101 Norte
29,54 Km

Extensão

+ 8,62 Km de
Adequação de Acessos

Extensão total

2 Interseções

38,16 Km

5 Retornos operacionais
6 Pontes

Strata Engenharia

OAES: LEVANTAMENTO,
GESTÃO E SOLUÇÕES
De
acordo
com
Rodrigo
Pereira, engenheiro especialista no
gerenciamento de Obras Rodoviárias, “Na
busca de uma maior eficiência na gestão
dos dados de Obras de Arte Especiais, o
Departamento de Estradas e Rodagem
de Alagoas (DER/AL) juntamente com a
Strata Engenharia, elaborou um sistema
que auxilia o órgão no conhecimento das
pontes e viadutos. Além de informações
cadastrais dessas grandes obras, a gestão
trata também das ações de intervenção
necessárias que devem ser realizadas ao
longo dos anos, sendo eles manutenção,

recuperação ou implantação de novas
obras”. Segundo o profissional, ainda,
“A Inspeção de obras de arte especiais
constitui em uma atividade técnica
especializada de complexidade intrínseca
que demandou tempo proporcional
a esta complexidade, onde o trabalho
abrangeu levantamentos de dados de
projeto e de execução, exigindo exame
minucioso de cada obra, visando sua
avaliação e posteriores recomendações,
que poderiam incluir indicações das
necessidades das obras de manutenção,
recuperação, reforço ou de reabilitação”.

As intervenções nas Obras de Arte Especiais são definidas após a sua inspeção, que
consiste em uma atividade complexa, na qual tem por objetivo:
• Garantir a segurança pública e a confiança na capacidade estrutural das OAES;
• Proteger o investimento público e permitir a alocação eficiente de recursos;
• Planejar com eficiência as operações de manutenção e reabilitação;
• Fornece uma base para reparos, substituições ou melhorias;
• Garantir que o financiamento federal permaneça disponível para a reabilitação e
substituição das OAES.
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No DER/AL foram inspecionadas 261 obras, na qual, 170 obras necessitam
de serviços de manutenção, bem definidos e passivos de quantificação segundo as
práticas e especificações técnicas coerentes. Os serviços de manutenção incluem:

Limpeza das OAEs;
Recuperação de seus elementos estruturais;
Substituição e instalação de juntas de dilatação;
Instalação de pingadeiras de elastômero;
Recuperação de drenos;
Pintura de elementos metálicos;
Outros serviços que objetivam conservar e preservar os componentes que integram as estruturas.

O total da área inspecionada e prevista para manutenção foram 47.055,97 m².
O engenheiro Rodrigo prosseguiu o
relato para Rodovias&Vias: “Inicialmente
foi elaborado um Plano Logístico
considerando as sete regiões subdividas
no estado, Agreste, Metropolitana,
Norte, Sul, Sertão, Vale do Mundaú e
Vale do Paraíba. As inspeções foram
programadas para cada região do Estado
de Alagoas, detalhando o levantamento
para cada rodovia, e considerando
visitas regionais, juntamente com o
cronograma geral de atividades com
previsão de início e fim das atividades
e as previsões das inspeções em cada
OAE. Com as inspeções catalogadas,

todos os dados coletados em campo e
auxílio de normativos vigentes, o setor
responsável por essas Obras de Arte
Especiais da Strata Engenharia estabelece
uma metodologia que prevê as ações
de manutenção preventiva periódica
das estruturas em boas condições e
ações de intervenção a curto prazo para
estruturas precárias. As atividades em
campo e escritório tiveram o intuito
de fornecer todos os dados para o
assessoramento técnico ao DER/AL nos
assuntos relacionados às suas atribuições
regimentais referente ao planejamento,

“Na busca de uma maior eficiência
na gestão dos dados de Obras de
Arte Especiais, o Departamento
de Estradas e Rodagem de
Alagoas (DER/AL) juntamente com
a Strata Engenharia, elaborou
um sistema que auxilia o órgão
no conhecimento das pontes e
viadutos. Além de informações
cadastrais dessas grandes obras, a
gestão trata também das ações de
intervenção necessárias.”
Rodrigo Pereira
Engenheiro especialista no gerenciamento
de Obras Rodoviárias
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As ações de intervenção do tipo reabilitação compreenderam 89 obras.
Este serviço englobaram o reforço e/ou alargamento, ou seja, são procedimentos que
necessitam de um projeto para serem realizados. :

