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BRASIL. A GENTE ACREDITA

TERTÚLIAS DA ENGENHARIA

Certa feita, o jornalista automotivo Leonardo Contesini, puxando pela memória uma frase de 
um professor sobre o mundo acadêmico, escreveu: “Quando as universidades surgiram, na Idade 
Média, as pessoas iam duvidar das certezas do mundo. Hoje, as pessoas vão para a faculdade para 
aprender certezas”. Ato contínuo, o escriba, foi à síntese: “Certezas não combinam com ciência”. 
Mais do que isso, indo além, é preciso compreender que, o debate e o questionamento, não por si 
sós, são a base da maiêutica socrática, com a busca pelo conhecimento, em um caminho que se faz 
(no caso socrático em específi co), literalmente ao caminhar. Da mesma forma, revisitar conceitos, 
revendo-os sob uma moderna e contemporânea visão, são uma ferramenta útil no diálogo dos 
tempos. A Central de Jornalismo poderia discorrer mais detidamente sob o viés fi losófi co, do artigo 
que é fulcro da capa desta edição, porém, sob o risco da perda de objeto, o que seria imperdoável. 
A mais completa análise já publicada na Rodovias&Vias sobre os ensaios propostos pelo Dr. O. J. 
Porter nas tintas da pena do Professor Paulo Gontijo (com detalhamento comparativo), possui, 
portanto, esta prerrogativa de fazer evoluir o pensar. Uma leitura rica em amplo sentido. 

Fluindo por estas páginas, o leitor encontrará a arte em forma de obra, edifi cada enquanto 
elemento aglutinador de desenvolvimento e progresso no marco indelével de união e integração 
representado pela entrega da emblemática e há muito aguardada Ponte do Abunã, que simboliza 
a junção defi nitiva de um ente federado à malha nacional, liberando-o de ser um refém dos 
caprichos do poderoso regime hídrico de um portentoso rio, capaz de carrear toneladas de 
madeira e sedimentos que inviabilizavam o transporte, esta atividade essencial ao Brasil rodoviário. 

Esta edição 126, que marca o resgate de um estado, também é o registro de um resgate da 
dignidade, ao mostrar o belíssimo trabalho da Superintendência do DNIT no Rio de Janeiro, que 
foi capaz de transformar incertezas em moradias sólidas, de qualidade, provando que o avanço 
é possível, com base no respeito social e no cuidado com as pessoas. Também, há o resgate 
à mobilidade com foco preservacionista, que promete viabilizar melhores condições para o 
ecoturismo no mais antigo Parque ambiental constituído no país, a reserva ambiental do Itatiaia, 
que traz consigo a efígie do diálogo profícuo entre diferentes âmbitos do poder público, que afi nal, 
pavimenta o entendimento. 

Por fi m, mas não menos importante, os 20 anos do Departamento que iniciou o inexorável 
processo de complementaridade modal no país, ao conciliar, “terra, ferro e água”, elementos 
fundamentais para o bom desempenho da logística e da competitividade nacional. Duas décadas 
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que se reinventou, quebrou 
paradigmas e possui um legado considerável de êxitos que podem ser anotados com caligrafi a 
desenhada à nanquim nas páginas de sua história. Rodovias&Vias, traz as notícias do Brasil 
que avança. Do Brasil que encara com galhardia seus desafi os. Notícias de um Brasil que “não 
tergiversa: arremete de ferro em brasa e verruma o bruto”. 

Boa Leitura. 
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INFRACEA 
AEROPORTOS

Com sede em Brasília, mas disponível 
para clientes em todo o território 
Nacional, do "Lado Ar" ao "Lado Terra", 
a companhia apresenta um portfolio 
de serviços que abrange praticamente 
todo o segmento produtivo da 
indústria aeronáutica, desde Operações 
Aeroportuárias (Check-in, Atendimento 
ao cliente, Serviços de proteção ao 
vôo, dimensionamento de equipes, 
planejamento de malha, fluxo de 
passageiros); Engenharia e projetos 
(Tanto para aeroportos regionais como 
internacionais, em conformidade com 
ANAC e ICAO); Cursos de Capacitação 
(Operação aeroportuária, Segurança 
operacional - SGSO/SMS e de segurança 
da aviação civil - AVSEC); Certifi cação 
Operacional (CERTOPI) e Controle de 
Espaço Aéreo (EPTA, PBZPA, PBZPH, PZR 
e OPEA), além de ampla capacidade de 
customização para operações especiais.

Com mais de 100 projetos aeroportuários desenvolvidos, a INFRACEA Aeroportos traz um 
rol de soluções completo, para aqueles que descobriram que mais do que correr, é preciso voar

Em rota ascendente desde 2013, 
atualmente, a INFRACEA é responsável 
pela gestão, administração, manutenção 
e operação aeroportuária dos Aeroportos 
Regionais de: Caruaru PE, Serra Talhada 
PE, Paracatu MG, Mossoró RN, Guanambi 
BA, Aeroporto Federal de Lages SC, 
Forquilhinha SC , Correia Pinto SC, 
incluindo a operação de EPTA, canal de 
inspeção AVSEC com APAC, manutenção 
de auxílios à navegação aérea, auxílios 
visuais luminosos, sistemas de alimentação 
elétrica, operação de pátio, entre outros, 
e presta também serviços de consultoria 
para empresas internacionais, tais como a 
germânica Fraport; a francesa VINCI; a suíça 
Zurich Airports e a argentina CAAP.

Como para a INFRACEA, mais que um 
ramo rentável de negócios, a aviação 
é uma paixão, a empresa é endorser e 
patrocinadora da “Esquadrilha FOX”, de 
demonstração acrobática, composta por 
ofi ciais da reserva da Força Aérea Brasileira.

Saiba mais. Acesse: infracea.com.br
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exclusiva

CARLOS CHIODINI

O bom senso como medida
Singrando por diversos temas com uma moderação peculiar, o atual presidente 

da Comissão de Viação e Transportes (CVT) da Câmara dos Deputados, Carlos Alberto 
Chiodini, assume uma posição cerebral, típica dos enxadristas experientes, enquanto 
avalia as possibilidades do imenso tabuleiro chamado Brasil, do qual uma de suas 
mais evidentes paixões, seu estado, integra um quadrante preponderante. Experiente 
gestor (comandou o Porto de São Francisco do Sul – SC), experiente legislador (tanto 
estadual como federal), o também empresário (e como veremos, escritor), mostra-se 
um estudioso do país e da vida pública, da qual, por opção, fez um caminho de busca 
por melhores práticas, calcadas em amplo diálogo. 

Fo
to

s: 
 R

od
ov

ia
s&

Vi
as

Deputado Federal (MDB/SC) 
Presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados
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Sim, por que modificou as relações entre 
os passageiros e os prestadores de serviço de 
uma forma como jamais havia acontecido, 
não?

Justamente isso, então, além de 
tudo o que enxergamos ao olhar a CVT, 
percebemos que esta vertente assumiu um 
espaço muito nevrálgico nas discussões. 
Precisamos estar atentos, portanto. Bem, 
isto posto, somente este ano, realizamos 18 
reuniões deliberativas, 9 audiências públicas, 
e um seminário, muito tradicional que não 
houve em 2020, e nós pudemos retomar, 
que é o Seminário Brasileiro de Transporte 
Rodoviário de Cargas. Então, estamos 
procurando retomar as atividades dentro 
de um ritmo em que seja possível. Todas as 
segundas e sextas-feiras, estamos fazendo 
as audiências públicas sobre diversos temas, 
eu procurei distribuir todos os projetos, 
então, nós estamos realmente com afinco 
e vontade de fazer as coisas andar. Neste 
ritmo, esperamos fechar o ano com um 
saldo positivo, discutindo inclusive, temas 
que há muito tempo se “arrastam”, mesmo 
que seja para avaliar a real pertinência de 
determinada discussão e limpar a pauta. 
Voltando à questão da pandemia, passando 
pelo advento tecnológico, tudo isso 
mudou a nossa forma de atuar. Então, eu 
vejo necessidade de melhor discutir, mais 
detidamente, até para termos uma melhor 
compreensão dos desdobramentos de 
tudo isso somado, procurando é claro, ouvir 
todos os lados e encontrar um denominador 
comum. Principalmente, o possível, por quê 
como já foi dito, o “bom é inimigo do ótimo”. 
E acho interessante notar que todos nós 
somos agentes dessa mudança. 

exclusiva

“É importante ressaltar que, 
além de tratar dos modais; 

dos projetos relacionados 
a eles; dos desafios da 

infraestrutura e do fomento aos 
investimentos nesta área.”

R&V: Sabemos que a pandemia teve diversos 
impactos no setor de logística e transportes. 
Sabemos também, que o trabalho da Comissão 
de Viação e Transportes igualmente não parou, 
e que esta esforçou-se em manter uma agenda 
consistente, até por divisar o que viria a ser deste 
segmento, após o advento do Coronavírus. 
Como foi, e como está sendo esta experiência 
e as preparações que a CVT elaborou e está 
elaborando?

Presidente Chiodini: Colocando em 
contexto: posso falar mais desde que assumimos 
a presidência, neste ano, vindos de um ano 
anterior atípico, em um cenário que nos obrigou 
a buscar novos métodos de trabalho. Foi algo 
inédito na história da Câmara. Os projetos 
considerados importantes pelos até então 
líderes, iam direto ao plenário, com relator no 
pleno. Nós, procuramos voltar ao regimento 
da casa, o trâmite normal. O presidente Artur 
havia designado isso já desde o começo do ano, 
quando da montagem das novas Comissões, e 
eu tive a felicidade de assumir, nesta área que 
é estratégica para o país. Havia 450 projetos 
parados quando assumimos a CVT, fora os 
que entram diariamente. Claro, é importante 
ressaltar que, além de tratar dos modais; dos 
projetos relacionados a eles; dos desafios da 
infraestrutura e do fomento aos investimentos 
nesta área, tratamos também sobre a legislação 
de trânsito, que particularmente me surpreendeu 
pela quantidade de propostas legislativas que 
compreende; além da mobilidade e suas diversas 
expressões. E o que percebemos claramente, 
além de outros fatores, é que em todos eles existe 
um momento de transformação, por uma maior 
prevalência da tecnologia. Talvez o caso mais 
emblemático seja o do Uber e similares e dos 
táxis.   

“Neste ritmo, esperamos 
fechar o ano com um saldo 
positivo, discutindo inclusive, 
temas que há muito tempo se 
“arrastam”.
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exclusiva

Realmente, com tudo isso que o presidente 
mencionou, acreditamos que mesmo as 
demandas à Comissão e à Câmara, ao congresso 
como um todo, ficaram mais “imediatas”. Neste 
sentido, uma outra discussão muito forte “em 
tempo real” se desdobrou recentemente com o 
advento da chamada “Nova Lei das licitações”, 
quais suas percepções e naturalmente da CVT a 
respeito?

Primeiro de tudo, acredito que ela se faz 
necessária. De 1993 para cá, precisava aí no 
mínimo de uma atualização. Desde as tabelas 
de valores e o próprio momento da pandemia, 
do avento tecnológico, como vínhamos 
falando, tudo isso modificou também esta 
seara. Hoje temos ferramentas eletrônicas mais 
confiáveis, seguras, ágeis. Mas, a questão das 
licitações no Brasil sempre foi muito sensível. 
Até por que veja, o primeiro critério que habilita 
o vencedor, falando especificamente de 
infraestrutura aqui, não é garantia de que ele 
será capaz de executar a obra, então...

Bom, o preço vem antes da técnica...

Justamente. Então, temos modelos 
interessantes espalhados pelo mundo, 
exemplos que vejo em outros países. E tudo 
isso me faz pensar que deveríamos ter uma 
discussão mais profunda a esse respeito. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, existe um 
gestor responsável na obra, normalmente 
uma seguradora, ou instituição desta natureza, 
que se compromete com a entrega em “tal 
dia”, independente de subcontratações 
ou outras variáveis. A relação do governo, 
sequer chega na construtora. Já começaria 
vencendo uma barreira, até por que hoje 
em dia, o gestor público, pelo simples 
fato de conversar com o construtor, já fica 
automaticamente sob suspeita, já se apontam 
dedos, como se estivesse fazendo algo errado. 
Aí, já não se conversa mais. É a criminalização 
da coisa pública, da política. É a suspeição pela 
suspeição. Mesmo que o diálogo se configure 
vantajoso ao interesse público. Por sinal, isso 
inclusive acaba tendo reflexos negativos 
quanto à inovação. Acaba coibindo-a. Acaba 
tudo ficando muito engessado. Além disso, 

toda a responsabilidade, de cumprir um rol 
de requisitos fica depositada somente em 
cima de uma empresa. Mas, para sermos mais 
objetivos: o que foi discutido e aprovado, com 
as alterações, me parece válido. Houve o intuito 
de renovação. Contudo, em áreas como a 
nossa, onde estão as obras de vulto, eu vejo 
que poderíamos ter avançado mais, com base 
em modelos mais contemporâneos, praticados 
com sucesso mundo afora.

“A relação do governo, sequer 
chega na construtora. Já 
começaria vencendo uma 
barreira, até por que hoje 
em dia, o gestor público, pelo 
simples fato de conversar 
com o construtor, já fica 
automaticamente sob suspeita. ”
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exclusiva

“Realmente, 
independente de 
coloração partidária, a 
bancada tem uma atuação 
conjunta. E existe sim a 
sensibilidade de privilegiar a 
infraestrutura no estado.  ”

Já que estamos falando de obras, em número 
anterior, falamos na Rodovias & Vias, de diversos 
trabalhos de infraestrutura no seu estado, 
Santa Catarina, cujo superintendente do DNIT, 
Ronaldo Carioni, está à frente de diversas destas 
empreitadas. No sentido de garantir emendas 
parlamentares para assegurar obras, ele se 
referenciou à atuação da bancada catarinense 
como sendo muito coesa. Isto procede? Como o 
presidente percebe esta sensibilidade entre os 
parlamentares do estado, incluindo sua própria 
atuação?

Realmente, independente de coloração 
partidária, a bancada tem uma atuação 
conjunta. E existe sim a sensibilidade de 
privilegiar a infraestrutura no estado, que é um 
“ponto fora da curva”. Não é por que sou de lá, 
mas os indicadores mostram isso. Em todos 
os setores. Há muitos destaques. E eu fiz uma 
pesquisa muito interessante, que será lançada 
em breve, em um livro de minha autoria, que 
mostra a divergência entre a arrecadação do 
estado versus os investimentos feitos pela união 
em Santa Catarina. E é uma discrepância que 
vem desde a época da Coroa. É uma diferença 
estratosférica. Para termos uma noção, Itajaí, 
que não é nem o maior município do estado, 
é o 12º no ranking dos que mais recolhem 
tributos federais, o que equivale a R$ 50 bilhões. 
E veja, para concluir tudo o que está sendo feito 

no âmbito federal lá, bastariam R$ 5 bilhões, 
a duplicação da BR-280, 470, readequação 
total da 282, 163, 158, 153, para deixar a malha 
rodoviária federal transitável. Acontece, que 
com o advento da Covid-19, muitos desses 
recursos foram alocados, e com razão – para 
seu combate. Mas, esta é uma situação que se 
repete ano após ano. E para nós, mesmo assim, 
é um banho de água fria. Estamos com menos 
recursos lá do que tínhamos em 2017, por 
exemplo. Metade do que tínhamos em 2019. 
E aí vemos os trabalhos diminuírem de ritmo. E 
é tudo que a sociedade não quer. Mas, temos 
procurado e aí é preciso salientar as Comissões 
de Infraestrutura do Senado, a atuação do 
senador Dario, junto com a bancada federal, 
e mesmo o governo do estado que tem sido 
sempre muito solícito, inclusive colocando 
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“Nada mais justo. Seria por 
exemplo, uma forma de, com 
a percentagem cabida do 
aeroporto de Navegantes, 
concluir a BR-470. E aí é preciso 
frisar que a busca de novas formas 
de financiamento, criativas, 
para as obras públicas e que não 
onerem o cidadão.”

recursos do estado em obra federal, ou mesmo 
propondo colocar. Então, eu vejo que elas, 
essas obras, precisavam deslanchar. Seria uma 
redenção. Um novo capítulo que pavimentaria 
não uma estrada, mas inúmeras possibilidades 
de crescimento nos próximos anos. Inclusive 
falei ao ministro Tarcísio que dinheiro colocado 
em Santa Catarina, não é recurso gasto. É 
investimento. Tem retorno garantido em curto, 
médio prazo. Volta rapidamente para os cofres 
públicos pelo próprio crescimento que gera. 

Além de ser um resgate histórico.

Sim, uma reparação histórica.

A impressão que se tem ao olhar o panorama 
atual e de médio prazo da infraestrutura, é 
que as fichas estão todas no investimento 
privado. Ainda que ele venha, nem um país 
se desenvolveu sem o aporte de dinheiro 
público, até pela natureza indutora de riquezas 
e oportunidades que ele representa. O senhor 
se alinha aos que creem ser a iniciativa privada 
a única saída da crise que vivemos em nossos 
modais de transportes?