As obras de reabilitação dividiram-se em:
• Reabilitação Estrutural: reforça os componentes das OAE;
• Reabilitação Funcional: adequa as dimensões das estruturas às necessidades atuais dos usuários.
Essas atividades incluem o aumento da capacidade de carga das OAEs, ampliação das suas proporções
para comportar o volume e o tipo de tráfego atuais, entre outras.
Salienta-se que foram precedidas da elaboração de Anteprojetos de Engenharia.
O total da área para os serviços de reabilitação foram 42.720,56 m².
Registra-se que 2 (duas) obras já se encontravam em fase de reabilitação.
Nesse passo, registra-se que 2 (duas) obras de arte especiais encontrava-se na faze final de implantação.
levantamento e/ou gestão das OAEs
sob administração na elaboração de
relatórios. Entre as principais informações
analisadas, estão características
funcionais, estruturais e de durabilidade,
com serviços estratégicos e operacionais
para cada Obra de Arte Especial de todas
as rodovias onde as estruturas estão
situadas com serviços de manutenção e
reabilitação”.

Para trazer ainda mais celeridade,
de acordo com Pereira, “No decorrer do
contrato, foi utilizada a ferramenta do
Power BI para a gestão dos dados, na qual
foram divididos por equipe, corredor,
rodovia, escritórios regionais e faixas
de extensão. Além disso, após clicar
na obra escolhida/filtrada, há um link
de redirecionamento para os arquivos
processados das inspeções”, finalizou.
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AL-220: ESFORÇO COORDENADO
Se por um lado, a Strata foi a grande
arquiteta da transformação a ser
operada pelas obras da AL-101 Norte,
por outro, ofereceu sua inteligência
para fazer acontecerem as melhorias
na AL-220, um eixo imprescindível para
o Estado, e que carecia de atenção. “A
realidade era a de uma pista saturada,

com muitos acidentes, então, é uma
atuação que é muito gratificante.
Todos os desafios que encontramos e
vencemos, desde encontrar material
adequado, notadamente BGS com
a qualidade necessária, encontrar
a melhor solução logística para a
operação, e mesmo, manobrar em um
ambiente onde o regime de chuvas
não nos foi favorável, ficaram pequenos
diante da obra pronta, bem-feita e dos
benefícios que ela trouxe”, declarou
o engenheiro Civil “stratiano” Romeu

“Um fato que contribuiu para
o bom desempenho geral,
foi que nós encontramos por
parte do DER de Alagoas,
um corpo técnico de grande
capacidade e ávido pelas
inovações que a Strata tinha
a oferecer.”
Romeu Gontijo
Coordenador dos trabalhos da duplicação
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Gontijo, coordenador dos trabalhos
da duplicação, com ampla experiência
em obras no Nordeste, Centro Oeste e
Sudeste brasileiro. Vale ressaltar que as
obras também se desenvolveram em
meio à grande oscilação dos preços dos
insumos asfálticos, o que representou
também, por si só um enorme desafio
a ser contornado. Indo além, contudo,
o engenheiro registrou: “Um fato que
contribuiu para o bom desempenho
geral, foi que nós encontramos por parte
do DER de Alagoas, um corpo técnico

de grande capacidade e ávido pelas
inovações que a Strata tinha a oferecer.
Um contexto bastante colaborativo,
com grande engajamento de todos,
com foco absoluto no objetivo, que era a
entrega da obra, estritamente dentro do
cronograma, com a mais alta qualidade
possível. Um aprendizado importante,
e sem dúvida, uma bela adição para
o portfolio da empresa”, afirmou o
coordenador, atualmente realocado para
liderar algumas frentes de trabalho em
curso no Estado da Bahia.

RODOVIAS&VIAS

73

PERFORMANCE AL

OBRAS EM ANDAMENTO

OBRAS FINALIZADAS
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OBRAS PREVISTAS

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

479,8 KM
TOTAL DOS
TRECHOS
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OBRAS PREVISTAS
RESTAURAÇÃO

340,76 KM TOTAL RESTAURAÇÕES
OBRAS
PREVISTAS
DUPLICAÇÃO

142,67 KM
TOTAL
DUPLICAÇÕES
76
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OBRAS PREVISTAS

PRÓ ESTRADAS

351,06 KM
TOTAL
PRÓ ESTRADAS
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iRAP - segurança

PREMIADO E REFERÊNCIA

DNIT

DNIT é premiado pelo Programa Internacional de Avaliação de
Rodovias (iRAP), programa permite priorização de investimentos visando
a redução de acidentes