Eu sou um social-democrata. Eu acredito 
que temos que ter a participação do estado 
para prover o crescimento. Na minha 
concepção, na minha vivência, eu penso 
assim. Historicamente o Brasil foi construído 
com a participação forte do estado. Mesmo 
que o estado muitas vezes não cumpra todos 
os seus deveres ou os cumpra aquém da 
nossa expectativa, é inquestionável que ele 

tem uma participação digna de nota. É fato 
que muitas vezes ele tem a máquina muito 
pesada. Tem errado a mão e as doses sobre 
onde investir, mas: é papel nosso também, 
como parlamentares e da própria sociedade 
corrigir e ajustar onde for necessário. No 
mais, eu creio sim que o estado é um indutor 
de desenvolvimento, e acredito também 
que, nesta história toda, com uma economia 
liberal e uma agenda mais progressista, é 
preciso encontrar um equilíbrio. É preciso 
o estabelecimento de um compromisso. E 
claro, neste sentido, é preciso citar um projeto 
muito interessante que está tramitando 
atualmente no senado, de autoria do senador 
Wellington Fagundes (PL-MT), que prevê 
70% de recursos arrecadados nas outorgas 
serem revertidos para a infraestrutura. 
No que eu até complementaria, não só a 
infraestrutura em termos gerais, mas na 
área de abrangência de onde advém esta 
outorga. Nada mais justo. Seria por exemplo, 
uma forma de, com a percentagem cabida 
do aeroporto de Navegantes, concluir a BR-
470. E aí é preciso frisar que a busca de novas 
formas de financiamento, criativas, para as 
obras públicas e que não onerem o cidadão, 
são imprescindíveis. E preciso também deixar 
aqui meu elogio ao ministro Tarcísio e toda sua 
equipe, e das secretarias, por que afinal temos 
aí muitas obras licitadas, e vemos, na prática, 
como o recurso depositado na infraestrutura, 
rapidamente se desenrola. Acaba até mesmo 
impactando positivamente em outras pastas.

“Um novo capítulo que 
pavimentaria não uma estrada, 

mas inúmeras possibilidades 
de crescimento nos próximos 
anos. Inclusive falei ao ministro 

Tarcísio que dinheiro colocado 
em Santa Catarina, não é recurso 

gasto. É investimento. Tem retorno 
garantido em curto, médio prazo.”
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um apagão nessa área, especialmente quando 
a economia voltar aos patamares normais. Não 
há dúvidas de que é um setor que precisa ser 
reestruturado. Até por que houve uma grande 
desmobilização de talentos. 

Em que pese toda a avaliação feita, não 
podemos deixar de perceber uma expectativa 
boa no que o presidente diz, esta impressão está 
correta?

Eu sou um otimista por natureza. O país 
reúne todos os predicados para voltar a crescer. 
Mas é preciso buscar uma bússola política para 
uma área de calma, principalmente no que 
tange aos assuntos estruturantes, e nisso incluo 
a infraestrutura como uma dessas políticas 
públicas “nível A”. Acredito também que é 
preciso sensibilizar as pessoas de que estes 
investimentos precisam ser feitos e, não vejo 
como o Brasil não voltar a crescer. 

exclusiva

“O país reúne todos os 
predicados para voltar a 
crescer. Mas é preciso buscar 
uma bússola política para uma 
área de calma, principalmente 
no que tange aos assuntos 
estruturantes, e nisso incluo a 
infraestrutura.”

As empresas de engenharia brasileira 
já figuraram entre os grandes geradores de 
soluções e oferta de empregos no país. Hoje, 
porém, em grande parte se encontram defasadas 
e descapitalizadas, decorrente do baixo nível 
de investimento e da qualidade dos modelos 
de contestação que geraram uma espécie de 
“canibalismo” entre elas, quais os problemas 
e soluções o senhor aponta na gestão de 
recursos públicos e qual o papel do legislativo na 
elaboração de parâmetros capazes de manter 
funcionando a imensa cadeia produtiva da 
construção pesada no Brasil?

Voltando um pouco a nossa conversa, 
a questão é o diálogo. Com transparência 
e o estabelecimento de regras claras, que 
possibilitem a constituição de parcerias 
igualmente límpidas e sólidas, para que o 
governo possa continuar viabilizando este 
setor que vive uma crise conjuntural desde 
2014. De lá para cá, tivemos uma sucessão de 
desventuras, algo que aconteceu poucas vezes 
na história do Brasil. E, quando há algo desta 
natureza, os primeiros recursos realocados 
para outros lugares são os da infraestrutura, 
o que é lamentável. E aí, isso diminui a 
oferta de trabalhos para estas empresas que 
possuem custos fixos muito altos, pois que 
investem muito em tecnologia, pesquisa e 
desenvolvimento, estudos, acabam pagando 
um preço muito alto, que às vezes culmina em 
sua falência ou mesmo extinção. A meu ver, 
é preciso buscar uma forma de resgate, por 
que temos empresas muito boas, com grande 
acervo. E isso me leva a acreditar que viveremos 
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Adequado tema de reportagem 
realizada há algum tempo pela 
Rodovias&Vias, sob o título 

“Arte da Integração”, a arte volta ao 
título, aludindo ao jargão que adiciona as 
palavras “Obra” e “Especial” para defi ni-la 
como um olhar hoje, para as possibilidades 
do amanhã, junto a seu mais famoso 
apelido: “Ponte do Abunã”. 

“Estamos unindo o Acre ao resto do 
país”. A afirmação de peso, proferida 
pelo Presidente Jair Bolsonaro, eclipsada 

Ideia que virou realidade defi nitiva, a ligação física e concreta entre Acre e Rondônia 
via BR-364 por sobre o encontro dos Rios Madeira e Abunã, é mais do que um marco 
na história da integração do Brasil. É um cartão postal do futuro, que acena distante, 
ao caos das ausências, propelidas em meio à aparente confusão das forças naturais. 
Feito da engenharia nacional que atende ao Norte, ela é o resultado do trabalho 
de brasileiros de todos os cantos do país, e expressa em sua própria brasilidade, a 
vontade de união entre os povos de uma grande nação. 

A ARTE DO 
ENCONTRO

Inauguração Ponte do Abunã
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em meio a outras polêmicas, pode ser 
considerada uma síntese bastante precisa 
da história desta que foi apontada por 
diversos veículos como “uma das maiores 
já erguidas pela engenharia na Amazônia”. 
Certamente, a Ponte do Abunã figura 
entre elas, não tanto por suas dimensões 
absolutas (1,517 m de extensão, vão útil 
de navegação de 170 m ou mesmo sua 
altura máxima, de 30 m em relação à 
lâmina d’água), mas pelo que representa 
enquanto conexão permanente entre 
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“ Vencemos um gigante.
O Rio Madeira é novo e 

rebelde como todo jovem.”

Tarcísio Gomes de Freitas
Ministro da Infraestrutura

dois entes federados, em um avanço 
sem precedentes na recente memória 
dos acreanos e rondonienses, além é 
claro, de acordo com a superintendência 
Regional do Departamento Nacional de 
infraestrutura de Transportes – DNIT – no 
Acre tratar-se da maior OAE da BR-364, 
terceira maior rodovia do Brasil. Indo 
além, ela pode ser considerada ainda 
um passo decisivo em uma ligação entre 
Brasil e rotas que findem às margens do 
Oceano Pacífico. “Vencemos um gigante. 
O Rio Madeira é novo e rebelde como todo 
jovem”, declarou por sua vez o ministro da 
Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas, 
recordando que o plano inicial teve de 
passar por adequações importantes: 
“Em 2014, com a enchente que atingiu o 
estado, vimos que tínhamos de aumentar 
a altura, e o projeto teve, então, de mudar”, 
detalhou, referindo-se à cheia histórica de 
quase 20 metros em algumas cotas do rio, 
que isolaram o Acre durante vários dias, 
configurando um sério e preocupante 
problema logístico e de abastecimento, 
quase deflagrando uma crise humanitária, 
que fez o governo estadual à época 
decretar emergência. 
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“Nós trabalhamos com um 
dimensionamento que já levou 

em conta esse aumento de volume 
que vimos há 7 anos, então, 

mesmo nas imediações e acessos, 
podemos dizer que foi eliminada 

a possibilidade de alagamento ou 
bloqueio de passagem, apenas por 

conta de cheia do Rio.”
Carlos Henrique de Assis Moraes

Superintendente do DNIT no Acre

FIM DO ISOLAMENTO
Exercendo protagonismo no contexto 

construtivo da ponte, o Departamento 
Nacional de infraestrutura de Transportes 
– DNIT, especifi camente por meio de seu 
“braço” acreano, a Superintendência Regional 
para o estado, sediada em Rio Branco e 
chefi ada pelo engenheiro Carlos Henrique 
de Assis Moraes, é categórico ao afi rmar que 
a possibilidade de um evento como este se 
repetir é bastante remota: “Nós trabalhamos 
com um dimensionamento que já levou em 
conta esse aumento de volume que vimos 
há 7 anos, então, mesmo nas imediações e 
acessos, podemos dizer que foi eliminada a 
possibilidade de alagamento ou bloqueio de 
passagem, apenas por conta de cheia do Rio”, 
avaliou o superintendente, que observou 
ainda “Essa obra encerra um ciclo de espera 
de mais de 50 anos. Pois sem ela, havia uma 
grande instabilidade de abastecimento, não 

apenas ocasionada pelas cheias, amplamente 
divulgadas, mas por conta dos períodos de 
estiagem, que inviabilizavam o uso das Balsas. 
Era um ponto de fragilidade na travessia. 
Tudo isso, encarece o transporte, deixa os 
custos muito altos e nada competitivos”. 
Ainda segundo ele, mesmo futuras outras 
obras do Departamento, serão impactadas 
positivamente pela regularidade e segurança 
asseguradas pela Ponte: “esta variação do 
custo de transporte, com isso deixa de existir. 
Então podemos dizer que teremos obras 
mais baratas, e mesmo em prazos menores, 
especialmente por conta de maior efi ciência 
de transporte de insumos essenciais, como 
os betuminosos. Talvez o mais importante, 
sem interrupções neste fluxo das nossas 
operações”, revelou à Rodovias & Vias. “Era 
o último grande gargalo para o transporte 
terrestre para o estado do Acre. Um momento 

Inauguração Ponte do Abunã
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histórico, realmente, com a presença das 
autoridades, e da população, que fez questão 
de prestigiar a entrega”. Um passo essencial 
para outros desdobramentos importantes 
para o viário: “Em breve, teremos o contorno 
rodoviário de Brasiléia, com toda a elaboração 
dos projetos executivos, e com boa parte dos 
recursos já empenhados. Ela é outro avanço 
para um corredor bioceânico, pois permitirá 
conexão de cargas ao Porto de Ilo no Peru, 
na costa do Pacífi co, que está consolidando-
se como uma força regional e alternativa 
preponderante aos operadores logísticos”, 
sublinhou. “Com essa obra, teremos o fi m 

de confl itos na ponte existente, separando 
o tráfego urbano do rodoviário”. Tudo isso 
em paralelo à vigência e bom andamento de 
programas como o CREMA e a reconstrução 
de segmentos da BR-364 de Sena Madureira 
à o Rio Liberdade, que deve ser contratado 
também em um espaço de tempo curto. 
“Haverá por fi m, a conclusão da implantação 
de um trecho da BR-364 de Cruzeiro do Sul à 
divisa com o Peru, que por sinal trabalhará 
de Pucallpa à divisa, adicionando ainda mais 
uma alternativa de rota ao leque de opções de 
saídas para o Pacífi co. Essa licitação de projetos 
deve ocorre em meados de Junho”. 

dnit
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O OUTRO LADO
De acordo com André Lima dos Santos, 

superintendente do DNIT em Rondônia 
“O empreendimento é estratégico para a 
integração nacional, pois vai conectar o Acre 
ao sistema rodoviário brasileiro. A obra liga, 
de forma defi nitiva, os dois estados pela BR-
364 e é importante para o escoamento de 
produção das regiões Norte e Centro-Oeste, 
principalmente de soja”, afi rmou o engenheiro 
que ressaltou uma outra peculiaridade: “A 
estrutura é a segunda maior em água doce 
do Brasil, com 1.517 metros de extensão. A 
primeira é a ponte do rio Negro, em Manaus, 

com 3.595 metros. De uma ponta a outra da 
ponte são três trechos distintos, do ponto 
de vista da engenharia. O trecho navegável, 
chamado de vão, com 170 metros (distância 
entre uma pilastra outra), os acessos, 
responsáveis por reunir todo trecho entre 
uma margem e outra do rio, e o elevado, uma 
espécie de viaduto, construído na última etapa 
do projeto e que tem 460 metros de extensão”, 
disse, destacando ainda: Desde a abertura da 
BR-364/RO, entre Rio Branco e Porto Velho, na 
década de 80, a travessia sobre o Rio Madeira 
é feita por balsas, sendo que o trajeto entre 
as margens do rio leva, em média, duas horas 
(entre a espera e a travessia). Com a conclusão 
da obra, será possível cruzar o Madeira em 
menos de cinco minutos”.

“O empreendimento é 
estratégico para a integração 
nacional, pois vai conectar o Acre 
ao sistema rodoviário brasileiro. 
A obra liga, de forma defi nitiva, 
os dois estados pela BR-364 e é 
importante para o escoamento 
de produção das regiões Norte 
e Centro-Oeste, principalmente 
de soja.”
André Lima dos Santos
Superintendente do DNIT na Rondônia 

Inauguração Ponte do Abunã
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DE BRASILEIROS PARA 
BRASILEIROS

Vale destacar, como descrito logo no 
início desta matéria, que literalmente, 
profissionais de Norte a Sul do país 
dedicaram-se à solução Ponte de Abunã 
em seus diversos estágios, da saída do 
mundo onírico à realidade fática que 
ganhou repercussão nacional. Várias 
mãos, unidas, desde os técnicos do 
DNIT em Brasília aos seus pares tanto no 
Acre quanto em Rondônia, passando 
pelo esforço empreendido pelo time 
paranaense da ARTELESTE Construções, 
executora da obra, passando pelo 
dedicado trabalho dos projetistas da 
paulista ENESCIL Engenharia e Projetos, 
ambas empresas referenciais em termos 
técnicos quando o assunto são Obras de 
Arte Especiais em ambientes e situações 
desafi adoras. 

Abunã em números:
1.517 m 
de extensão

170 m
de vão navegável

30 de altura máxima
em relação à lâmina d’água

14,45 m de pista
(duas faixas de rolamento)

1,5 m de calçada

estimativa de tráfego de
2 mil veículos ao dia,
com projeção de crescimento

anual de 5% (mínimo)

RODOVIAS&VIAS 21
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O INCRÍVEL DR. PORTER 
E O MARAVILHOSO 
ENSAIO CBR

"Simplifi que e adicione leveza" - Colin Chapman. A frase do fundador 
da Lotus, fabricante inglesa de automóveis e famosa equipe de corridas, 
incluindo Fórmula 1, aludida e readequada para intitular esta capa, em 
sentido ampliado é a ideia principal traduzida no trabalho de outro eminente 
engenheiro, o professor brasileiro Paulo Gontijo, e que Rodovias&Vias tem o 
prazer de apresentar à imensa comunidade rodoviarista do Brasil, habitués 
de suas páginas, em primeiríssima mão. O estudo, que contempla de forma 
didática e comparativa os ensaios CBR e Triaxial, é um chamado ao constante 
exame e eventual revisão de práticas. Instigante. Estimulante, porém menos 
do que uma provocação: antes, um convite à refl exão.

CAPA • ENSAIO CBR POR PAULO GONTIJO

GENERALIDADES
Esta proposição de exaltar o método 

de ensaio CBR trata-se, na realidade de 
uma rebeldia afrontosa aos “acadêmicos” 
que contestam, sem a dedicação e/ou 
sensibilidade necessárias e sempre presos 
a crenças preconceituosas, quaisquer tipos 
de correlacionamentos entre os ensaios 
CBR e os ensaios triaxiais, estes os “únicos 
e exclusivamente” qualificados para a 
determinação dos Módulos de Resiliência 
dos solos de fundação de um pavimento 
rodoviário. O importante, na assunção 

desse confronto, é saber que a arma 
repousa na certeza de que, em termos 
fi losófi cos, todos os ensaios laboratoriais 
com carregamentos se acasalam 
na essência e incorporam, de forma 
simbiótica, as mesmas conceituações 
técnicas, que convergem na busca de um 
objetivo único: a defi nição da capacidade 
de suporte dos solos de fundação; talvez, 
a grande diferença resida apenas nas 
difi culdades específi cas para a realização 
de cada ensaio e nos respectivos custos. 

RODOVIAS&VIAS22
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CAPA • ENSAIO CBR POR PAULO GONTIJO

O ENSAIO CBR 
As contestações mais usuais se 

alicerçam nas afirmativas de que 
os ensaios CBR (California Bearing 
Ratio) são por demais antigos, quase 
seculares (1929 – J. O. Porter - California 
Division of Highway) e de serem quase 
estáticos e conduzidos até a “ruptura por 
puncionamento”, enquanto os ensaios 
modulares são mais modernos, dinâmicos 
e sem rupturas dos corpos de prova. 

No que tange à primeira contestação, 
vale destacar que os primeiros ensaios 
triaxiais são igualmente antigos, pois 
já na década de 50, na Universidade de 
Berkeley, California, foram pesquisadas 
as condições de deformabilidade dos 
solos de fundação para construção 
dos pavimentos da Pista Experimental 
da AASHO, em Illinois - USA através de 
ensaios triaxiais quase estáticos (tensão 
vertical variável e tensão confinante 
constante) para determinação de 
“módulos resilientes”. O termo 
“Resiliência” – defi nido originalmente 
pela Royal Society em  respeito à lei 
de Hooke, pesquisador inglês que 
sentenciou: “Ut tensio, sic vis”, ou seja, 
“tais as tensões, tais as deformações” – foi 
empregado após a constatação de que 
tal relacionamento não era obedecido 
pelos solos de fundação, ou seja, não 
se verifi cava a proporcionalidade linear 
entre tensões e deformações quando 
solicitados: os solos, quando carregados 
no regime “elástico”, evidenciavam 
trajetórias de desenvolvimento 
distintas – no ramo de carga, curvaturas 
convexas e no ramo de descarga, 
curvaturas côncavas – peculiaridade 
que se contrapunha ao princípio 
básico estabelecido por Robert Hooke. 
Entretanto, os pesquisadores notaram 
que uma das premissas básicas da 
Teoria da Elasticidade, a exigência de 
que cessadas as cargas, as deformações 
retornavam à origem, era relativamente 
bem obedecida pelos solos ensaiados, 
embora nalguns casos deixando 
pequenas deformações permanentes. 
Daí o emprego do termo substituto - 

“Resiliência” - adotado em respeito à lei de 
Hooke e à semântica técnica, advindo do 
latim “resilire” e signifi ca “voltar atrás”; o 
termo “Resiliência” signifi ca, na acepção da 
palavra, a capacidade de recuperação dos 
materiais após solicitação das cargas.

Quanto às “enormes” diferenças 
verifi cadas entre os ensaios, proclamadas 
aos quatro ventos, julga-se tratar de 
uma predisposição acadêmica indevida 
e improcedente, haja vista a grande 
similitude dos princípios que regem 
os ensaios de “compressão simples”, 
“compressão triaxial” e “CBR”, realizados 
mais exclusivamente com o objetivo de 
se determinar a capacidade de carga 
dos solos de fundação. Na realidade, são 
ensaios que se traduzem pela imposição 
de esforços verticais de compressão a 
corpos de prova cilíndricos, os quais são 
submetidos, naturalmente, a deformações, 
as quais podem ser medidas com e sem 
confi namentos laterais; em síntese, todos 
esses ensaios foram concebidos com o 
objetivo maior de defi nir as qualifi cações 
dos solos para uma determinada fundação.

Entretanto, como dizia o notável 
Professor Humberto Santana, “se 
apertarmos os parafusos”, os ensaios de 
carga retrocitados são filosoficamente 
iguais, pois os corpos de prova cilíndricos 
são submetidos a tensões verticais de 
compressão e ensaiados livremente ou com 
confinamentos laterais, particularidades 
que levam naturalmente a resultados 
diferentes, mas que em suas essências, são 
idênticos. No que tange às condições de 
confi namento, merece atenção especial as 
particularidades pertinentes a cada ensaio, 
pois enquanto os ensaios de compressão 
simples são realizados de forma livre, 
sem qualquer confi namento, os ensaios 
se compressão triaxial se primam pela 
conjugação de tensões de confi namento e 
o ensaio CBR, embora desprezado e nunca 
bem estudado, sempre considerado com 
realizado sob “condições de carregamento”, 
geram na realidade condições de 
solicitação completamente distintas, 
bastante mais complexas e extraordinárias.

RODOVIAS&VIAS 23



RODOVIAS&VIAS24 RODOVIAS&VIAS24

CAPA • ENSAIO CBR POR PAULO GONTIJO

No que tange aos ensaios triaxiais 
e CBR, julga-se que os processos 
de solicitação, “idênticos” em suas 
essências, merecem reflexões técnicas 
mais apuradas e profundas. Com efeito, 
enquanto nos ensaios triaxiais, as 
tensões de confi namento são impostas 
ao corpo de prova de “fora para dentro”, 
de forma independente, constante e 
homogeneamente distribuída, nos ensaios 
CBR o processo de solicitação se divide em 
duas frações distintas: nos 2/5 superiores 
do corpo de prova se verifi cam cargas 
livres, com as tensões se distribuindo 
sob a forma de tronco de cone, e nos 
3/5 inferiores do corpo de prova, o solo 
ensaiado experimenta tensões de “dentro 
para fora”, geradas sob a imposição das 
cargas verticais aplicadas externamente, 
as quais são contidas pelas paredes dos 
cilindros metálicos, gerando condições 
de confi namento. Neste confronto, vale 
ressaltar que o processo de solicitação 
imposto no ensaio CBR se apresenta 
de forma bastante mais similar àquele 
verifi cado na prática: em um pavimento 
não carregado, tudo permanece em 
repouso e somente quando carregado 
à superfície, pelas cargas verticais 
impostas pelo tráfego, é que as tensões de 
confi namento se desenvolvem, geradas de 
“dentro para fora”.

Com base numa análise mais 
específi ca – não usual e que deveria ser 
melhor explorada – verifica-se que o 
condicionamento interno imposto ao solo 
num ensaio CBR se aproxima, de forma 
magistral, daquele sofrido por um solo de 
fundação sob um pavimento submetido 
a cargas externas, pois verificam-se, 
durante o ensaio, carregamentos com 
distribuição de cargas livre e confi nada 
simultaneamente: na parte superior do 
corpo de prova, a distribuição de carga 
se processa de forma livre, sem qualquer 
condicionamento, enquanto na parte 
inferior, a carga vertical exercida à superfície 
impõe um regime de solicitação triaxial, 
confi nado lateralmente pelas paredes do 
cilindro-molde, com tensões decrescentes 
com a profundidade. 

Complementarmente, vale exaltar o 
brilhantismo cognitivo de Dr. Porter na 
concepção do ensaio CBR, desenvolvido 
com o intuito de se obter, em escala 
reduzida, uma adequada representatividade 
da magnitude do esforço de cisalhamento 
máximo – esforço que normalmente 
responde pelo puncionamento dos solos de 
fundação – o qual deveria ser contemplado 
no dimensionamento dos pavimentos, 
os quais deveriam ser concebidos - à 
época - com o objetivo único e exclusivo 
de proteger o solo de fundação; os demais 
materiais componentes, considerados 
de alta qualifi cação estrutural, deveriam 
ser dispostos segundo um gradiente de 
nobreza crescente no sentido da superfície 
com a missão precípua de aliviar o solo de 
fundação – o mais frágil dos elementos 
constitutivos do sistema estratificado – 
quando da aplicação de cargas à superfície. 
Dentre as preciosidades concebidas por
Dr. Porter, destacam-se:

I.) As dimensões selecionadas para o 
cilindro de compactação – e para o corpo 
de prova – não foram eleitas ao acaso, 
muito antes pelo contrário, pois teve-se 
em conta considerações inacreditáveis 
que conduziram às seguintes dimensões: 
diâmetro do corpo de prova (ou diâmetro 
interno do molde cilíndrico) da ordem de 
6 pol. (15,0 cm) e altura igual a 5 pol. (12,5 
cm) após a compactação e para o êmbolo 
cilíndrico de reação um diâmetro igual a 
2 pol. (5,0 cm). Dentre as considerações 
contempladas, valem ser destacadas:

a) A preocupação de se poder ensaiar, 
mesmo que em escala reduzida, corpos 
de prova com frações submetidas à cargas 
livres e confi nadas: na fração superior 
– até uma profundidade da ordem de 
2/5 do corpo de prova – a distribuição 
de carga imposta no carregamento se 
processa de forma livre, sem qualquer 
condicionamento ou confinamento, 
disciplinada por inclinações de 
aproximadamente 45º, sob a forma de 
“troncos de cone”; na fração inferior – 
correspondente aos 3/5 restantes do 
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Figura 1 – Representação Esquemática da distribuição das
 tensões no corpo de prova durante um ensaio CBR

corpo de prova – a distribuição da carga imposta se apresenta submetida à condições 
de confi namento pleno, imposto pela contenção exercida pelas paredes laterais do 
cilindro-molde, externando pressões decrescentes com a profundidade e exercidas “de 
dentro para fora” ;

b) A preocupação de que durante a solicitação o êmbolo não proporcionasse 
deformações superfi ciais expressivas e tampouco atrito excessivo com o corpo de prova, 
particularidades que poderiam afetar e/ou mascarar os esforços de cisalhamento a se 
desenvolverem, particularidade que levou à seleção de corpos de prova com diâmetro 
superfi cial três vezes superior à dimensão superfi cial do êmbolo cilíndrico de punção 
(15,0 x 5,0 cm respectivamente); a existência de um anel externo à carga aplicada, livre 
de sua infl uência garantiria, por outro lado, que as solicitações impostas só atingissem as 
paredes de confi namento à cerca de 2” (5,0 cm) de profundidade:

c) A preocupação de permitir que as solicitações na fração inferior remanescente 
do corpo de prova (últimas 3” ou 7,5 cm) traduzissem, da forma mais original 
possível, as condições de confi namento verifi cadas no âmbito de um pavimento 
rodoviário carregado exteriormente: desenvolvidas sob a pressão de compressão 
vertical e exercidas de “dentro para fora”, pressionando as paredes do cilindro-molde;
  esta fração inferior do corpo de prova é submetida, por conseguinte, a efeitos de 
carregamentos axial vertical e radial, estes gerados a partir da imposição das tensões 
verticais de compressão infl igidas à superfície, gerando tensões radiais que se 
desenvolvem sob condições de confi namento, gerado pelas paredes do cilindro-molde.
Nesta fração inferior o corpo de prova se submete portanto a um estado de tensão 
triaxial de resistência interna, tradutor de um comportamento mais real do solo de 
fundação; 
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Figura 2 – Representação 
esquemática dos esforços 

de cisalhamento (máximos) 
experimentados pelo corpo 
de prova ao ser puncionado

d) A preocupação de fazer com que as solicitações impostas durante o ensaio fossem 
capazes de produzir os esforços de cisalhamento máximos possíveis aos solos de fundação 
– avaliação de sua capacidade de suporte máxima – proposição que se respaldou numa 
inversão sensacional nos procedimentos de aplicação de carga usuais (em laboratório) – e 
que ainda são únicos nos dias de hoje – que consistiu em testar a reação do solo de fundação 
à punção, esforço estrutural decorrente do encontro de um elemento estrutural linear (pistão 
cilíndrico) com um elemento laminar (solo de fundação), o qual responde pela indução de 
elevadas tensões de cisalhamento em torno de regiões relativamente pequenas:

No caso dos ensaios CBR verifi ca-se que o corpo de prova sofre a punção de uma 
carga estática (de baixo para cima) – não se tratando pois de um ensaio de penetração – 
desenvolvendo fi ssuras radiais capazes de promover rupturas bruscas do solo de fundação, 
sem aviso prévio, na região próxima à ação da carga; na realidade, não se exerce uma carga 
sobre o corpo de prova, pois é o corpo de prova que punciona um pistão estático, condição 
extremamente desfavorável, capaz de expressar sua resistência máxima.  

II.) O esmero de se contemplar, no âmbito do ensaio CBR, a sobrecarga exercida pelo 
peso próprio do pavimento sobre os solos de fundação, a qual exerce uma infl uência real 
e adicional na imposição de esforços; esta carga adicional sobreposta aos corpos de prova 
durante o ensaio, da ordem de 0,4 lb/pol2 (0,03 kgf/cm2), calculada para os pavimentos da 
época (1929) – fi ca o alerta que para os pavimentos atuais o peso dessa sobrecarga poderia 
ser revisto – visou permitir uma simulação quase perfeita do comportamento dos solos 
de fundação sob carga, composta pelo peso próprio do pavimento e pelas cargas a serem 
impostas pelo tráfego usuário atuante à superfície do pavimento, exercendo pressões da 
ordem de σc = 5,6 kgf/cm2; a ressaltar ainda, a concepção iluminada de se ter considerado 
esse carregamento na avaliação da expansão dos solos de fundação a serem sobrepostos 
por um pavimento.

III.) A brilhante ideia de ter considerado uma relação diferenciada entre os diâmetros 
do corpo de prova e do pistão de puncionamento, particularidade que proporcionou 
condições de aplicação e distribuição de carga bastante mais realistas e severas no 
ensaio CBR, diferentemente daquelas adotadas num ensaio de compressão triaxial, no 
qual se aplica uma carga distribuída de forma homogênea sobre toda a superfície do 
corpo de prova e tensões confi nantes externas (de fora para dentro), com magnitudes 
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IV.) A sapiência de se ter concebido um 
carregamento axial para o ensaio CBR processado 
por meio da aplicação  de  força  crescente lenta, 
que  responde  pela  punção  do  corpo  de  prova 
– exercida pelo pistão de reação – condição que 
caracteriza um ensaio de deformação controlada 
(sob velocidade de deslocamento constante do 
prato ascensor igual a 5/100 pol/min (1,27mm/
min); esta fixação evidencia os cuidados de 
se remeter todos os materiais à uma mesma 
solicitação reológica, preocupação que permite 
cotejar relações carga (força) x deformação 
(punção) sob condições idênticas. A avaliação das 
magnitudes do puncionamento foi especifi cada 
para serem realizadas intervalos crescentes de 25/1000 pol (0,63 mm) para as quais 
se anotariam as correspondentes forças (cargas) aplicadas, medidas através de um 
anel dinamométrico externo, totalmente independente; para a realização do ensaio 
especifi cou portanto a obtenção de pares homólogos das grandezas – força (carga) x 
puncionamentos (deformações verticais) – de forma permitir a defi nição da curva “carga 
x puncionamento” (denominado, de forma imprópria, de “penetração”):

V.) Seguidamente, defi nidos os procedimentos de ensaio, Dr. Porter teve a 
ideia iluminada de promover a moldagem de corpos de prova com umidades crescentes, 
todos obtidos a partir da sobreposição de 5 camadas sequenciais de solo devidamente 
compactadas - cada uma delas - com uma energia correspondente a 12 golpes do 
soquete concebido e submetê-los, seguidamente, a ensaios de resistência com a prensa 
de puncionamento também concebida; seu objetivo maior era de obter resposta à um 
questionamento que reinava à época: qual o melhor teor em água para se promover a 
compactação de um solo e se a esse percentual corresponderia a resistência máxima? 
Numa primeira fase do experimento, promoveu a moldagem dos corpos de prova 
com teores em água crescentes, com as umidades defi nidas entre a mínima e máxima 
qualifi cadas para se processar uma compactação, submetendo-os seguidamente 
aos esforços de puncionamento, procedimento que revelou uma particularidade 

previamente defi nidas. Tudo indica que, mesmo naquela época, dono de uma visão 
futurista inacreditável, Dr. Porter se indagou: qual a pressão de confi namento a se aplicar 
num ensaio de compressão triaxial para análise de um solo de fundação sobreposto por 
pavimentos externando número de camadas e espessuras diferentes e com distintas 
rigidezes? Seriam elas iguais, por exemplo, para pavimentos compostos por camadas 
de concreto asfáltico com 4,0 e 20,0 cm de espessura? Ou compostos por camadas de 
bases de solo arenoso fi no ou brita graduada tratada com cimento? E para camadas 
de base e de sub-base lateríticas ou de saibro arenoso? Enfi m, quais seriam as tensões 
de confi namento realmente ocorrentes em solos de fundação quando sobrepostos 
por pavimentos compostos por camadas distintas em número, espessura e rigidez, 
compactadas com energias diferenciadas, aplicadas por engenhos de compactação 
extremamente distintos? Em suma, como defi nir, para as inúmeras possibilidades de 
composição de pavimentos, as magnitudes das tensões de confi namento a serem 
impostas em ensaios triaxiais de forma a traduzirem, verdadeiramente, aquelas 
ocorrentes nos solos de fundação?

CAPA • ENSAIO CBR POR PAULO GONTIJO
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Figura 3 – 
Variação das 

resistências ao 
puncionamento 

de corpos de 
prova “secos”

diferenciada, surpreendente, pois evidenciou que as resistências máximas eram 
referentes às menores umidades e fortemente decrescentes com o aumento da 
umidade:  

CAPA • ENSAIO CBR POR PAULO GONTIJO

Surpreso com a descoberta, mas 
ainda sem resposta à sua indagação 
básica, Dr. Porter, numa intuição 
cognitiva notável, julgou que seria 
interessante avaliar também se as 
resistências dos solos após compactação 
se manteriam sob condições 
adversas, tais como suas submissões 
a invernos chuvosos rigorosos – com 
possibilidades de saturações imensas 
– ou a estiagens severas – umidades 
de trabalho substancialmente 
menores – inquietação que o levou a 
confeccionar novos corpos de prova, 
com umidades crescentes e mesma 
energia de compactação, e submetê-
los à embebição, imergindo-os em um 
tanque de água, contudo sem “afogá-
los”; para o efeito, dotou os cilindros de 
um colarinho suplementar de forma a 
garantir que a água atingisse a superfície 
do corpo de prova apenas por ascensão 
capilar. Esta preconização fi nal nasceu 
de um raciocínio simples, embasado 
no fato de que o afogamento por 
completo responderia pela prisão de 
todo o ar contido nos vazios do corpo 
de prova, tendendo a concentrá-lo 
numa região mediana, minudência que 

responderia pela existência de uma zona 
relativamente seca, com capacidade 
de suporte mais elevada no seio do 
corpo de prova, capaz de propiciar um 
falseamento em sua resistência. 

Verifi cando que o período ótimo 
de embebição seria de 4 dias, julgou 
importante considerar uma sobrecarga 
sobre os corpos de prova durante a 
embebição e durante o ensaio com o 
objetivo de simular o peso do pavimento 
(0,4 lb/pol2) e promoveu, em seguida, 
as medições das resistências ao 
puncionamento dos corpos de prova 
saturados, procedimento que denotou 
outra novidade sensacional: as grandes 
resistências “secas” (sem embebição) 
verifi cadas para as pequenas umidades 
evidenciaram quedas acentuadas 
com a absorção de água, variações 
que diminuíam à medida que as 
umidades se aproximavam de um 
valor mediano, a partir do qual as 
resistências “sem embebição” e “com 
saturação” praticamente se igualavam, 
seguramente em decorrência dos teores 
em água, ao fi nal, já se apresentarem 
bastante elevados, próximos da curva de 
saturação:
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Figura 5 – Cotejamento entre as Curvas de Resistência Seca e Saturada  

Figura 4 – Variação das 
resistências ao puncionamento 
de corpos de prova “saturados”
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E foi assim, a partir do cotejamento 
entre as resistências “seca” e “saturada” 
que Dr. Porter formulou os critérios de “ 
qualifi cação estrutural” e “estabilidade” 
dos solos vislumbrados sob a ótica do 
comportamento sob carregamento 
externo: embasou-se na constatação 
de que em uma determinada umidade 
se verificava concomitantemente a 
maior resistência ao puncionamento 
sob condições adversas (solos secos ou 
saturados)e também a mais estável,
particularidade traduzida pela menor 
redução de resistência verificada 
nos corpos de prova moldados; esta 
constatação foi mais acentuada nos 
corpos de prova que admitiam maior 
absorção de água, uma vez que, na 

sequência crescente, as umidades de 
moldagem já praticamente se igualavam 
às umidades de saturação, externando 
valores de resistência ao puncionamento 
naturalmente mais reduzidas. 