O

Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes
acaba de ser agraciado com o
prêmio “5 Star Performer Award” (Prêmio
5 Estrelas) do Programa Internacional
de Avaliação de Rodovias (iRAP). A
premiação é um reconhecimento à
liderança do DNIT na implantação
do programa BrazilRAP, o Programa
Brasileiro de Avaliação de Rodovias, bem
como aos seus esforços para fomentar
discussões e aplicar a metodologia iRAP
extensivamente nas rodovias brasileiras.
Ao explicar a premiação, os dirigentes
do iRAP destacaram o avanço da etapa de
survey (pesquisa) de 62.000 quilômetros,
bem como o início do processo de
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codificação e análise das rodovias federais
realizados pelo DNIT. Citaram também a
inclusão das avaliações como o principal
indicador de desempenho de segurança
no trânsito em uma série de concessões
rodoviárias, garantindo a proteção dos
usuários das rodovias, nos próximos anos.
O iRAP utiliza uma metodologia
internacional que avalia as rodovias em
relação ao nível de acidentes e permite
a priorização de intervenções a serem
realizadas para reduzir os riscos destes
acidentes. O programa inclui parceiros em
mais de 100 países. O DNIT prevê finalizar,
em 2022, a codificação e o processo de
classificação das rodovias federais pela
metodologia iRAP.

redução
Congresso
de acidentes
ABCR

“A metodologia iRap
demonstra, de forma simples,
porém robusta, a grande
vantagem de agir de forma
preventiva quando se trata de
segurança viária.”
Luiz Guilherme Rodrigues de Mello
Diretor de Planejamento e Pesquisa

Para o Diretor de Planejamento e
Pesquisa, Luiz Guilherme Rodrigues
de Mello, o reconhecimento é fruto do
trabalho de uma equipe motivada e
possibilitará ao país trazer investimentos
para melhoria da segurança viária nas
rodovias brasileiras. “A metodologia iRap
demonstra, de forma simples, porém
robusta, a grande vantagem de agir de
forma preventiva quando se trata de
segurança viária”, destacou o Diretor.
"Os resultados e o reconhecimento
aparecem quando temos uma equipe
dedicada, competente e com vontade
de fazer! O DNIT é assim! Parabéns
a CGPLAN/DPP. Tenho certeza que
estamos mudando a forma de fazer
Engenharia Rodoviária no país, tenho
certeza que iremos entregar rodovias
mais seguras. Um passo de cada vez. "
finalizou Luiz Guilherme.
O Programa Internacional de
Avaliação de Rodovias é uma instituição
dedicada a salvar vidas e reduzir
ferimentos graves por meio de rodovias
mais seguras. Para isso, busca parceria
com organizações governamentais e
não governamentais voltadas à criação
de infraestrutura rodoviária classificada
com três estrelas, ou seja, rodovias que,
de acordo com esses critérios, são mais
seguras, salvam vidas.
RODOVIAS&VIAS
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SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SUPERVISÃO DE OBRAS MODELAGEM DA DEMANDA

10 anos desenvolvendo

ARQUITETURA

ANOS

soluções de mobilidade e infraestrutura
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Desde o início, a CERTARE já nasceu com
algumas características que “sempre foram
inegociáveis”. Do latim, lutar, a CERTARE
surgiu em 2011, através de seus quatro sóciosdiretores, unindo os sonhos, propósitos e a
vontade de fazer uma engenharia inovadora,
capaz de transformar vidas e aproximar
pessoas. Da combinação entre a busca
incansável por constantes melhorias; a
priorização das boas relações com as pessoas;
e o desejo de contribuir de forma integrada para
solucionar problemas dos mais diversos; além
de uma marcante obstinação, se fez, então a
CERTARE.
Sediada em Fortaleza e, inicialmente, com
enfoque em estudos e projetos ligados à
engenharia de tráfego, a CERTARE foi,
gradativamente, ganhando força no mercado,
enquanto empresa de engenharia consultiva.
Ao longo dos anos se iniciou um processo de
diversificação do escopo de atuação da
empresa, de gradativos investimentos em
novos parceiros e no bem-estar da equipe.
Foram desenvolvidos diversos trabalhos nas
áreas de arquitetura e urbanismo, mobilidade

urbana, infraestrutura, entre tantas outras,
sempre com o foco na inovação da área e dos
processos e, assim, proporcionando os
melhores resultados para clientes e parceiros.
Atualmente, a CERTARE é referência em
consultoria, projetos e execução, com foco em:
mobilidade urbana, desenho urbano e
planejamento urbano; sistemas de transporte e
logística; engenharia de tráfego; infraestrutura;
segurança viária; estudos de desenvolvimento
urbano; arquitetura; gerenciamento de
projetos, supervisão e construção de obras de
infraestrutura e energias renováveis. Com
atuação nacional, possui quatro unidades
espalhadas pelo Brasil e outras empresas que,
atualmente, compõem o GRUPO CERTARE. Nos
últimos anos, significativos investimentos vêm
sendo feitos, também, em novas tecnologias.
Exemplo disso é o credenciamento da CERTARE
pelo iRAP – Programa Internacional de
Avaliação de Rodovias, construído com base em
Programas de Avaliação de Rodovias
mundialmente renomados, como o EuroRAP, o
AusRAP, o usRAP e mais recentemente, o
BrazilRAP.