Assim, considerando esse ponto 
de maior equilíbrio comportamental, 
sentenciou que a qualificação 
máxima de um solo compactado sob 
carregamento externo ocorre a uma 
determinada umidade de compactação 
– que denominou de “umidade 
ótima” – à qual corresponde a 
resistência máxima ao puncionamento 
consideradas quaisquer condições 
de umidade, índice de suporte que 
denominou de California Bearing Ratio 
– CBR: 
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Figura 6 – Procedimento para correção das curvas carga X punção
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VI.) Na complementação de suas experimentações, Dr. Porter teve o cuidado de 
promover mais dois estudos específi cos – que persistem até os dias atuais – relativos 
à correção das curvas de resistência ao puncionamento e às correlações verifi cadas 
entre as umidades de moldagens e as densidades secas dos corpos de prova 
compactados: 

• A correção das curvas de correlação entre carga e deformação – sempre 
ocorrente em curvatura convexa – que às vezes apresentam formas ligeiramente 
côncavas ao início de seus desenvolvimentos, decorrentes de acomodações fi nais 
(defeitos superfi ciais, microestrutura, geometria, etc.) ou rearranjo das partículas 
superfi ciais do corpo de prova, ao início do puncionamento promovido pelo pistão 
de reação; a proposição corretiva consistiu em se traçar uma tangente ao ponto de 
infl exão da curva convexa e “corrigir” a origem: 

• No que respeita às correlações entre umidades e densidades, Dr. Porter 
considerou pertinente, nos estudos das variações dos solos com teores de água 
crescentes e compactados com energia única, correspondente à aplicação de 
12 golpes de soquete por camada – 5 camadas por corpo de prova – determinar 
também as densidades secas (massa específica aparente seca) dos solos 
secos compactados e avaliar suas correspondências com as umidades de 
moldagem, tendo constatado leis de variação simétricas àquelas externadas 
pela resistência ao puncionamento para os solos saturados – abóboda 
parabólica – particularidade que, após os conhecimentos adquiridos, se mostrou 
naturalmente expectável; assim nasceu a denominada “curva de compactação”, 
a qual permite determinar exatamente os valores da “umidade ótima – hót.” e da
“densidade seca máxima - γs.máx.”:
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Figura 7 – “Curva de Compactação” 

CAPA • ENSAIO CBR POR PAULO GONTIJO

VII.) Finalmente, num lampejo conclusivo, Dr. Porter vislumbrou a necessidade 
de se estabelecer um padrão referencial, haja vista que a infi nidade de tipos de solos 
de fundação encontrados na natureza difi cultaria, per se, o estabelecimento de 
referências comportamentais independentes, individualizadas. Em suas análises, 
considerou que proposições generalizadas, embora muitas vezes interessantes para 
avaliações preliminares, são de certa forma presunçosas, principalmente ao se ter 
em conta as notáveis distinções entre as gênesis de formação dos solos (exemplo: 
solos ocorrentes em climas temperados e tropicais) e a variação notável que os 
caracterizam: diâmetro nominal máximo dos grãos (atrito interno), percentagens 
passadas na peneira #200 (coesão), plasticidade, expansibilidade, etc. Destarte, 
com sabedoria impar e fugindo de variações incontroláveis, considerou que as 
britas graduadas, compostas com agregados pétreos sadios e inertes, de distintas 
naturezas pétreas e externando diferentes composições granulométricas e 
comportamentos sob carga bastante similares, submetidas sempre a uma mesma 
energia de compactação, deveriam constituir o “material – padrão”, ao qual todos os 
demais deveriam se reportar em termos relativos. 

VIII.) Para o efeito, e com o objetivo de propiciar uma generalização das 
condições de solicitação e comparação com outros processos de carga, Dr. 
Porter considerou mais apropriado considerar, como referência, não a carga axial 
transmitida pela prensa de puncionamento e sim a pressão de carregamento, 
grandeza naturalmente implícita no ensaio, haja vista ser ela exercida pelo pistão 
de reação com diâmetro de 2 pol e área superfi cial de 3,14 pol2 (20,268 cm2). 
Assim admitindo, e tendo por base as experimentações efetuadas, verifi cou que 
os ensaios CBR realizados com as britas graduadas – realizados à deformação 
controlada (sob velocidade de deslocamento constante do prato ascensor 
igual a 5/100 pol/min (1,27mm/min) – evidenciavam uma correlação notável 
entre as magnitudes das punções e as tensões de carregamento demandadas, 
tendo verifi cado, através de análises de regressão múltiplas, uma tendência de 
comportamento satisfatoriamente bem representado por uma função hiperbólica; 
os valores obtidos evidenciam que ao início do carregamento para cada acréscimo 
de punção pré-estabelecido – medidos a intervalos de 25/1000 pol (0,63 mm)
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Figura 8 -
 Curva de Referência 
Tensão – Deformação 
(brita graduada padrão) 
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 – se fazia necessário um incremento de tensão de carregamento da ordem 
de 250 lb/pol2 (17,58 kgf/cm2), os quais se atenuavam com o acréscimo dos 
puncionamentos. Tal particularidade o permitiu defi nir os pares homólogos 
representativos da curva “tensão x deformação” da brita graduada referencial, 
indicados a seguir: 

Assim, com base em análises de regressão múltiplas, Dr. Porter defi niu uma curva 
média que adotou como curva-padrão para o ensaio CBR, à qual todos os resultados 
obtidos com outros materiais deveriam ser reportados em termos relativos:

Em sua síntese, Dr. Porter julgou 
bastante e suficiente promover 
cotejamentos com apenas dois 
pontos específicos de deformação: 
0,1 pol e 0,2 pol – correspondentes no 
sistema métrico a 2,54 mm e 5,08 mm
– selecionados por se disporem 
no campo de variação das curvas 
disciplinado pelo regime resiliente, de 

forma consolidada e por externarem os 
valores mais signifi cativos. Deixou claro 
entretanto que tais considerações eram 
pertinentes exclusivamente a materiais 
qualifi cados para emprego na prática 
rodoviária, os quais nunca são levados à 
ruptura durante os ensaios CBR; excluiu 
naturalmente os solos que externam 
plasticidades e expansões colossais.
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Assim, para procedimentos de cotejamento, defi niu que os resultados de ensaios 
com outros materiais se reportassem sempre, em termos relativos, ao material 
de referência, tendo julgado sufi ciente a verifi cação apenas nas deformações 
correspondentes a 1/10 pol (2,54 mm) e 2/10 pol (5,08 mm), às quais correspondem 
tensões padrões de 1.000 lb/pol2 (70,31 kgf/cm2) e de 1.500 lb/pol2 (105,46 kgf/cm2) 
respectivamente, devendo-se selecionar o maior resultado obtido:

onde:

CBR = Índice de Suporte California (%)
Pressãopenetração 2,54 mm = Pressão exercida correspondente à penetração de 2,54 mm;
Pressãopenetração 5,08 mm = Pressão exercida correspondente à penetração de 5,08 mm;
70,307 e 105,46 = pressões-padrões relativas aos puncionamentos de 2,54 mm e 5,08 mm.

Contudo, em que pesem tais considerações sobre o emprego de pressões 
de carregamento padrão, nada impede contudo de se utilizar também as 
respectivas cargas aplicadas no puncionamento, haja vista a correlação direta. 
Assim considerando, as magnitudes das cargas de puncionamento relativas são 
apresentadas na tabela a seguir:  

Bastando, de forma análoga, promover os cotejamentos considerando apenas 
duas das deformações ocorrentes a 0,1 pol e 0,2 pol – correspondentes no nosso 
sistema métrico a 2,54 mm e 5,08 mm – igualmente dispostas em campo de variação 
das curvas disciplinado pelo regime resiliente, de forma consolidada, devendo-
se considerar o maior dos resultados obtidos. Assim, para procedimentos de 
cotejamento, defi niu:  
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Figura 9 – Ensaio CBR - Curva Padrão Força (Carga) x Punção (Deformação)

Considerando as pressões padrões às penetrações de 2,54 mm e 5,08 mm, tem-se:

onde:

CBR = Índice de Suporte California (%);
Fpenetração 2,54 mm = Força aplicada equivalente à penetração de 2,54 mm;
Fpenetração 5,08 mm = Força aplicada equivalente à penetração de 5,05 mm;
1.425,00 e 2.137,46 = forças-padrões relativas aos puncionamentos de 2,54 mm e 5,08 mm.
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O ENSAIO CBR E SUA RELAÇÃO COM OS 
ENSAIOS DE COMPRESSÃO SIMPLES E TRIAXIAL
Descrita a metodologia desenvolvida 

por Dr. Porter, julgou-se válido tecer 
considerações complementares – e 
novas – à cerca dos resultados obtidos 
nos Ensaios CBR, nomeadamente no 
que diz respeito à semelhança verifi cada 
entre as curvas de tensão - deformação 
CBR com aquelas detectadas em ensaios 
de compressão simples e triaxial, as 
quais externam desenvolvimentos 
ditados por uma função hiperbólica, 
particularidade que evidencia que 
os solos não constituem materiais 
perfeitamente elásticos. Nos três ensaios 
se constata que os solos não atendem 
à proposição básica de Robert Hooke
descrita em seu trabalho “A verdadeira 
Teoria da Elasticidade” (proposição 
de 1676 e publicada em 1678) no 
qual sentenciou: “As the extension, 
so the force”, haja vista que quando 
carregados evidenciam trajetórias de 
desenvolvimento distintas: no ramo 
de carga, curvaturas convexas e no 
ramo de descarga, curvaturas côncavas, 
caminhamentos que não traduzem a 
proporcionalidade linear. Entretanto, os 
solos exibem uma das exigências básicas 
da Teoria da Elasticidade que determina 
que “cessadas as cargas, as deformações 
retornam ao ponto de origem”, sem 
parcelas residuais ou permanentes; 
daí, inclusivamente, o emprego do 
vocábulo “Resiliência” para explicar seus 
comportamentos – adotado em respeito 
à lei de Hooke e à semântica técnica 
– palavra advinda do latim “resilire” 
e que signifi ca “voltar atrás”, ou seja, 

“Resiliência” traduz, na acepção da palavra, a 
capacidade de recuperação dos materiais pós 
solicitação das cargas.

Do exposto, verifica-se portanto 
que a proposição básica do ensaio 
CBR consiste no estabelecimento da 
relação tensão x deformação durante o 
processo de carregamento, a qual pode 
ser todavia transformada em relação 
tensão x deformação relativa (relação 
deformação imposta / altura do corpo de 
prova inicial), relação que permite – com 
base nos princípios básicos que regem 
a Teoria da Elasticidade e admitida sua 
representatividade para os materiais 
resilientes – o cálculo do “módulo de 
resiliência”, o qual é defi nido, na realidade, 
pelo trabalho exercido por unidade de 
volume (kgf.cm/cm3), ou seja, se traduz 
pela capacidade de recuperação da energia 
armazenada durante a deformação de um 
corpo; a determinação e o relacionamento 
dos pares homólogos tensões impostas e 
extensões sofridas, ocorrentes no âmbito do 
regime resiliente, permite portanto o cálculo 
dos módulos de resiliência dos solos. 

Assim considerando, e tendo em conta 
que tais grandezas são pertinentes aos 
ensaios CBR, as correlações já se apresentam 
naturalmente disponibilizadas: a associação 
dos valores das tensões requeridas para a 
imposição dos distintos puncionamentos e os 
respectivos valores das deformações relativas 
(Δl/l), defi nidas pela relação “magnitude do 
puncionamento / altura do corpo de prova 
(12,5 cm)” permite calcular os módulos de 
resiliência (módulo tangente); para o caso da 
brita graduada padrão, por exemplo, tem-se: 
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Este procedimento, que pode 
ser naturalmente estendido para 
apreciação dos valores modulares de 
outros materiais, traduz, para o caso 
da brita graduada padrão, um valor 
de módulo de resiliência da ordem de 
3.500 kgf/cm2, valor extremamente 
coerente e atual, citados em uma série de 
compêndios e proposições normativas 
para o desenvolvimento de cálculos 
mecanísticos.

Em sequência às ideias originais 
de Dr. Porter, verifica-se que nada 
impede de se dar continuidade ao 
ensaio CBR promovendo, a partir de 
uma determinada carga, o processo 
de reversão do carregamento, 
promovendo a descarga do corpo 
de prova através do retorno do prato 
ascensor à sua posição original, à 
mesma velocidade de deslocamento 
(1,27 mm/min). Promovendo leituras 
periódicas das deformações de recuo, 

verificam-se procedimentos que 
revelam tendências comportamentais 
incríveis, completamente distintas 
consoante os tipos de recuperação 
verificada: os materiais mais argilosos 
(menos resilientes ou mais plásticos) 
exibem pequenas recuperações, os 
arenosos (medianamente resilientes) 
exibem recuperações medianas e os 
tratados com cimento Portland ou certas 
lateritas (altamente resilientes) exibem 
recuperação total; em certos solos 
tratados com cimento Portland (5% ou 
mais de cimento) e também alguns tipos 
de lateritas, a imposição de deformações 
maiores (por exemplo 5,08 mm) 
muitas vezes não são sequer atingidas 
(função da capacidade de carga do anel 
dinamométrico) e, quando cessadas as 
cargas, as deformações impostas pelo 
puncionamento se recuperam “in totum”, 
deixando de existirem: aceitam apenas 
uma marca delével, não mensurável.

Figura 10 – Cálculo dos Módulos de Resiliência da 
Brita-Padrão
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Figura 11 – 
Representação esquemática 
das deformações passíveis 
de ocorrência  no ramo de 
descarga em um Ensaio CBR 

Esta particularidade evidencia, portanto, uma qualifi cação extra e notável do ensaio 
CBR – até então nunca utilizada – traduzida pela sua potencialidade para permitir a 
qualifi cação dos solos de acordo com seus comportamentos sob a ação de cargas: os mais 
resilientes, evidenciam grande poder de recuperação e os menos resilientes, externam 
suas predisposições à submissão de grandes deformações permanentes. Adicionalmente, 
soma-se ainda nessa análise o fato de as deformações ocorrentes – suas magnitudes e 
poderes recuperações – ocorrerem predominantemente na fração superior dos corpos 
de prova (2/5 superiores), particularidade que permite a defi nição de seu comportamento 
predominantemente sob a ação de carga livre – independente de confi namento – 
minudência que permite traduzir, com muito boa consistência, a qualifi cação dos materiais 
de se submeterem aos esforços de cisalhamento máximos. 

Com base no exposto, constata-se que 
o ensaio CBR constitui um procedimento 
excepcional – valorizado sobremaneira 
pela sua simplicidade – para avaliação 
da qualificação dos solos,  podendo 
contribuir, de forma signifi cativa, para um 
melhor ajuizamento dos procedimentos 
de dimensionamento de pavimentos e 
de seus reforços estruturais, processados 
à luz de critérios de Resistência ou 
fundamentados na Mecânica dos 
Pavimentos, notadamente no que diz 
respeito à correção dos módulos de 
elasticidade dos solos de fundação em 
função dos teores em água.

Em termos comparativos, no âmbito 
do dimensionamento de pavimentos 
rodoviários, julga-se portanto válido 
afirmar que dadas às ilimitadas 

possibilidades de composição dos pavimentos 
(número, espessuras e rigidezes das camadas) 
e à distinção de aplicação e variação das 
cargas atuantes à superfície, somadas à 
inúmeras variáveis intervenientes no âmbito 
dos procedimentos de ensaio (processos de 
compactação e de conformação, umidades e 
densidades fi xas, índices de esbeltez, variações 
de consolidação, drenados e não drenados, 
etc.), a defi nição das tensões de confi namento 
a serem impostas num ensaio triaxial torna-
se extremamente complexa e seguramente 
pouco representativa das condições vigentes 
nos solos de fundação de pavimentos 
existentes. As desconsiderações da robustez 
do pavimento, do número e das distintas 
rigidezes de suas camadas constitutivas, 
emprestam aos resultados a serem obtidos em 
ensaios triaxiais, com tensões de confi namento 

CAPA • ENSAIO CBR POR PAULO GONTIJO
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prefi xadas (normatizadas) – um elevado grau de subjetividade, pois podem não 
apresentar qualquer vinculação com a realidade. 

Sob condicionamentos similares, julga-se que os resultados traduzidos pelos 
ensaios CBR se apresentam, contrariamente, muito mais pertinentes e seguros, haja 
vista que a severidade do puncionamento imposto na zona de carga livre do corpo 
de ensaio, induz a resultados que traduzem a resistência máxima admissível do solo 
de fundação aos esforços de cisalhamento quando acionados por uma carga plena 
atuando na superfície de um pavimento. 

Complementarmente, baseado nas constatações efetuadas e considerando 
inclusive a possibilidade de se determinar os módulos de resiliência tangentes do 
solo ensaiado (para os dois puncionamentos previstos), julga-se que a relação entre 
os valores modulares – ou simplesmente dos valores CBR – determinados através 
de ensaios CBR realizados com corpos de prova moldados nas condições de campo 
‒ com umidades e densidades iguais às constatadas “in situ” ‒ ensaiados sem e 
com embebição (embebição durante 4 dias), possibilitaria promover correções nos 
valores modulares dos solos de fundação obtidos por retroanálise, de forma a se ter 
em conta a infl uência da água na capacidade de carga; esta proposição se apresenta 
naturalmente interessante quando as linhas de infl uência dos assentamentos 
reversíveis forem obtidas em plena estação seca.

A consideração de uma relação aproximada entre os módulos “CBR” e os obtidos 
por retroanálise, com reservas que resultam nomeadamente das diferenças de 
carregamento – enquanto as cargas nos ensaios CBR são impingidas através do 
puncionamento do solo de fundação, as verifi cadas num pavimentos são impostas 
por meio de pneus – permite admitir que a relação entre tais valores modulares, 
correspondentes a um único solo, moldado com o teor em água e grau de 
compactação verifi cados “in situ”, se mantém constante: 

A fi nalizar, deixa-se claro que na relação retrodescrita os valores de ESF sem e com 
embebição podem ser naturalmente substituídos pelos valores dos CBR sem e com 
embebição ou até mesmo pelas correspondentes tensões e forças impostas ao corpo 
de prova. 