Certare Sede

Certare SP

Certare RN

Certare PI

grupocertare.com
“A ideia central da metodologia iRAP é a
valoração e qualificação 'por estrelas', para
medir a segurança viária de toda uma rede de
rodovias ou de parte dela. Isso proporciona
uma plataforma valiosa quando não se dispõe
de registros de dados de acidentes, ou quando
esses não são exatos ou escassos”, explica
Diego Bastos. A aplicação da metodologia
envolve levantamento da rodovia, com
equipamento específico. A partir desse
levantamento, são coletados atributos das
rodovias, que posteriormente são pontuados e
combinados com base na severidade e no
perigo, utilizando uma série de fatores e Makey Nondas, Filipe Ribeiro, Marcus Vinicius, Diego Bastos
equações. Os resultados refletem a segurança
geral que a rodovia oferece aos usuários dos
Missão Certariana: “Aproximar pessoas,
diversos modos de transporte. O BrazilRAP,
desenvolvendo soluções inovadoras de
cumpre registrar, consiste em iniciativa do
mobilidade e infraestrutura”
DNIT com o IRAP, sendo também relevante
destacar que a CERTARE, com sua experiência
em supervisão rodoviária, atualmente gerencia
e coleta os dados do Plano Nacional de
Contagem de Tráfego (PNCT). O objetivo do
Plano é coletar dados de tráfego rodoviário a
partir da instalação de equipamentos de
contagem possibilitando a análise volumétrica,
classificatória, pesagem dinâmica e caracPlano Nacional de Contagem de Tráfego (PNCT)
terização do mesmo.
Ainda falando sobre tecnologia, destacam-se
as soluções ofertadas pelo GRUPO CERTARE
de suporte a ITS - Intelligent Transportation
Systems – sistemas de controle e informação
fundamentados na integração entre tecnologias de comunicação e de processamento de
dados para transformar a mobilidade nas
Requalificação Urbana - Lagoa do Tabapuá
cidades e melhorar a segurança viária.
Combinando engenharia elétrica, computação,
eletrônica, redes e automação, o GRUPO
oferece serviços de consultoria técnica,
projetos e desenvolvimento de soluções computacionais e hardware para monitoramento
de tráfego, além de fornecer os serviços de
implantação e operação nas suas áreas de
atuação.
Instalação de Usina Fotovoltaica

Nossos números

+ 250

+ 60

CONTRATOS
ASSINADOS

CLIENTES
PRIVADOS

+20
CONTRATOS COM
INSTITUIÇÕES ETC

+30
CLIENTES
PÚBLICOS

+250
MUNICÍPIOS
TRABALHADOS

Desenvolvimento de Apps

5G NAS RODOVIAS

INOVAÇÃO NOS

CANTEIROS
Uma realidade, mais que uma tendência, o 5G veio para acelerar e
impactar definitivamente a forma e a velocidade com que pessoas,
máquinas e mesmo as relações de trabalho interagem entre si. Para
compreender um pouco mais acerca das expectativas do tema quando
os olhares se voltam à engenharia, Rodovias&Vias pôde conversar
sobre as percepções de André Medina, gerente de Inovação da gigante
Andrade Gutierrez.
R&V: O senhor se referiu a uma expectativa positiva quanto ao desempenho do 5G
nos canteiros de obras, com conectividade, rastreabilidade e produtividade maior. Neste
contexto, como o senhor avalia o parque de máquinas nacional? Temos "hardware" em
condições de absorver estes avanços? Quanto tempo, na sua percepção, seria necessário
para um "Canteiro Digital" tornar-se algo corriqueiro no país?
André Medina: Toda tecnologia já existe,
faltava justamente uma internet mais rápida
para transmissão de grande quantidade de
dados em tempo real. Como comparativo, o
5G é 100 vezes mais rápido que o 4G. Como
exemplo, no nosso mercado de construção,
a utilização do 5G vai potencializar o uso
de equipamentos não tripulados como os
que a Andrade Gutierrez já tem usado em
nossas obras. Além disso, o menor consumo
de energia do 5G, quando comparada ao
4G, irá estimular o uso da tecnologia para
rastreamento de ativos e pessoas gerando
uma maior segurança e produtividade em
nossos canteiros.
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“Toda tecnologia já existe,

faltava justamente uma
internet mais rápida para
transmissão de grande
quantidade de dados
em tempo real. Como
comparativo, o 5G é 100
vezes mais rápido que o 4G.”

ENTREVISTA - André Medina
Gerente de Inovação da Andrade Gutierrez

Ainda atrelada à primeira
questão, como o senhor vê a
qualificação profissional em um
ambiente que, ainda que esteja
associado a um grande rigor técnico,
reconhecidamente, também gera um
grande número de oportunidades
para posições menos sofisticadas?
Que tipo de esforço será necessário
para inserir esta massa de pessoas
às novas exigências, que impactos o
senhor vê no médio e curto prazo, e
como as empresas poderão oferecer
contribuições neste sentido?

“Quando colocamos os primeiros

A evolução da tecnologia vem sempre
para agregar valor. As pessoas no geral
possuem receio com tudo que é novo e
isso gera uma insegurança no início. Mas
ao mesmo tempo, o uso da tecnologia
empondera e dá maior valor ao trabalho
realizado pelos colaboradores que não
tiveram oportunidades de qualificação.
Quando colocamos os primeiros
celulares e tablets nas obras da AG,
eliminando as listas de verificação e
os projetos impressos, percebemos
que os encarregados se sentiram
mais valorizados e tiveram grande
facilidade em se adaptar ao digital que

já fazia parte do dia a dia deles. Voltando
ao exemplo de equipamentos não
tripulados, por exemplo, a AG tem treinado
colaboradores para operarem toda linha
amarela e caminhões basculantes de
forma remota, garantindo a segurança
dos colaboradores, possibilitando
oportunidades para PCDs e aumentando
a produtividade ao eliminar tempo
de deslocamento até a frente de
serviço. E essa possibilidade de operar
equipamentos remotamente em larga
escala, só é possível graças ao 5G, que nos
traz uma menor latência de resposta e uma
repetibilidade dessa latência.

celulares e tablets nas obras
da AG, eliminando as listas
de verificação e os projetos
impressos, percebemos que os
encarregados se sentiram mais
valorizados e tiveram grande
facilidade em se adaptar ao
digital.”
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ENTREVISTA - André Medina
Gerente de Inovação da Andrade Gutierrez

Sob o ponto de vista da adesão do
"maior cliente de engenharia do Brasil":
que é o próprio estado brasileiro e diversas
entidades públicas, em diversas esferas
de poder que são responsáveis por
grandes contratações. Como o senhor vê
o desenvolvimento deste processo, uma
vez que já existem plataformas como iRAP
e ferramentas como BIM já em fase de
implantação em alguns órgãos.
A esfera pública pode contribuir muito
com a adesão de soluções inovadoras que
potencializam nosso setor de Engenharia
e Construção. Em 2018, por exemplo, o
Governo Federal lançou a estratégia BIM BR,
com o objetivo de disseminar o uso do BIM no
Brasil. Na AG, já estamos aplicando o BIM em
todas as nossas obras, influenciando nossos
fornecedores a também trabalharem com BIM
e apresentando esse diferencial aos nossos
clientes. Também em 2018, a AG foi a primeira
empresa brasileira a lançar cabos-guia de linha
de transmissão com utilização de drones. Isso
evitou uma supressão vegetal de 70% quando
comparado aos métodos até então utilizados.
Acredito que conhecendo essa inovação, o
estado passe a exigir a construção de linhas de
transmissão lançadas com drones, evitando o
desmatamento desnecessário.

E quanto aos investimentos necessários?
Haverá espaço para alocação desses recursos
em um cenário em que a maioria das empresas e
governos está descapitalizada, recuperando-se
de um passado recente de crises sucessivas?
Acredito que a inovação aberta ajudará
a contornar esse cenário. Startups poderão
contribuir de forma criativa para melhorar a
produtividade e aumentar a segurança, sem que
sejam necessários grandes investimentos por
parte das grandes empresas e governo.
De que forma a Andrade Gutierrez imagina
beneficiar-se deste novo salto? Há uma
programação interna definida? Quais os passos
o senhor vê, devem ser tomados para explorar
esta oportunidade de forma eficiente?
Na AG, estamos focados em ser uma empresa
de Engenharia 4.0 e o 5G com certeza irá
potencializar todas as nossas iniciativas. Estamos
transformando nossos canteiros, tornando-os
mais digitais e mais tecnológicos. Continuaremos
buscando parcerias com universidades, centros
tecnológicos, grandes empresas e startups que nos
tragam soluções inovadoras que possam trazer
melhores resultados em nossos canteiros de obra.

Da mesma forma, como o senhor
percebe a cultura empresarial brasileira,
especificamente as concessões, de
modo geral, que têm exercido grande
protagonismo nas obras de infraestrutura?
Como está a movimentação destes "players"?
Percebo que, nos últimos anos, houve um
grande movimento em direção à inovação
aberta nessas empresas, buscando realizar
cada vez mais, parcerias com startups. Foi o que
fizemos também aqui na AG, quando lançamos
em 2018 o Vetor AG, nosso programa de
inovação aberta que foi pioneiro no setor.