A título de ilustração, apresentam-se no quadro ilustrado a seguir alguns 
resultados pertinentes a estudos efetuados no âmbito do Projeto de Restauração da 
BR-153 – trecho Rialma – Anápolis. 

“O bonito é ser simples”

RODOVIAS&VIAS38
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O inovador engenheiro 
O. J. Porter: um resolvedor de problemas. 

(1901-67)

Paulo Gontijo é engenheiro, professor 
e presidente da Strata Engenharia. 
Entusiasta do conhecimento, é um 

articulador do progresso e da inteligência. 
Estrategista arquetípico, visionário e 

fascinado pelo novo, fl erta com o passado 
pela memória e pela história, mas 

estabelece seu pensamento e objetivos, 
fi rmemente no futuro.
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DIGNIDADE PARA MORAR, DIGNIDADE PARA MORAR, 
MELHORIAS PARA OPERAR, MELHORIAS PARA OPERAR, 
SEGURANÇA PARA TRAFEGARSEGURANÇA PARA TRAFEGAR

Com efeito, as equipes 
constataram que, para além 
da reconfiguração que está 

em curso, provavelmente o braço 
fluminense do Departamento, pode 
ser considerado também ali, um 
importante vetor para melhoria da 
qualidade habitacional na região, 
uma vez que ficou responsável pela 
construção de 17 unidades residenciais 
(cuja entrega foi registrada em parte 
por nossas lentes) aos contemplados 
na comunidade Estampa / Várzea do 

Rodovias&Vias, dando continuidade ao acompanhamento das 
intervenções da Superintendência do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes no Rio de janeiro, foi até Barra Mansa, 
conferir a entrega do trabalho “execução das obras remanescentes da 
adequação geométrica da linha ferroviária” da referida cidade.

DNIT/RJ – Habitação & Mobilidade

Quartel, impactados pelas obras no 
tramo. Contudo, para além de mais 3 
residências em construção e 2 comércios 
e o adequado atendimento a 19 famílias 
que optaram por outra modalidade de 
ressarcimento, a superintendência ainda 
atua no destravamento da rota turística 
estrada-parque do Itatiaia (BR-485), 
entre outros empreendimentos a serem 
detalhados nesta reportagem, incluindo 
obras emergenciais na emblemática e 
sempre muito comentada, BR-101 no 
estado.
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OBRA HUMANIZADA

infraestrutura

“Não há como conceber uma 
obra que se pretenda bem 

feita, sem que ela carregue 
em si, desde o princípio, a 
sua função, que é servir à 

população."
Robson Santana

Superintendente do DNIT/RJ

Caracterizadas pelo entendimento 
com base no diálogo e a busca pela 
compreensão das reais necessidades 
comunitárias, as obras no chamado 
“pátio de manobras” no município de 
Barra Mansa, naturalmente iniciaram 
com criterioso levantamento situacional 
da área e um detalhado estudo da 
presença populacional e dos diferentes 
impactos que se verificariam, caso 
a caso, em um trabalho extenso e 
desempenhado com muito tato, por 
uma determinação expressa do próprio 
DNIT, como definiu o superintendente 
da autarquia no Rio de Janeiro, Robson 
Santana: “Não há como conceber uma 
obra que se pretenda bem feita, sem que 
ela carregue em si, desde o princípio, 
a sua função, que é servir à população. 
Eu costumo dizer que as pessoas não 

moram na rodovia, não moram na 
ferrovia. Elas moram nas cidades, nas 
suas comunidades. E é necessário um 
grande cuidado com as interferências 
que nosso trabalho vai ocasionar nas 
vidas dessas pessoas. Todos temos 
muita consciência disso, e o DNIT, com 
apoio das bancadas federal e estadual, 
da prefeitura, dos seus colaboradores 
e das equipes envolvidas e bastante 
comprometidas das empresas que 
trabalharam, não pouparam esforços 
para que pudéssemos prover moradias 
confortáveis, dignas”, destacou o 
engenheiro, que contabiliza, com esta, 
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a entrega do quarto empreendimento 
da Superintendência chefiada por si, 
somente em 2021. Também presente 
à entrega, o diretor de Infraestrutura 
ferroviária do DNIT, Marcelo Chagas, ele 
próprio um ex-morador de Barra Mansa, 
recordou: “Sempre me preocupou 
muito a questão do conflito entre a 
operação pesada da linha férrea e sua 
relação com a população lindeira. 
Com esta ação, nós vamos tornar a 
convivência harmoniosa, eliminando 
riscos, com vistas ao bem-estar 

UM OLHAR APURADO
SOBRE OS DETALHES

“ Então é uma felicidade 
vermos como o DNIT 

contribui para o progresso 
e a mobilidade, sem 

descuidar das pessoas."
Marcelo Chagas

Diretor de Infraestrutura Ferroviária do DNIT

das famílias. As adequações também 
trarão melhor ordenamento e mais 
segurança para o trânsito da cidade. 
Então é uma felicidade vermos como 
o DNIT contribui para o progresso e a 
mobilidade, sem descuidar das pessoas”, 
disse o diretor.

“Esse acompanhamento social 
começou ainda muito antes da 
mobilização, e incluiu um trabalho 
extenso de comunicação social, não 

apenas com as famílias diretamente 
relacionadas, mas também com 
toda a população do entorno do 
empreendimento. Sabemos que o 
curso do empreendimento em si, é 
uma alteração importante de rotina 
na vida dessas pessoas, por isso, os 
acompanhamentos mensais e em 
alguns casos quase que semanalmente, 
e o estabelecimento do nosso escritório 

“Incluiu um trabalho extenso de 
comunicação social, não apenas 
com as famílias diretamente 
relacionadas, mas também com 
toda a população do entorno do 
empreendimento."
Carolina Cardoso de Oliveira
Assistente Social da Concremat

DNIT/RJ – Habitação & Mobilidade
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Ruta 30, perto da cidade de Tranqueras - UY

“O DNIT foi muito idôneo e justo 
nas avaliações. Havia imóveis 
bem precários, e famílias que 

ocupavam a área há muito 
tempo, por 2, 3 gerações. Tudo 

isso foi levado em conta na hora 
de precificar."

Carolina Medeiros Curátola
Advogada da Concremat

como ‘ponto de apoio’, para sanarmos 
todas as dúvidas, inclusive com 
números de telefone para atendimento 
dedicado”, conta Carolina Cardoso de 
Oliveira, Assistente Social da Concremat, 
empresa líder do Consórcio Concremat/
Egis. “Contamos com a colaboração 
muito próxima de assistentes sociais 
da Prefeitura e, como se trata de 
um trabalho que se dá também em 
âmbito Federal, era preciso verificar 
ainda, os benefícios aplicáveis a estas 
famílias, que em muitos casos, estavam 
com cadastramento incompleto ou 
desatualizado. Então, sob a ótica de 
garantia de acesso à tarifas sociais e 
assegurar direitos, foi muito positivo 
também”, avaliou. Com 87 m² de área 
construída, 3 quartos, dois banheiros, 
garagem, varanda e opções de versão 
com acessibilidade adaptada para 

idosos e pessoas com dificuldades 
de locomoção, as casas oferecidas – 
sem muita surpresa – acabaram se 
configurando como preferidas por 
um número grande de residentes, em 
uma taxa de adesão figurando entre as 
maiores já presenciadas pela equipe 
deste periódico para um plano desta 
natureza, o que reflete, sobretudo, bom 
planejamento e boa execução por parte 
das empresas. “De uma forma geral, 
o DNIT foi muito idôneo e justo nas 
avaliações. Havia imóveis bem precários, 
e famílias que ocupavam a área há muito 
tempo, por 2, 3 gerações. Tudo isso foi 
levado em conta na hora de precificar, 
indenizar e oferecer alternativas. 

infraestrutura
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Então, foram feitas as vistorias, e toda 
a parte burocrática avançou de forma 
bem célere”, relatou a advogada da 
Concremat, Carolina Medeiros Curátola. 
De fato, a operadora do Direito, ressaltou 
que as ações e programas desenvolvidos 
tanto com a população local, quanto os 
funcionários e trabalhadores da própria 
empresa, foram além das delicadas 
questões de desapropriação e integração: 
“Atuamos no gerenciamento ambiental, 
comunicação social, educação ambiental, 
monitoramento e qualidade das águas, 
desapropriação e transferência, atividades 
socioambientais, gerenciamento de 

riscos/plano de emergência, programa 
de descomissionamento do pátio 
de manobras, saúde e segurança do 
trabalho, segurança no trânsito e 
ordenamento territorial, recuperação de 
áreas degradadas, gestão de resíduos e 
efluentes, monitoramento das medidas 
mitigadoras e corretivas. Foram 13 ações 
distintas no total”, revelou. Um esforço 
conjunto em direção a uma situação 
que, se por um lado, ofereceu mais 
qualidade de vida à população, também 
melhorará a logística das cargas pelos 
trilhos, reconfigurando para melhor, 
também, o tráfego na região.

Rodovias&Vias teve a oportunidade 
de conversar com moradores que 
optaram pelo reassentamento, e com 
as forças políticas que ofereceram 
contribuições importantes para que o 
sucesso obtido significasse também 
novas perspectivas. Pessoas como o 
senhor Orlandino Gonçalves, 73 anos, 
ex-funcionário dos Correios e Telégrafos 
em Volta Redonda e atualmente 
trabalhando como sapateiro: 

“Eu moro por aqui há 24 anos. A 
gente fica satisfeito que a obra está 
andando, e também, na expectativa 
de poder mudar, né? Poder morar na 
casa nova com a minha Maria Josefina, 
poder dar andamento para as coisas, 
na sapataria, que também está sendo 
construída perto da casa, pelo pessoal”, 

comemorou ele, acrescentando: 
“A gente nota por aí, que quando tem 
obra, as casas são bem pequenas. Mas 
essas aqui não. Foi uma grande ajuda, 
até por que jamais uma pessoa pobre 
poderia construir uma casa dessas”, 
disse Orlandino que ainda se mostrou 
bastante ansioso em poder retomar suas 
atividades, com a conclusão e entrega 
dos imóveis, e por já estar vacinado. 

Também morador da região, 
Marcelo Andrade falou às equipes na 
oportunidade da entrega: “Eu estou 
aqui desde que nasci, 41 anos já, e 
fico muito contente com essa nova 
possibilidade, com casas tão bem 
feitas, que são, como se diz, construídas 
como se fossem para o próprio uso dos 
representantes dos órgãos usarem. 
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“Eu moro por aqui há 24 anos. A gente 
fica satisfeito que a obra está andando, 

e também, na expectativa de poder 
mudar, né? Poder morar na casa nova."

Orlandino Gonçalves 
73 anos, ex-funcionário dos Correios 

“Esta é uma obra que traz uma 
interação muito grande com o interior 

do estado, e eu fico contente de nós 
termos tido as condições de mostrar 

que a classe política, organizada e 
visando benefício da população."

Luiz Antônio Corrêa -  Deputado Federal (PL/RJ

“Eu estou aqui desde que nasci, 41 
anos já, e fico muito contente com essa 
nova possibilidade, com casas tão bem 
feitas, que são, como se diz, construídas 
como se fossem para o próprio uso dos 
representantes dos órgãos usarem."
Marcelo Andrade  - Morador da região

“Com o diálogo junto com o DNIT, 
conseguimos resolver este problema, 
que durante muitos anos, ceifou muitas 
vidas. Contamos com a sensibilidade 
desde a esfera municipal, com uma 
prefeitura atuante."
Marcelo Cabeleireiro - Deputado Estadual (DC)
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E a gente viu, já acompanha há anos, 
o empenho que houve para que essas 
moradias saíssem do papel. Eu posso 
dizer que estou muito feliz. São moradias 
dignas. Superou as minhas melhores 
expectativas”.

Um dos principais articuladores, o 
deputado Federal Luiz Antônio Corrêa 
(PL/RJ), declarou: “Esta é uma obra que 
traz uma interação muito grande com 
o interior do estado, e eu fico contente 
de nós termos tido as condições de 
mostrar que a classe política, organizada 
e visando benefício da população, 
pode contribuir para o bem-estar. Para 
trabalharmos na emenda que resultou 
nesta entrega, nesta legislatura, não 
houve uma atuação que se prendeu à 
coloração partidária. Foi uma atuação 
que contou com a força de vontade 
dos políticos conscientes do seu papel, 
de trazer recursos para seu estado, 
honrando compromissos com aqueles 
que os elegeram”.

Apontado como pioneiro nas 
tratativas para o empreendimento, o 
deputado Estadual Marcelo Borges da 
Silva, o “Marcelo Cabeleireiro” (DC), fez 
questão de registrar: “Nós saímos de 
uma situação de desalento, com obras 
paralisadas, e com o diálogo junto com 
o DNIT, conseguimos resolver este 

problema, que durante muitos anos, 
ceifou muitas vidas. Contamos com a 
sensibilidade desde a esfera municipal, 
com uma prefeitura atuante, à esfera 
estadual, com a bancada federal em 
Brasília, que ajudou Barra Mansa e que 
tem trazido recursos para obras que 
melhoram essa nossa região. Então, 
temos que parabenizar os envolvidos, 
parabenizar e o DNIT, que vai entregar 
casas melhores do que as que as pessoas 
moravam antes”.

Rodrigo Drable (DEM), prefeito 
de Barra Mansa, avaliou: “Hoje temos 
diante de nós uma conquista. A 
readequação ferroviária desta linha, já 
era discutida desde a metade do século 
passado. Tínhamos um impacto muito 
negativo da operação. Um problema 
que sempre entrava na pauta política, 
mas nunca antes havia se chegado a 
uma solução. Afinal, nós conseguimos 
um entendimento de que tínhamos 
que fazer algo que era bom para todo 
mundo. Jamais podíamos permitir 
que se destruíssem a vida das famílias 
aqui. É certo que tivemos discussões 
acaloradas. Tensas. Mas sempre com a 
intenção de conseguir o melhor. E creio 
que conseguimos algo em acordo com 
os melhores interesses de Barra Mansa, 
com a consciência de que obra só tem 
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“Hoje temos diante de nós uma 
conquista. A readequação ferroviária 

desta linha, já era discutida desde a 
metade do século passado. Tínhamos um 

impacto muito negativo da operação."
Rodrigo Drable (DEM) - Prefeito de Barra Mansa

“Esse é um empreendimento 
ferroviário, mas que contribui com a 
habitação. Que contribui também com 
o modal rodoviário e vai melhorar o 
fluxo, o ir e vir da população também."
Engº Eros dos Santos - Sec. Mun. de Planejamento Urbano

um dono: a população. Eu acompanhei 
os trabalhos muito de perto. E só tenho a 
agradecer a dedicação das empresas, e do 
próprio DNIT, com a participação decisiva, 
dentre tantos, do superintendente 
Robson e do diretor Marcelo Chagas, que 
foi fundamental, que teve uma atuação 
muito positiva e que merecia uma placa 
por esta realização. Agora, teremos uma 
forma diferente de viver a cidade, cujos 
impactos são difíceis de descrever. É um 
orgulho”.

Já o secretário Municipal de 
Planejamento Urbano de Barra mansa, 
engº Eros dos Santos, destacou “Uma 
atuação muito forte, bem orientada 
e conjunta, com técnicos de alto 
calibre, e muito dedicados, capazes 
de compreender as obras como uma 
oportunidade integradora, para 
solucionar feridas a muito abertas. Esse é 
um empreendimento ferroviário, mas que 
contribui com a habitação. Que contribui 
também com o modal rodoviário e vai 
melhorar o fluxo, o ir e vir da população 
também”. 

Família Andrade recebe nova casa
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RESPOSTAS RÁPIDAS: A ATUAÇÃO DA 
SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT/RJ NA BR-101

Como Rodovias&Vias já havia 
noticiado previamente em suas vistas 
técnicas à superintendência Regional do 
DNIT fluminense, há diversos segmentos 
delicados na BR-101, que requerem 
um olhar atento e acompanhamento 
constante, especialmente por conta 
dos pesados regimes de chuvas que são 
comumente verificados na região. O que 
coloca as equipes do DNIT na área em 
constante estado de alerta. Recentemente, 
como alternativa para um desses trechos 
mais sensíveis, a superintendência 
logrou ser bem-sucedida em mais uma 

intervenção de grandes proporções, 
como explica o engenheiro Arysson 
Siqueira Silva Chefe de Serviço da UL de 
Angra dos Reis do DNIT/RJ, “Para a Obra 
de estabilização e contenção de encosta, 
foi necessária a criação de uma variante 
(pista lateral), de aproximadamente 
200 metros. Para a construção desta 
pista, tivemos que fazer cortes e 
escavações dos taludes. Com a variante 
em condições de rodagem segura, 
desviamos o trânsito e iniciamos o 
trabalho de escavação da pista principal 
e a construção da cortina atirantada 
(muro de contenção), nos utilizando de 
material previsto para suportar este tipo 
de carga, tais como Aço CA-50 (9.000 kg), 
e Concreto FCK 25 MPA 120 M3”, 
detalhou.