“Estamos focados em ser uma

empresa de Engenharia 4.0 e o
5G com certeza irá potencializar
todas as nossas iniciativas.”
RODOVIAS&VIAS
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NA FAIXA
Fotos: ASCOM/SP

AZUL

90

RODOVIAS&VIAS

Congresso
Mobilidade
ABCR

Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, implanta “Faixa
Azul”, para balizar motoristas e motociclistas durante períodos
de lentidão de tráfego, em trecho teste da Avenida 23 de Maio, na
Capital Paulista. Iniciativa busca reduzir perspectiva de conflitos
ao mesmo tempo em que visa maior fluidez, ao “institucionalizar”
um espaço há muito reivindicado por profissionais e usuários
das duas rodas.

P

lano concebido pela Diretoria
Adjunta de Planejamento e
Projetos da instituição, liderada
pelo engenheiro Luiz Fernando Devico,
tem como objetivo, uma diminuição
drástica na ocorrência e gravidade dos
acidentes com motocicletas, que sempre
foram uma preocupação enorme na
organização do trânsito na megalópole,
e atingiram patamares inaceitáveis
nos últimos anos, costumeiramente
resultando em lesões moderadas,
graves, temporariamente incapacitantes,
permanentes e infelizmente, óbitos.
Nem sempre a margem entre
segurança e risco precisa ser uma linha
tênue ou mesmo invisível, subentendida
na experiência ou escondida pela correta
avaliação de um momento. É dentro deste
entendimento, que, no rol de dispositivos
de segurança viários brasileiros, surge, por
obra da CET, responsável maior pelo ir e vir
diário de centenas de milhares de viagens
no complexo e gigante emaranhado
de conexões das vias paulistanas, mais
um “envelope” preventivo, voltado
para disciplinar a convivência entre 2 e
4 rodas na velocidade dinâmica de uma
vida urbana frenética: a Faixa Azul. Uma
ideia que nasce da pura observação (e
constatação) de como se dão as relações
entre os diversos modais de transporte de
passageiros e cargas pela maior cidade do
Brasil e da América do Sul. Um princípio
claro, da percepção de que “todos têm
o seu lugar” no trânsito, que acabou por
apontar um “vácuo” justamente pelo

compartilhamento de vias entre veículos
de natureza, finalidades, dimensões e
capacidades muito diferentes, para não
dizer efetivamente – conflitantes – entre si.
Um raciocínio que contempla agora, afinal,
o “elo mais fraco” da cadeia motorizada da
fauna veicular: as motocicletas. Iniciativas
como esta, não são exatamente uma
novidade: basta uma rápida olhada nas
faixas de pedestres, nas faixas exclusivas
para ônibus, para veículos pesados e
mesmo as ciclo-faixas. Todas estas têm
a finalidade de oferecer uma ideia clara
de limites e cuidados para sua correta
utilização, que, quando feita de forma
adequada e regulamentar, resolve com
tranquilidade, situações que de outra
forma, poderiam escalar, elevando o risco
potencial de problemas (leia-se, acidentes).
A correta leitura (e utilização) destas
sinalizações por todos os usuários do
viário urbano, é portanto, parte essencial
na educação no trânsito, que salva vidas. E
neste “léxico” peculiar, a “faixa azul” pode
representar um avanço sem precedentes.
Afinal, qual motorista brasileiro, ao transitar
pela primeira vez na “Terra da Garoa”, não
se assustou ao tentar mudar de pista, com a
quantidade de motos, buzinas e aceleradas
mais veementes no famoso “corredor”?
Sem dúvida, uma “curva de aprendizado”
obrigatória para deslocar-se pela cidade
sem provocar nenhum acidente, ou,
na melhor das hipóteses, mantendo os
retrovisores no lugar, mas uma, porém,
que nem todos os condutores pareciam
conseguir compreender.
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PROJETO PILOTO,
NÃO APENAS PARA QUEM PILOTA
“É um conceito simples, que não
muda a dinâmica já estabelecida
informalmente e há muito tempo, nas
grandes vias, de alto fluxo da cidade.
Então nós optamos por este balizamento
em tráfego lento. É o modo que nós
encontramos para ordenar o movimento
das motos quando os automóveis
apresentam mais vagar, com fluidez
reduzida”. Levando em consideração
todo um aparato de sinalização,
ostensivo e específico, tanto horizontal
(a pintura balizadora da faixa em si)
quanto vertical (placas alertando para
sua existência), para chamar a atenção
dos usuários à faixa de 90 cm de largura
entre as pistas 1 e 2 (do bordo esquerdo
para o centro da superfície de rolamento,
respectivamente), a ideia é gerar, ao
longo dos 6 Km de extensão desta prova
(entre a Praça da Bandeira e o Complexo
Viário João Jorge Saad, região do Parque
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do Ibirapuera, sentido Bairro, ou seja, do
Centro para a região do Ibirapuera e do
Aeroporto de Congonhas) uma área de
constante atenção, tanto para motoristas
quanto para motociclistas. É importante
frisar que o desenvolvimento que levou
à concepção final, foi iniciado dentro das
dependências da própria CET, com testes
dinâmicos em movimento e veículos
reais em um ambiente controlado.
“Também a CET entendeu a necessidade
de ouvir os principais interessados
no assunto, com a participação de
autoridades, lideranças, e personalidades
influentes, especialmente entre o público
que utiliza a motocicleta como meio
de vida, que precisa dela para garantir
seu sustento, e que, não por acaso, são
os que mais sofrem com a quantidade
e a severidade dos acidentes”, explicou
o diretor de Planejamento da CET,
engenheiro Luiz Fernando Devico.

Mobilidade

“É um conceito simples, que não
muda a dinâmica já estabelecida
informalmente e há muito tempo,
nas grandes vias, de alto fluxo da
cidade. Então nós optamos por este
balizamento em tráfego lento. É o
modo que nós encontramos para
ordenar o movimento das motos
quando os automóveis apresentam
mais vagar, com fluidez reduzida.”
Luiz Fernando Devico
Diretor Adjunto de Planejamento e Projetos da CET

BOM SENSO E MODERAÇÃO
A estratégia, segundo ele, é em
parte, um reposicionamento não apenas
da Companhia, “mas da Secretaria
Municipal de Mobilidade e Trânsito e
suas instituições associadas, no sentido
de humanizar e harmonizar o tráfego, o
que tem, além do objetivo primordial de
salvar vidas, tornar a cidade mais fluida e
menos perigosa para todos”, resumiu o
técnico, especialista em segurança viária,
que faz absoluta questão de frisar que
o dispositivo “não é uma via expressa
ou via exclusiva para motos”, e que as
velocidades praticadas “devem estar
em compatibilidade com os limites
estabelecidos para o conjunto viário onde
ela está inserida, e em coerência com
as condições do tráfego, sob pena de,
excessos, naturalmente estarem sujeitos

à forte fiscalização e consequentemente,
multas” ainda, ele explica e reitera, que a
utilização “somente deverá ser praticada
em momentos em que haja lentidão de
tráfego dos automóveis, como forma de
incentivar as motocicletas a circular de
forma mais previsível e organizada”. É
justamente esta maior previsibilidade, em
um momento crítico como as retenções,
aliás, o grande trunfo por trás da ideia do
funcionamento do dispositivo. Como
toda e qualquer inovação, a expectativa
é que a Faixa Azul passe por um processo
de “assimilação”, finalmente tornando-se
um equipamento corriqueiro que, por
fim, poderá – uma vez comprovada sua
eficácia – ter sua utilização expandida
para outros segmentos do viário
paulistano.
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PILOTO AV 23 DE MAIO
Em 2020 os óbitos entre motociclistas
(345) superaram em 9% os de pedestres
(316). Em 2018 também haviam
superado os óbitos de pedestres
(366/349), porém em 5%. Este fato sempre
impressiona, uma vez que os pedestres
são os usuários mais frágeis no sistema
de mobilidade urbana e notoriamente as
maiores vítimas da violência do trânsito.
E demonstra um problema agudo de

segurança viária em São Paulo.
Com o objetivo de reduzir essa
escalada de sinistros, foi implantado em
caráter experimental na av. 23 de Maio
em 25/01/2022, o projeto piloto Faixa
Azul na av. 23 de Maio no sentido Santana
– Aeroporto entre a Praça da Bandeira e
o Complexo Viário João Jorge Saad, com
aproximadamente 5,5 quilômetros de
extensão.

SINISTROS NA 23 DE MAIO ENTRE 2018 A 2020
159 Feridos e 12 Mortos
150 SINISTROS EM 3 ANOS

Total = 171

117 SINISTROS COM
MOTOCICLETAS ENVOLVIDA

129 Feridos e 4 Mortos

Total = 133

78% DOS CASOS DE SINISTROS TEM MOTO ENVOLVIDA!
*21 Sinistros por quilômetros em 3 anos de levantamento