“Para a Obra de estabilização e 
contenção de encosta, 
foi necessária a criação de uma 
variante (pista lateral), de 
aproximadamente 200 metros. Para 
a construção desta pista, tivemos que 
fazer cortes e escavações dos taludes."
Arysson Siqueira Silva
Chefe de Serviço da UL de Angra dos Reis do DNIT/RJ
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CONSERVAÇÃO: MANTENDO
A BOA SAÚDE RODOVIÁRIA

Naturalmente, a BR-101, como 
qualquer rodovia, em especial as de 
grande capacidade e alto volume 
de tráfego e que são responsáveis 
por conexões interestaduais 
imprescindíveis, é alvo de um elevado 
nível de serviços de rotina, de acordo 
com Marcelo: “Fazemos também a 

manutenção e conservação ao longo de 
73 Km de rodovia (BR-101 KM 514 + 420 no 
Município de Angra dos Reis, RJ), executando 
os serviços de roçada manual; capina manual; 
caiação; aplicações de concreto, entre outros. 
Sempre, é claro, mantendo a rodovia nas 
melhores condições de trafegabilidade e 
segurança”, destacou.
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BR-485: OBJETIVO ESTRATÉGICO PARA O 
PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA

Primeiro parque Nacional delimitado 
no Brasil, e assim denominado em alusão 
ao maciço que o emoldura – o Maciço 
do Itatiaia, a área, estabelecida em 
1937 e ampliada em 1982, para 28 mil 
hectares, é um catalizador de atenções 
no estado que indiscutivelmente, possui 
uma miríade de atrativos para o lazer. 
Chefiado pelo coronel Luiz Aragão, 
da reserva do Exército Brasileiro, e 
conhecedor, mundo a fora de diversos 
Parques e áreas ambientais – uma vez 
que já viajou pelos “quatro cantos do 

globo” ao melhor estilo de “infantaria 
ligeira”, com mochila nas costas, o atual 
responsável, é um entusiasta da vida ao 
ar livre, e um homem de ação, sempre 
palmilhando e visitando pessoalmente 
todos os recônditos da área sob seus 
cuidados. “Eu passo o tempo necessário 
resolvendo as partes burocráticas da 
função. O parque precisa de atenção, 
presença. Por isso eu costumo ir muito 
a campo”, revela o chefe. E foi em suas 
andanças, e com o conhecimento de 
causa que somente quem percorre 
cada metro quadrado com os próprios 
solados, que ficou evidente uma 
necessidade:  elevar o padrão técnico da 
BR-485, que constitui a “espinha dorsal” 
do tráfego no parque, e que encontra-
se em leito natural por cerca de 13 km. 

“O ideal seria que o trecho 
ficasse sob os cuidados da 
superintendência do DNIT no 
Rio de Janeiro."
Coronel Luiz Aragão
Chefe do Parque do Itatiaia
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E é precisamente aí que entra a atuação 
da superintendência do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transporte 
no Rio de Janeiro, em gestões junto 
ao Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais (DER/MG), e 
o governo estadual mineiro, junto à sua 
Secretaria de Estado da Infraestrutura – 
SEINFRA, uma vez que parte do trecho, 
encontra-se sob jurisdição do estado 
e precisaria, por meio de tratativas, ser 
novamente federalizado: “O ideal seria 
que o trecho fi casse sob os cuidados 
da superintendência do DNIT no Rio de 

Janeiro”, avalia o chefe do parque. “Na 
verdade, acreditamos que esta situação 
esteja caminhando para um bom 
desfecho, uma vez que o DNIT manifestou 
formalmente o interesse em trazer de 
volta a rodovia para a malha. E de fato, o 
governo mineiro, por meio do DER/MG 
já procedeu ao inventário deste trecho, 
passaram com instrumentos de medição, 
teodolito, etc. Então, estamos vendo boa 
vontade de todos os envolvidos nesta que 
é uma empreitada que trará um grande 
benefício para a rodagem segura, de 
qualidade no parque”, relatou. 

RODOVIAS&VIAS 53
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ENTRE O RIO E MINAS
A pavimentação do Km 0 - da 

“Garganta do Registro”, na divisa entre 
os estados do Rio de Janeiro e Minas 
Gerais (região de Rezende e Itamonte), 
até a entrada oficial do parque (o que 
faz muitas pessoas entenderem que 
o trecho se trata de uma “estrada-
parque”), é um anseio antigo tanto 
da população residente, quanto dos 
visitantes do complexo. “É preciso 
compreender, que, mais do que um 
ponto turístico, um local propício à 
pratica desportiva ao ar livre e o contato 
com a natureza, bem com um cenário 
para composições fotográficas, um 
Parque Nacional como este, com estas 
características, é berço de um grande 
esforço de pesquisa científica e de 
preservacionismo, que acolhe turmas 
escolares para aulas de educação 
ambiental e dispõe de todo um aparato 
de zeladoria, como por exemplo 
brigadistas florestais para prevenir 
incêndios. É um espaço que abriga ainda 
famílias que não foram indenizadas – 
por não ter sua regularização fundiária 
consolidada, algo que por sinal está 
no foco de nossa atuação. Então, estas 
são algumas das atividades que nós 
desenvolvemos, no sentido de tornar 
o Parque melhor, e tudo isto passa, 
literalmente e obrigatoriamente, por 
melhor acessibilidade, daí a questão da 
BR-485, especialmente na parte alta, 

que curiosamente, detém dois títulos 
inusitados: a de BR mais alta do Brasil 
e a federal que tem a pior condição de 
leito carroçável, justamente por não 
ser pavimentada. Esta é uma situação 
agravada enormemente pela época 
de chuva, que ao longo do tempo, 
deixou a estrada em rocha nua, solapou 
a terra, carregou o cascalho e torna 
o avanço difícil mesmo para tratores 
de manutenção”, reporta o chefe, 
adicionando: “Quando eu fui Cadete 
na AMAN, em 1985 já se falava desta 
BR. Temos a expectativa de que este 
desenlace ocorra, até por que aqui é uma 
das regiões mais altas e frias do país. Tem 
muita visibilidade e muito apelo turístico. 
E trata-se de um segmento relativamente 
curto frente ao tamanho do impacto 
positivo que  pode trazer. Afinal, são 130 
mil visitantes por anos, e menos de 1/3 
consegue ir à parte alta, justamente por 
ocasião dessa limitação”, finalizou. 
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Fernando Marcato: Nós estamos 
promovendo uma grande integração 
entre a Secretaria e o DER. A Secretaria, 
está responsável por um projeto 
bastante ambicioso de concessões e 
PPP’s. Somente na parte rodoviária, 
estamos falando da estruturação de 
mais de 3.200 Km de concessões, 
ainda neste mandato. Além desses, 
há o rodoanel metropolitano, que é o 
grande sonho de Minas, também no 
formato de concessão, entre outros não 
rodoviários, como a concessão do ginásio 
do Mineirinho, o terminal aeroportuário 
da Pampulha, um porfolio de PPP’s e 
concessões bastante robusto. E parte 
deles já está em consultas públicas, em 
breve devendo seguir ao lançamento 
de editais. Por outro lado, há um desafio. 
Ainda que eu conceda 3.200 Km, que 

“Um projeto bastante 
ambicioso de concessões 
e PPP’s. Somente na parte 
rodoviária, estamos falando da 
estruturação de mais de
3.200 Km de concessões, ainda 
neste mandato. Além desses, há o 
rodoanel metropolitano, que é o 
grande sonho de Minas.”

ENTREVISTA

Especialista em estruturação de projetos de Infraestrutura, professor de uma das mais 
importantes instituições acadêmicas do país (a Fundação Getúlio Vargas, na cátedra de Direito) 
e com experiência na gestão pública, Fernando Marcato, atual secretário de Infraestrutura e 
Mobilidade do governo Zema, além das qualificações que o tornaram reconhecido, possui o 
predicado da ponderação. Ágil em reconhecer problemas e rápido em buscar respostas, o também 
atual presidente do DER mineiro, encontrou no exíguo tempo de agenda, espaço para um bate papo 
com Rodovias&Vias. Na pauta, as transformações que ele e sua equipe têm contribuído para tornar 
mais célere o “modus operandi” da infraestrutura no estado.

DIÁLOGOSDIÁLOGOS
DE ESTADODE ESTADO

se somarão às concessões existentes, 
duas, as BR’s 135 e 050, ainda sobram 17 
mil Km pavimentados e uns 5 mil não 
pavimentados.

Rodovias&Vias: Minas Gerais tem encontrado maneiras mais dinâmicas, tanto 
para suas modelagens quanto para a relação entre os próprios órgãos de governo. 
Em grande parte, estas modificações estruturais começam com suas gestões à 
frente da Secretaria e do DER/MG. Como se deu e como está sendo este processo?
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É a maior malha viária do Brasil, afinal...

E neste contexto, é preciso entender que 
o “restante”, terá de ser tocado em frente, 
com recursos do governo. Agora, como 
fazer isto, em um estado que foi assumido 
por nós com as finanças absolutamente 
depauperadas, que não pagou funcionários 
e sequer pagou o crédito consignado 
desses servidores? Ora, o governo passado, 
por conta disso “empurrou” mais de 200 
mil pessoas de seu funcionalismo para o 
SERASA. Enfim, estamos fazendo um esforço 
fiscal muito grande, em meio a restrições 
enormes. E o que temos feito: tentar trazer 
tecnologia. Com o advento da concessão, 
a transferência de experiências com a 
iniciativa privada, nos permite agregar isso 
ao DER. Estamos com um edital pronto 
para fazer um pave scan em toda a malha 
sob jurisdição do Departamento. E esse 
levantamento, vai deixar tudo mapeado 
para termos como alimentar os projetos 
de recuperação. Esta é uma estratégia, que 
inclusive as concessionárias se utilizam. 
Assim, estamos criando essa aproximação. 
O segundo ponto, é o estabelecimento de 
critérios de priorização de investimentos. 
Como priorizá-los dentro de uma árvore de 
tomada de decisão. É muita estrada, como 
você disse, e pouco dinheiro. Logo, é preciso 
estratégia. E eu diria que um terceiro pilar, 
é o programa “abrace uma rodovia”, cujo 
objetivo é criar parcerias com deputados e 
com empresas, para que, por meio do aporte 
de emendas parlamentares e recursos 
das próprias empresas, nos auxiliem na 
manutenção de determinadas rodovias. 

“Pegamos espaços nos nossos 
contratos de manutenção, o que 

chamamos de 'componente 2',
e nos permite atacar trechos menores, 

para aí sim procurar a viabilidade de 
recursos dele, mirando sempre em 

segmentos críticos.”

E como tem sido a adesão?

Bastante promissora. Em 5 meses, 
conseguimos a viabilização de R$ 100 milhões. 

E de que forma ele funciona?

Bom, sabemos que as obras rodoviárias são 
sempre onerosas. Se fôssemos tentar buscar 
recursos para uma obra inteira de uma vez só, 
duvido muito que teríamos alguém interessado. 
Seriam pouquíssimos. Então, pegamos espaços 
nos nossos contratos de manutenção, o que 
chamamos de “componente 2”, e nos permite 
atacar trechos menores, para aí sim procurar a 
viabilidade de recursos dele, mirando sempre em 
segmentos críticos, o que nos dá uma sobrevida. 
Não é uma solução definitiva. Mas dá fôlego, 
por exemplo enquanto outros recursos como 
a indenização da Vale, cerca de R$ 1 Bilhão, por 
conta de Brumadinho, e que serão destinado à 
recuperação de rodovias, não chegam. Aí sim, 
teremos como pensar em soluções definitivas 
em paralelo com as concessões. Foi a forma que 
encontramos de fazer frente a esses desafios.

O senhor citou a tecnologia, como um dos 
suportes para maior eficiência de gestão e 
consequentemente, de utilização de recursos. 
O DER/MG é um dos pioneiros na implantação 
do BIM. E paralelamente a isso, metodologias 
como o iRAP, também caminham neste sentido. 
Como se darão esses desdobramentos?

Todas as concessões estarão preparadas para 
o iRAP, mas nem todas poderão adotar esse 
padrão, por questões técnicas. Diferentemente 
do Paraná, onde há um grande pacote de 
BR’s com PR’s, no nosso caso, as BR’s já estão 
concedidas. E eu não consigo fazer esta junção. 
Aqui, há uma predominância das estaduais, 
que têm características alimentadoras. Então, 
onde há espaço nos editais, estamos incluindo 
o iRAP, mas ainda não conseguimos atingir um 
nível muito elevado, com exceção do rodoanel, 
que será “3 estrelas ou mais” e 100% free flow. 
Inclusive, será a primeira rodovia 100% free flow, 
com tag e 12 meios de pagamento. 
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E qual a previsão?

Bom, nós já fizemos as consultas públicas, 
e, claro, o rodoanel é o grande projeto 
do estado. Tivemos muitos comentários, 
muitas contribuições, e estamos em fase de 
processamento dessas informações. Tivemos aí 
quase 100 dias de consultas. Mas acredito que 
em meados de agosto, teremos o edital pronto. E 
creio que final do segundo semestre, mais tardar 
fevereiro de 2022, com a assinatura, efetivamente 
consigamos colocar o “carro na rua”. Isto por que, 
até do ponto de vista de estratégia de mercado, 
optamos desta forma. Vai haver a Dutra, e as 
do Paraná, todos projetos brownfield.  E como 
o nosso é greenfield, com 110 Km, sabemos 
que é desafiador. Então, ouvimos o mercado e 
resolvemos retardar um pouquinho. Por essa 
questão de capacidade de absorção.

Nesta edição, falamos da BR-485, 
especificamente seu traçado não pavimentado 
no Parque do Itatiaia, que foi estadualizada e 
recebeu uma manifestação para voltar a ser 
federalizada. Como está esse processo? 

Colocando a contexto, Minas, além de 
mais estradas, é o estado brasileiro com mais 
municípios, são 853. E pavimentação é um 
problema, por que é mais exigente do ponto 
de vista dos recursos. E como disse, temos uma 
malha enorme já pavimentada para cuidar. 
Neste sentido, a nossa orientação é sempre 

que possível, fazer a transferência para 
o governo Federal. Recentemente, 
transferimos inclusive, um trecho da BR-
135, que é concedida de Montes Claros 
à Curvelo, mas mais ao norte ela não é 
concedida. Daí fizemos o repasse. Mas há 
ainda outras rodovias que gostaríamos de 
efetivar essa transferência. Mas tocando 
na pavimentação – e eu quero fazer uma 
provocação para os DER’s e mesmo o 
DNIT – eu creio que o desafio é acharmos 
soluções mais delgadas. O custo ainda é 
muito elevado. E me parece que às vezes 
falta um pouco de tecnologia, para fazer 
uma contagem de tráfego adequada e não 
superdimensionar a estrutura. Excesso de 
zelo, talvez, mas eu acho que tendemos 
sempre a uma superdimensionalização. 
E aí vejo a necessidade de modelos mais 
simples, com análises de tráfego mais 
precisas, e isso nos condicionaria fazer mais 
com menos. 

O senhor também foi professor de 
direito, e naturalmente acompanha as 
movimentações do judiciário. Como estão 
as relações com este poder, uma vez que 
agora o senhor exerce protagonismo no 
executivo?

Tivemos um momento, natural de 
maior evidência dos órgãos de controle. 
É algo que já vinha ocorrendo, mas foi 
catalisado. Por outro lado, acho que a 
academia contribuiu muito para pontuar 
a busca por um equilíbrio. E eu acho que 
os controladores entenderam isso muito 
rapidamente. Pelo menos aqui em MG. 
Observando a experiência da Vale, que 
resultou nesse acordo Bilionário, de R$ 37 
Bilhões, foi um acordo que serviu como um 
grande laboratório de cooperação entre 
Ministério Público, Tribunal de Contas e o 
governo do estado. Houve uma visão de 
que era necessário convergir. Cada um no 
seu papel, com maior diálogo. Tanto é que 
o Tribunal de Justiça de MG, foi pioneiro em 
lançar o programa “Destrava Minas”, onde 
eles levantaram todas as obras que estavam 
paradas por judicialização para avaliar em 
uma câmara especial, para tentar solucionar.

“Minas, além de mais estradas, 
é o estado brasileiro com mais 

municípios, são 853. E pavimentação é 
um problema, por que é mais exigente do 
ponto de vista dos recursos. E como disse, 

temos uma malha enorme já pavimentada 
para cuidar. Neste sentido, a nossa 

orientação é sempre que possível, fazer a 
transferência para o governo Federal.”
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É uma espécie de arbitragem, então.

Mais ou menos. Veja a questão do 
reequilíbrio dos contratos. Com alta de 
preços de aço e betuminosos. O gestor, 
é claro, fica com receio. Mas vamos a um 
exemplo. Temos uma obra de R$ 120 
milhões, que é uma ponte sobre o Rio 
São Francisco, prometida lá atrás por 
Juscelino Kubitschek e que permitiria ligar 
um corredor ao Norte do estado, trazendo 
o desenvolvimento de toda a região. Ela 
foi licitada em 2014, ficou um ano e meio 
para ser contratada e ao final, os recursos 

acabaram ficando escassos e o governo à época 
acabou não dando a ordem de início. O contrato 
está lá. A construtora que está lá é uma construtora 
séria. Mas e aí, quais as minhas opções? Cancelar o 
contrato, levo mais 6 meses para reorçar a ponte, 
corro o risco de o orçamento não fechar, por que o 
preço do aço vai estar nas alturas, e demoro mais um 
ano e meio para fazer a licitação? Então. Nesse caso, 
nós preferimos entrar em uma negociação, eu vou 
levar esse caso ao judiciário, e ver como será possível 
homologar o acordo. Se eles recomendarem de outro 
jeito, faremos de outro jeito. Então, é diálogo. 

Como é tradicional em nossas conversas, pedimos sempre aos gestores que deixem uma 
mensagem aos empreendedores. Sendo assim, que recado a secretaria, e Minas Gerais, têm para os 
investidores e interessados em trabalhar no estado?

Nossa orientação é atrair investimentos. 
O governador Romeu Zema é muito 
enfático nisso. Ele acredita que é por meio de 
investimentos assim que o estado irá crescer. 
Para dar uma ideia, o estado, nos últimos dois 
anos, atraiu R$ 100 Bilhões de investimentos 
da iniciativa privada. Tudo isso por um 
conjunto de ações, que vão desde facilidades 
tributárias, desburocratização e simplificação. 
Recentemente, revogamos mais de 200 
normas quanto à registros fundiários e etc. 
Então, esta é uma questão que beneficia 
também a infraestrutura. Com relação ao 
recado, o que tenho para dizer é que “podem 
vir, por que vai haver obras”. Claro, aqui 
temos também o que chamo de “triângulo 
da infraestrutura”: Planejamento, Gestão 

e Regulação. E tivemos o cuidado, de entrar em um 
processo de “faxina regulatória”, um ajustamento de 
contas com contratos previamente firmados mas que 
não performavam, por “n” motivos. Além disso, nós 
temos uma comissão de regulação de transportes, que 
eventualmente resultará na criação de uma agência 
reguladora, que estou chamando de ARTEMIG. Já 
estamos com o Banco Mundial contratado e devemos 
elaborar o projeto de Lei até meados do ano. Como 
não adianta ter o projeto, mas não ter estrutura, eu 
montei dentro do governo, um órgão colegiado que 
já está criando suas resoluções. Este arcabouço está 
sendo criado. Nós acreditamos, afinal que o estado tem 
que ser um regulador. Não um investidor. Logo, Minas 
tem obra e tem concessão. Respeita contratos e tem 
segurança jurídica. Eu arriscaria dizer que somos um 
dos melhores estados para investir. 
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Soluções integradas em 
serviços de engenharia, 
administração de obras, 
auditoria e compliance, 
consultoria especializada, 
gestão, planejamento, 
pprojetos de engenharia 
e supervisão.

www.consulprimebrasil.com
contato@consulprimebrasil.com
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planning • action • results

Soluções integradas em 
serviços de engenharia, 
administração de obras, 
auditoria e compliance, 
consultoria especializada, 
gestão, planejamento, 
pprojetos de engenharia 
e supervisão.
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VENI, VIDI, VICI: 

DNIT 20
Da sede herdada de seu antecessor, o Departamento Nacional 

de Estradas de Rodagem – DNER - em estilo brutalista (e por que 
não, minimalista) na capital Federal do Brasil, emana a matriz 
dos transportes do país. Predominantemente rodoviário, mas 
inequivocamente multimodal, os dois decênios cumpridos em 2021 
pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
– DNIT, representam uma indiscutível infl exão na coordenação 
entre terra, água e ferro. Relevante ao extremo tanto no imenso 
greenfi eld nacional, quanto na conservação de patrimônios 
existentes, a autarquia possui um perfi l singular e, obteve sucesso 
em se reposicionar, apoiada na transparência, como símbolo da 
“nova engenharia” construtiva brasileira. 

EVENTOS

RODOVIAS&VIAS62
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Congresso ABCR

Sentado à beira do jardim interno, 
o repórter prepara seu gravador 
para as entrevistas que seguirão 

logo após o término das exposições no 
auditório. Enquanto observa as plantas, 
bem cuidadas, nota a brisa contínua que 
sopra sem parar na tarde ensolarada de 
Brasília, desviada em seu zigue zague 
pelas pilastras do majestoso prédio, 
encerrado em sua beleza invulgar, 
residente na sua simples e muito bem 
estudada funcionalidade. Por sinal, é 
justamente esta “forma sobre a função”, 
uma espécie da assinatura – quase 
artística – das engenharias ali praticadas. 
Uma estética de uma fase concreta. 
Literalmente. Pois ali, sabia o então jovem 
repórter, se projetava a construção do 
seu país, por meio da viabilização de seus 
caminhos. Recordações à parte, ocorridas 
durante as homenagens prestadas 
em encontro virtual pela Frenlogi – 
Frente Parlamentar Mista de Logística 
e Infraestrutura, em “Seção Especial 
Remota” da alta câmara, presidida 
pelo hábil - e defensor de longa data 
dos Transportes - senador Wellington 

Fagundes (PL-MT), com a participação de 
diversas autoridades, ficou mais evidente 
a celebração das invejáveis conquistas 
obtidas pelo órgão, que é sem dúvida um 
dos maiores e melhores prestadores de 
serviços públicos do Brasil. “O DNIT, ao 
longo dos anos, tem sido uma autarquia 
presente no desenvolvimento nacional”, 
declarou o presidente, prestando 
homenagens a todos os diretores da 
instituição, “do presente e do passado” e 
lembrando o nome de Ricardo Correa, ex-
diretor do órgão e falecido há pouco por 

“O DNIT, ao longo dos 
anos, tem sido uma 

autarquia presente no 
desenvolvimento nacional”

Wellington Fagundes
Senador (PL-MT)

dnit 20

BR-153 / GO Anápolis à Jaraguá
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“Durante a minha gestão, 
orientamos os trabalhos no sentido 

de fortalecer um ambiente de 
parceria, para aturamos de forma 

preventiva, e não somente punitiva, 
por meio de auditorias operacionais, 

para evitar erros e equívocos e 
buscarmos maior efi cácia para 

alcançar bons resultados, com base 
na cooperação, no compartilhamento 

de informações e na transparência”
Augusto Nardes

Ministro do Tribunal de Contas (TCU)

EVENTOS

complicações da Covid-19. Atendendo 
à cerimônia, o ministro do Tribunal de 
Contas da União (TCU), Augusto Nardes, 
destacou os avanços empreendidos pela 
governança do DNIT (em um processo 
iniciado por uma equipe integrada pelo 
atual ministro da Infraestrutura Tarcísio 
Gomes de Freitas, egresso da casa como 
diretor executivo e ex-diretor Geral, já na 
época em que o Departamento estava 
sob o comando do general Jorge Ernesto 
Pinto Fraxe, destacando o amplo diálogo 
entre a corte e o corpo técnico: “durante 

a minha gestão, orientamos os trabalhos 
no sentido de fortalecer um ambiente 
de parceria, para aturamos de forma 
preventiva, e não somente punitiva, por 
meio de auditorias operacionais, para 
evitar erros e equívocos e buscarmos 
maior eficácia para alcançar bons 
resultados, com base na cooperação, no 
compartilhamento de informações e na 
transparência”. Por sua vez, o senador 
Elmano Férrer (PP-PI), destacou diversos 
trabalhos relevantes do departamento 
no estado por ele representado: “entre 

BR-163 
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“Entre eles, a ponte estaiada sobre 
o Rio Parnaíba, recentemente 

inaugurada, foi um passo importante 
para o Piauí, uma conquista carregada 

de simbolismo, para um estado 
que historicamente foi relegado 

ao esquecimento, por isso é preciso 
parabenizar e louvar o sucesso desta 

importante autarquia. Um ato de 
reconhecimento para essa grande 

instituição”

Elmano Férrer
Senador (PP-PI)

dnit 20

eles, a ponte estaiada sobre o Rio 
Parnaíba, recentemente inaugurada, foi 
um passo importante para o Piauí, uma 
conquista carregada de simbolismo, 
para um estado que historicamente foi 
relegado ao esquecimento, por isso é 
preciso parabenizar e louvar o sucesso 
desta importante autarquia. Um ato 
de reconhecimento para essa grande 
instituição”.  Já o presidente da Comissão 
de Viação e Transportes (CVT) da Câmara 
dos Deputados, Carlos Chiodini (MDB-SC),

frisou a qualidade técnica do órgão: “O 
departamento tem um quadro composto 
por pessoas que gostam do que fazem e 
sabem como fazer as coisas acontecer. 
O DNIT está no centro desta pauta 
importante, que é a infraestrutura, e da 
qual a CVT é parceira. Estamos juntos 
nesta batalha por mais investimentos 
para incrementar nossos transportes”, 

“O departamento tem um quadro 
composto por pessoas que gostam 
do que fazem e sabem como fazer 
as coisas acontecer. O DNIT está no 
centro desta pauta importante, que 
é a infraestrutura, e da qual a CVT 
é parceira. Estamos juntos nesta 
batalha por mais investimentos 
para incrementar nossos 
transportes”
Carlos Chiodini
Presidente da Comissão de Viação e Transportes 
da Câmara dos Deputados

BR-163 
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EVENTOS

“Testemunho da capacidade de 
entrega do órgão, mesmo frente às 

circunstâncias desafiadoras para uma 
adequada exploração do potencial 

da instituição, será necessário 
buscar formas de captar recursos um 

resgate da CIDE (Contribuições de 
Intervenção no Domínio Econômico), 

que infelizmente foi zerada e tem 
potencial para permitir ao estado 

voltar a investir com mais consistência”
 José Alberto Pereira Ribeiro

Presidente da Brasinfra

disse. Também convidado a opinar, 
o presidente da Brasinfra, Associação 
Brasileira Dos Sindicatos E Associações 
De Classe De Infraestrutura, José Alberto 
Pereira Ribeiro, declarou o essencial 
papel indutor de desenvolvimento 
do DNIT em um “Testemunho da 
capacidade de entrega do órgão, mesmo 
frente às circunstâncias desafiadoras”, 

lembrando que “Para uma adequada 
exploração do potencial da instituição, 
será necessário buscar formas de captar 
recursos”, sem descartar “um resgate da 
CIDE (Contribuições de Intervenção no 
Domínio Econômico), que infelizmente 
foi zerada e tem potencial para permitir 
ao estado voltar a investir com mais 
consistência”. 

Um pouco do acervo histórico de Antônio Pugás, 
fotografo do DNIT desde do DNER

BR-060/GO - Goiânia à Anápolis.

BR-364/RO - VilhenaBR-414/GO

BR-452/GO - Stª Helena à Itumbiara
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SOBRE CAPITAL HUMANO E MOMENTO
Na mesma linha, o secretário 

Nacional de Transportes Terrestres, 
Marcello da Costa Vieira, ressaltou que 
“Muitas vezes, o representante do DNIT, 
braço operacional do Ministério da 
Infraestrutura, com grande capilaridade, 
é a face da presença do estado, em 
comunidades lindeiras, distantes dos 
grandes centros. É um papel importante 
de representação em cada um dos 
64.500Km de rodovias federais do país, 

perante a sociedade. E o servidor do 
DNIT é quem permite essa capilaridade, 
no desafio que o Departamento de 
fazer mais, melhor e com menos, frente 
às dificuldades orçamentárias. É um 
desafio constante. Não basta apenas 
o emprego criterioso e diligente de 
recursos. É preciso saber utilizá-los com 

“Muitas vezes, o representante 
do DNIT, braço operacional do 
Ministério da Infraestrutura, 
com grande capilaridade, é a 

face da presença do estado, em 
comunidades lindeiras, distantes 

dos grandes centros. É um papel 
importante de representação 
em cada um dos 64.500 Km de 

rodovias federais do país, perante a 
sociedade. ”

Marcello da Costa Vieira,
Secretário Nacional de Transportes Terrestres
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EVENTOS

“Também precisamos reconhecer 
que o DNIT avançou muito ao longo 
desses anos, tanto na valorização do 
patrimônio rodoviário, retomando o 
modal ferroviário e reestruturando 
o modal aquaviário. O DNIT é sem 
dúvida a casa da engenharia dos 
transportes”

Amauri Souza Lima
Superintendente do DNIT Bahia

“O que seria do Brasil sem o DNIT e 
seu patrimônio? O que seria sem os 
seus 27 mil km de ferrovias, sem os 

seus 19,5 mil km de vias navegáveis, 
sem seus portos, sem IP4 e eclusas, 

sem os seus mais de 65 mil km de 
rodovias? Teríamos essa produção 

agrícola que temos hoje? ”
General Antônio Leite dos Santos Filho

Diretor Geral do DNIT

qualidade, tendo em vista as melhores 
oportunidades de aplicá-lo, de acordo 
com sua disponibilidade. E o DNIT atingiu 
essa maturidade”. Representando os 
superintendentes Regionais do DNIT em 
todo o Brasil (26 em sua totalidade), o 
superintendente do DNIT para o estado 
da Bahia, Amauri Souza Lima, orgulhoso 
de sua matrícula (244) e igualmente, 
por ter participado desde a gênese do 
Departamento, afirmou que “a gestão 
de pessoas tem sido realmente um 
diferencial da gestão do general Santos 
Filho, que com muita integridade, 
serenidade, equilíbrio e dedicação, 
nos permite vivenciar um ambiente 

de trabalho harmônico, colaborativo, 
focado nas entregas à sociedade. 
Também precisamos reconhecer que 
o DNIT avançou muito ao longo desses 
anos, tanto na valorização do patrimônio 
rodoviário, retomando o modal 
ferroviário e reestruturando o modal 
aquaviário. O DNIT é sem dúvida a casa da 
engenharia dos transportes”, sublinhou 
o superintendente que fez questão 
de se colocar em primeiro lugar como 
“engenheiro servidor”, da autarquia.
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“Aqui eu aprendi tudo, tive 
contato com uma casa que tem 

algo fundamental: a excelência. 
O DNIT faz a diferença na vida 

das pessoas ”
Tarcísio Gomes de Freitas

Ministro dos Transportes

VIS À VIS
Em evento transmitido a todos os 

colaboradores por ocasião do aniversário do 
DNIT, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, 
relembrou sua passagem pela autarquia, 
destacando: “Aqui eu aprendi tudo, tive 
contato com uma casa que tem algo 
fundamental: a excelência”, acrescentando: 
“O DNIT faz a diferença na vida das pessoas”, 
afirmou. Como não poderia deixar de ser, 
o atual diretor Geral da Instituição, general 
Santos Filho, pontuou de forma pragmática 

a atuação do departamento: “Não podemos ter 
dúvidas de que o Brasil realmente é o grande 
país do futuro, e vamos imaginar: o que seria 
do Brasil sem o DNIT e seu patrimônio? O que 
seria sem os seus 27 mil km de ferrovias, sem os 
seus 19,5 mil km de vias navegáveis, sem seus 
portos, sem IP4 e eclusas, sem os seus mais de 
65 mil km de rodovias? Teríamos essa produção 
agrícola que temos hoje? Teríamos nosso 
parque industrial tão forte? Teríamos um nível 
de logística tão bom? Teríamos um bem-estar 
social como nós temos? Teríamos até mesmo a 
integridade territorial do nosso país?”, declarou 
assertivamente. Já o diretor de Planejamento 
e Pesquisa, Luiz Guilherme enaltecendo o 
senso de unidade e pertencimento entre os 
integrantes das equipes, mirou o futuro: “Isso é 
muito importante para que a gente continue nos 
próximos 20, 30 anos. O DNIT está numa inércia 
que não retrocede, a gente só avança”, revelou, 
segundo suas percepções. 

“Isso é muito importante para 
que a gente continue nos 
próximos 20, 30 anos. O DNIT está 
numa inércia que não retrocede, 
a gente só avança”

Luiz Guilherme 
Diretor de Planejamento e Pesquisa 
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EVENTOS

MAIS QUE UMA INSTITUIÇÃO,
UM PARCEIRO DE ESTRADA

Rodovias&Vias, nascida um pouco 
antes do Departamento, habituou-se 
desde a origem com a gentileza e 
a sempre amigável recepção dos 
profissionais do DNIT. Companheiros 
que acumularam uma vida medida em 
quilômetros, mais que do que em anos, 
as equipes de campo deste periódico, 
bem como sua Central de Jornalismo, 
não podem se furtar à agradável tarefa 
de cumprimentar as pessoas que, em 
empreendimentos de Norte a Sul, Leste 
e Oeste do país, fizeram (e continuam 
fazendo) a história da infraestrutura 
nacional. Desta forma, a revista que 

cobre a engenharia e a construção 
pesada “made in Brazil”, a nível nacional 
e mundial, registra sua admiração e leva 
sua saudação, não apenas a todos os 
que atuam na sede, mas igualmente 
aos aguerridos e sempre dispostos 
colaboradores das Superintendências e 
Unidades Locais, que costumeiramente 
abrilhantam estas páginas com suas 
contribuições, espalhados pelo país, mas 
ainda assim, unidos e imbuídos pelo 
desejo de progresso e desenvolvimento. 
Parabéns DNIT, e até o próximo encontro, 
seja ele “Na minha Regional”, ou “Na Rota 
das Federais”.

BRASIL. A GENTE ACREDITA!

CIRCULAÇÃO NACIONAL

ANO 19  EDIÇÃO 116/2019

UMA ESTRATÉGIA PARA

AVANÇAR

NA MINHA REGIONAL
VICENTINHO JÚNIOR

Visitamos a Superintêndencia

do DNIT/TO capitaneada pelo

Engenheiro Eduardo Suassuna

“O Brasil voltará ao eixo do

desenvolvimento pleno”, afirma

o Deputado Federal do Tocantins

General Santos Filho fala sobre as

novas diretrizes para o mais importante

órgão rodoviário do Brasil

Como a Strata ao investir mais de 1,5 milhão

de euros na aquisição do mais moderno

Curviâmetro do Brasil reitera sua aposta

no país e na tecnologia para a alta engenharia

RODOVIAS&VIAS70
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Ricardo Corrêa, ex-diretor  geral do 
órgão e falecido por complicações 

da Covid-19, foi lembrado logo 
no ínico do evento pelo amigo e 
Senador Wellington Fagundes. 

Tendo alcançado os cargos políticos 
de Deputado, tanto estadual 

quanto federal,fica  aqui o registro 
da nossa homenagem  e a certeza 

que a sua falta será sentida. 

RODOVIAS&VIAS 71
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Luiz Fernando Devico: “O que me 
preocupa não é o grito dos maus, mas o 
silêncio dos bons”. De fato, uma máxima 
que diz muito sobre o momento vivido pelas 

“Novo paradigma em infraestrutura de 
transportes, que se baseia, não apenas 

em investir maciçamente na melhoria de 
superestruturas, pavimento, OAEs, drenagens 

e etc., mas também em tornar essas 
infraestruturas existentes mais eficientes.”