ITENS DE CONTROLE
Além dos aspectos observacionais, a avaliação da eficácia da medida será feita pelo
monitoramento de medidores de performance:
• Sinistros: Levantamento de dados de sinistros no trecho piloto,
destacando os que envolvem motocicletas, o número de pessoas feridas e
mortas em tais acidentes;
• Índice de utilização: Pesquisa de campo por meio de contagens
levantando o percentual de motos que utilizam a faixa azul, e volume total do
corredor;
• Lentidão: lentidão média do corredor, obtida a partir de dados da Central
de Operações;
• Velocidade média: Pesquisa de campo para determinar a velocidade
média praticada pelas motos na faixa azul;
• Pesquisa de opinião: Pesquisa presencial em fase de desenvolvimento
que será realizada com motoristas de automóveis e de motocicleta para
determinar pontos fortes e de melhorias para o projeto.
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SINISTROS ENVOLVENDO MOTOCICLETAS (DADOS PRELIMINARES)
PERÍODO DE 25/01/22 À 23/02/22

Fonte da informação: sistema ICAD (GCO)
Dados operacionais preliminares
coletados pela Central de Operações da
CET, no momento da ocorrência, sendo
que a condição da vítima foi atribuída
pela observação do agente de campo
que atendeu a ocorrência.
1 - Nesta segunda medição, o índice geral de utilização da faixa foi de 84,5%. No período
da tarde foi apurado maior índice de uso 86,0%
2 - Os índices de utilização da faixa sob o Viaduto Tutóia permanecem maiores no período
da tarde, com valores equilibrados em todas as faixas horárias.
3 - No Viaduto Beneficência Portuguesa os números permanecem equilibrados nos dois
períodos.
4 - Em relação aos volumes, os números permanecem na mesma ordem de grandeza, mas
com ligeira queda em relação à medição inicial.
5 - Em relação à primeira medição, após 25 dias da implantação da faixa, foram apuradas
pequenas variações nos índices de utilização no Viaduto Beneficência Portuguesa, e
alterações mais significativas no Viaduto Tutóia, tanto no período da manhã como no
período da tarde.

MÉDIA MENSAL NO PERÍODO:

25/01/21 - 18/02/21 X 26/01/22 – 18/02/22
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DER/PR INVESTE EM SEGURANÇA VIÁRIA EM

RODOVIAS QUE CORTAM RESERVA DO IGUAÇU E PORTO BARREIRO
O Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais (PROSEG PARANÁ), do Departamento
de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), realizou melhorias na PR-459, em Reserva do Iguaçu,
e na PR-565, em Porto Barreiro, ambas na região Centro-Sul. Ao todo são beneficiados mais de 11 mil
habitantes, além de condutores que circulam pelas duas rodovias.
“O novo Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do DER é uma das maiores
iniciativas voltadas exclusivamente para a segurança viária no Brasil. É um investimento de mais de
R$ 400 milhões para diminuir o número e a gravidade dos acidentes, e preservar vidas nas rodovias
estaduais do Paraná, atendendo uma malha de quase 10 mil quilômetros”, afirma o secretário de
Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.
O PROSEG PARANÁ prevê a elaboração de projetos executivos, execução de sinalização horizontal
e de sinalização vertical e a instalação de dispositivos de segurança, além da manutenção e reposição
no caso de vandalismo, furto ou danos, com uma duração de 36 meses.
“Estamos executando os serviços nos trechos de ação
imediata, em que as intervenções eram consideradas mais
urgentes. Simultaneamente, as empresas estão elaborando os
projetos executivos, a partir dos quais vamos iniciar a sinalização
vertical e instalação de dispositivos de segurança”, explica o
diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti.
LOTES – O PROSEG PARANÁ vai atender 9.965,43 quilômetros
de rodovias estaduais, um investimento de R$ 412.202.235,02,
com prazo de três anos. Somente no lote 2, que conta com a
maior extensão, serão 1.555,61 quilômetros, um investimento de
R$ 62.337.403,55.

Sec. Sandro Alex e Diretor Geral DER/PR Fernando Furiatti

Fonte: Agência de Notícias Paraná /DER/PR

GOVERNO DE SP INICIA OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA SP 095
As obras beneficiam os municípios que integram o Circuito
das Águas, Santo Antônio de posse e Holambra, além da
ligação com a SP 340.
A Secretaria Estadual de Logística e Transportes, por meio
do DER, assinou a nota de serviço para dar início às obras da
duplicação da SP-095 (rodovia João Beira), entre as cidades de
Amparo e Pedreira, no distrito de Arcadas. O investimento é de
R$ 22 milhões.
"Esta é uma via de fundamental importância para o acesso
às cidades que integram o Circuito das Águas. Por isso, além
de trazer melhorias, segurança e conforto para a população,
as obras vão alavancar o desenvolvimento econômico e
turístico da região", afirmou o secretário estadual de Logística
e Transportes, João Octaviano Machado Neto.
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Fonte: ASCOM - DER/SP
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