ENTREVISTA

A temática de segurança viária, sempre presente nas páginas da Rodovias&Vias, costumeiramente 
traz iniciativas e ações governamentais de sucesso em um contexto de nação continental rodoviarista. 
Nesta toada, costumeiramente as pistas concedidas são apontadas como um parâmetro de bom 
desempenho. Contudo, há divergências importantes, como aponta o diretor-presidente da firma de 
consultoria Sttrada Segurança Viária, engenheiro Luiz Fernando Romano Devico, autoridade conhecida 
e reconhecida no segmento de concessões rodoviárias, por sua determinada atuação pela elevação dos 
padrões de segurança nas rodovias do Brasil, que falou em entrevista à Central de Jornalismo deste 
periódico, do qual confessou ser um leitor contumaz. Ferrenho defensor do conceito “rodovias que 
perdoam”, atento à tecnologia e à inovação e um intransigente crítico da atual situação do rodoviarismo 
brasileiro, o qual reputa como dotado de “omissões”, o técnico, volta seu olhar à regulação da prestação 
de serviços, como um “vácuo” preponderante para a qualidade da segurança ofertada pelas pistas 
pedagiadas. Confira a análise por ele feita em detalhes, sobre a atuação do setor, que se desdobrará 
em futuras pautas, com a participação da ANTT – Agência Nacional dos Transportes Terrestres, ABCR 
– Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias, entre outros convidados.

TÉCNICA TÉCNICA 
À SERVIÇO À SERVIÇO 
DA VIDADA VIDA

concessões brasileiras, especialmente 
no que se aplica, não à engenharia 
construtiva, não ao mérito de qualidade 
dessa engenharia. Mas ao próximo 
passo. À evolução desse conceito, que 
deve ser combinado a outros, em um 
“Novo paradigma em infraestrutura de 
transportes”, que se baseia, não apenas 
em investir maciçamente na melhoria 
de superestruturas, pavimento, OAEs, 
drenagens e etc., mas também em tornar 
essas infraestruturas existentes mais 
eficientes, inteligentes, instrumentalizadas, 
interligadas e efetivamente, mais seguras. 
É preciso assumir, de uma vez por todas 

Rodovias&Vias: Tivemos acesso a um documento protocolado por você junto à ANTT, 
que era encabeçado por uma famosa frase de Martin Luther King Jr., e acreditamos que ela 
é essencialmente importante para compreender sua argumentação, correto?
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Engenheiro e Consultor da Sttrada Segurança Viária
Luiz Fernando Romano Devico

que este é um caminho evolutivo 
necessário, pois a Carta Magna, definiu 
a segurança como um direito social a ser 
concretizado e assegurado pelo estado. 
E é dentro deste senso evolutivo que 
concentro minhas críticas à ANTT. A meu 
ver, a agência precisa abraçar em todos 
os contratos de concessão os preceitos 
de “Rodovia que perdoa”, dentro de 

“As ações para prestação desse 
serviço público serão dirigidas à 
fluidez do trânsito, e à segurança 
e conforto do usuário do sistema 
rodoviário. Hoje alguém que trafega 
numa concessão federal possui essa 
garantia de maneira plena? Se não 
houver mudança no foco de ação nos 
contratos de concessão, continuaremos 
a replicar este modelo atual de gestão 
onde as necessidades reais de segurança 
são negligenciadas com o discurso de 
majoração de tarifas, como se as questões 
financeiras fossem a única razão para a 
realização de um leilão.”

uma visão zero, incluindo à reboque, claro, as 
práticas modernas de gestão de segurança 
viária. Tomemos como exemplo as divergências 
contratuais que existem entre as concessões: em 
contratos da segunda etapa, existe uma previsão 
de tempo de atendimento de 20 minutos. Já nas 
BR-s 365/364, esses tempos chegam a absurdos 
240 minutos. Este é, portanto, um exemplo de 
involução. 

Que inclusive, você mesmo apontou, fere prerrogativas constitucionais...

Já chego lá. Primeiramente, é preciso 
entender que esse critério de tempo 
de atendimento, influencia em fluxo e 
segurança diretamente e objetivamente, 
pois um veículo quebrado, torna-se um 
PPA – Ponto de Potencial Acidente, e 
precisa de tratamento adequado o mais 
rápido possível. Quando se adota, em 
uma nova concessão um parâmetro 
12 vezes inferior, incorre-se em um 
“retrocesso contratual”, que avança pela 
pura questão de inferioridade técnica e 
abalroa a legalidade desse parâmetro. 
E as alterações nos contratos da ANTT, 
presentes nas etapas subsequentes, 
ferem plenamente a cláusula que veda 
o retrocesso em matéria de direitos à 
prestação positiva do estado. Trata-
se, então, de uma aberração. Uma 
inconstitucionalidade. Tanto é que há 
farta jurisprudência e entendimentos 
já pacificados, inclusive pela suprema 
corte, a respeito. Está se descumprindo 
o que preconiza o próprio PER – 
Programa de Exploração Rodoviária, 
documento da própria ANTT que rege 
as concessões, e que reza que “As ações 
para prestação desse serviço público 
serão dirigidas à fluidez do trânsito, 
e à segurança e conforto do usuário 
do sistema rodoviário”. Hoje alguém 
que trafega numa concessão federal 
possui essa garantia de maneira plena? 
Se não houver mudança no foco de 
ação nos contratos de concessão, 
continuaremos a replicar este modelo 
atual de gestão onde as necessidades 
reais de segurança são negligenciadas 

com o discurso de majoração de tarifas, como se 
as questões financeiras fossem a única razão para 
a realização de um leilão. Há uma prevalência 
de uma visão financista em detrimento da 
segurança. As atividades operacionais não 
podem ser vistas pela ANTT apenas como um 
custo operacional. Inclusive essa visão deturpada 
deste item é na realidade um desejo velado 
de toda Concessionária e que se esforça para 
conseguir a redução de atendimento para 
números absurdamente elevados e que em nada 
beneficiam o usuário ou a segurança viária, o único 
benefício é o financeiro para o Concessionário.
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“O investimento em um 
equipamento que, na 
eventualidade de uma colisão, 
pode significar a diferença entre o 
condutor sair andando do seu veículo, 
ou somente dentro de um caixão.”

ENTREVISTA

Ainda, de acordo com sua visão, apenas os tempos de atendimento, não são os únicos 
elementos a atuarem contrários à um melhor nível de segurança em pistas concedidas.

Não, não são. Vamos olhar outro ponto 
fundamental: um maior rigor técnico de 
fiscalização dos dispositivos de contenção ao 
longo da via. As normas ABNT NBR 6971, 15.486, 
devem pautar os trabalhos das concessionárias, 
servindo como balizadoras de uma boa gestão 
de segurança viária. E não é o que vejo acontecer, 
por exemplo, na Via Dutra, que passados 25 
anos de concessão, ainda possui obras de 
arte sem proteção veicular, árvores enormes 
sem qualquer tipo de tratamento junto ao 
acostamento e mesmo, placa da própria ANTT, 
em semipórtico, próxima ao posto de pesagem, 
sem proteção na coluna. Novamente, o que está 
escrito no PER? “Fluidez, Segurança e Conforto”, 
oras. A ANTT determina o cumprimento das 
normas técnicas vigentes elaboradas pela ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), mas 
inexplicavelmente se omite quanto a especificá-
las com detalhamento. E isso, claro, cria um vácuo 
para a fiscalização, e torna-se uma justificativa 
para não execução dessas ações de melhoria ou 
de correção. O resultado disso, todos sabemos 
são acidentes graves e gravíssimos, catastróficos, 
em um ciclo eterno de repetição. Mais do 
que isso, não se trata do mero cumprimento 
de normas. É preciso avançar em qualidade. 
Atualmente, tanto poder concedente, quanto 
prestadores de serviço, demonstram pouco ou 
nenhum apetite voltado para a inovação. Ainda, 

no caso da Dutra, o nível de serviço da via 
é muito ruim. Há obras de arte que o pilar 
está apoiado no acostamento, e dessa 
forma, ele é interrompido. Além do risco, 
mostra que o contrato não se preocupou 
com a modernização e adequação da via. 
E tem mais: não há homogeneidade de 
velocidade diretriz da via, por exemplo. 
Ela vai à 110 Km/h, depois para 100, daí 
80, depois volta aos 110. E assim vai. E o 
pior, é que com nível de tráfego elevado a 
faixa da direita fica carregada de carretas 
e quem vai pela faixa da esquerda, 
simplesmente não visualiza a sinalização 
de regulamentação de velocidade. 
Faltou no contrato, investimento para 
ampliação da capacidade e correções de 
geometria da via. Então, além da questão 
de equipamentos e dispositivos, aplicação 
de tecnologia e etc., a melhoria da via – 
em si - com ampliação de capacidade e 
correção de geometria também tem papel 
preponderante. Ou seja, estamos falando 
de um conjunto de boas práticas. Algo 
extremamente necessário para atacar 
adequadamente, um conjunto ponderável 
de falhas, cuja responsabilidade (e por 
extensão, eventual culpabilidade), é 
concorrente, tanto da reguladora, quando 
do operador. 

Até por que temos uma indústria de dispositivos e equipamentos bastante avançada, não 
é a isto que você se refere?

Sim, uma indústria muito capaz tecnicamente, 
e que oferece bons produtos, de nível 
internacional, já homologados, inclusive. São 
itens aí, como atenuadores de impacto de alta 
capacidade de absorção, postes e suportes 
colapsíveis, entre outros e que, na ponta do 
lápis representam uma fração dos custos 
envolvidos quando há um acidente de grande 
monta, comparativamente. As adequações e 
implantações necessárias não representam 
um montante tal que as inviabiliza. Mortes, 
atendimento médico prolongado, pensões, 
aposentadorias precoces para vítimas de 
acidentes, penalizam a sociedade de maneira 
muito mais elevada do que o investimento em 

um equipamento que, na eventualidade 
de uma colisão, pode significar a diferença 
entre o condutor sair andando do seu 
veículo, ou somente dentro de um caixão. 
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Engenheiro e Consultor da Sttrada Segurança Viária
Luiz Fernando Romano Devico

E com relação à modicidade tarifária? 
Pois a segurança passiva, ainda que 
extremamente necessária, não é percebida 
no andamento normal das viagens. Uma 
abordagem dessas não implicaria em um 
aumento impactante?

Nós estamos falando de uma porcentagem 
francamente baixa quando enveredamos por 
aqui. Para pista simples, giraria em algo de 16%. 
E em pistas duplicadas, apenas 5%. De novo, 
em termos de valores, é ínfimo. Basta ver o 
quanto se gasta com os acidentes. E essa é uma 
constatação à nível mundial. Vocês mesmos 
divulgaram um estudo da ABEETRANS que 
demonstrava que a cada R$ 1,00 investido em 
segurança viária, poupava-se R$ 5,00 para o 
erário. Além do mais, em um contexto onde 
DNIT, DER’s e mesmo entidades da esfera 
municipal, estão buscando implementar 
ou mesmo se alinhar à metodologias 
integralmente voltadas à segurança viária, 
como iRAP. Também o Brasil, é signatário da 
Segunda Década de Ação pela Segurança no 
Trânsito, e que precisa deslanchar para rebater 
o desempenho razoável que foi verificado 
na primeira, mas que serviu como um bom 
aprendizado. Fora tudo isso, cabe ressaltar que 
instituições financiadoras, como BID, Banco 
Mundial, entre outras, cobram, além de políticas 
claras de compliance e governança, ações 
efetivas quanto à melhoria mensurável nas 
infraestruturas em que estão aportando seus 
recursos. E isto tem influência direta não apenas 
na ANTT, mas na EPL (Empresa de Planejamento 
e Logística) e mesmo o BNDES (Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico e Social), que 
atualmente, não possui políticas consistentes 
quanto a uma maior responsabilidade neste 
sentido. Voltando à sua pergunta, várias 
formas de se reequilibrar um contrato com 
adequações, e mesmo de amortizar um 
acréscimo dessa natureza ao longo do período 
de concessão sem qualquer tipo de ônus 
ao operador. Pelo contrário, favorecendo a 
atividade desse operador, que passa a estar 
juridicamente mais protegido, oferecendo 
um serviço de maior valor agregado, claro, 
cobrando por isso de uma forma justa, obtendo 
seu lucro e para os seus acionistas de forma 
ética e moralmente correta.

Bem, uma revisão dessa natureza, como você 
coloca, resultaria em um maior esforço, não 
apenas de fiscalização, mas também de auditoria 
– independente – como você deixa bastante 
expresso quando defende alguns pontos. Até que 
ponto isto exigiria um novo tipo de compromisso?

É preciso estabelecer um novo compromisso 
sim, não apenas por parte da ANTT. Não apenas 
por parte do concessionário. Mas também do 
público que se vale das rodovias e que precisa 
estar mais bem informado acerca do que se 
passa com relação aos critérios contratuais, seu 
devido cumprimento e sua efetiva evolução. 
Não podemos ser condescendentes com 
práticas ultrapassadas, que não estão trazendo 
benefícios. No mundo inteiro, se avança em 
direção às soluções modernas, à uma melhor 
regulamentação, mais criteriosa, e à um nível de 
serviço mais elevado. O Brasil possui profissionais 
de alto gabarito, dentro da própria ANTT, que não 
estão encontrando as condições para poderem 
desempenhar bem o seu papel, por ocasião de 
conceitos, dogmas arraigados. Quando eu acendo 
este sinal de alerta, não estou menosprezando 
a capacidade da nossa técnica. Pelo contrário, 
estou querendo que as pessoas percebam que 
basta dispormos do grande capital intelectual que 
temos aqui. Na verdade faço um apelo. Um apelo 
para que finalmente haja prevalência técnica. E 
que a técnica possa estar à serviço da vida.
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NOVA
GESTÃO

Primeiramente divisado em 30 de 
dezembro de 1926 por Carlos de 
Campos, “presidente” do Estado de 

São Paulo (e que assina a lei 2.187 criando 
a Diretoria de Estradas de Rodagem, 
diretamente subordinada à Secretaria da 
Agricultura, Comércio e Obras Públicas), tem-

Mais antiga instituição exclusivamente voltada ao rodoviarismo 
no país (e que, portanto, com seu sistema de administrações regionais 
entre outros métodos, serviu de “template” para seus demais análogos 
e pares), o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São 
Paulo (DER/SP), cumpre seus 87 anos em meio à diversos avanços.

DER/SP - 87 anos 

se um embrião do que viria a se tornar 
o DER/SP, que somente passa a ser 
constituído, a partir do decreto nº6.529, 
de 2 de julho de 1934, assinado por 
Armando de Salles Oliveira, interventor 
federal no Estado de São Paulo. O ato, 
cria defi nitivamente o Departamento 
de Estradas de Rodagem, subordinado 
diretamente ao Secretário de Estado 
dos Negócios da Viação e Obras 
Públicas, que somente (e fi nalmente 
viria a se tornar uma autarquia, mais 
ou menos como conhecemos hoje) 
em 26 de dezembro de 1946 por meio 
do Decreto n°16.546, assinado pelo 
então interventor federal em São Paulo, 
José Carlos de Macedo. De lá para cá, 
com as evoluções na gestão pública, 
a instituição passa a ser vinculada à 
Secretaria de Logística e Transportes, 
que “tem a função de administrar o 

Edson Caram, superintendente do DER/SP
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MEMÓRIA RODOVIÁRIA

DER/SP - 87 anos

O Departamento, muito presente 
nas vidas de milhões de habitantes 
do estado, também é, naturalmente, 
parte afetiva de incontáveis famílias, 
espalhadas por todas as regiões. Ciente 
disso, o DER/SP abriu um interessante 
espaço, chamado de “Memória DER –  
A Sua Memória é Nossa História”, que, 
junto a documentos já reunidos pela 
casa, está recebendo arquivos em fotos, 
vídeos, mapas e projetos, para ampliar 
o acervo de imagens “Das Estradas do 

Estado de São Paulo”, com a participação 
do público. Na área especialmente 
criada para tal (der.sp.gov.br/WebSite/
MemoriaDER/), é possível enviar diversos 
materiais para a curadoria do site do 
órgão, para posterior análise e mesmo 
veiculação no próprio. É importante frisar 
que o departamento fará a digitalização, 
devolvendo os originais, creditando 
autores e parceiros para enriquecer ainda 
mais uma já bastante rica saga pelas 
estradas paulistas. 

sistema rodoviário, integrando as 
rodovias municipais e federais, elaborar 
normas e especifi cações técnicas para 
o setor rodoviário e interagir com 
outros meios de transporte”, dentro 
de uma abordagem mais estratégica, 
como se pode perceber. Sendo assim, 
o principal responsável pela gênese da 
malha rodoviária do mais rico estado 
do Brasil, mais uma vez está pondo o 
pé na estrada, resgatando sua quase 
secular vocação de ser a presença 
indutora de desenvolvimento do 
governo nos mais longínquos rincões 
da imensa locomotiva paulista. O 
Departamento, cujo protagonismo 

foi retomado na gestão Doria, está 
sob nova direção, debaixo do olhar 
experiente e diligente de Edson Caram, seu 
superintendente. E com novas missões, 
com viés integrador, tão necessário ao 
setor produtivo, extremamente pujante 
no estado, que é uma verdadeira potência 
sucroalcooleira (entre outras commodities 
do agronegócio), em uma atuação que 
mira ajustes já há algum tempo planejados 
e devem iniciar o processo de “uma nova 
matriz logística de São Paulo”, como 
há algumas edições havia revelado à 
Rodovias & Vias, o secretário de Logística e 
Transportes do Estado de São Paulo, João 
Octaviano Neto.
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O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) assinou, a ordem de serviço 
para o início dos trabalhos nos primeiros contratos do novo Programa Nacional de Sinalização e 
Segurança Rodoviária (BR-Lega 2).

O Acre foi o escolhido para iniciar o programa no País.
Subdividido em dois lotes, as rodovias federais contempladas são a BR-307, a BR-317 e a BR-364, 

em um total de 1.177,6 quilômetros de extensão.
O investimento total previsto para o BR-LEGAL 2 no Acre é de R$ 69.742.116,37, sendo

R$ 29.796.665,72 destinados para o Lote 1 e R$ 39.945.450,65 para o Lote 2.
O BR-Legal 2 é uma continuidade do BR-Legal e tem como objetivo implantar e manter a 

sinalização horizontal, vertical e dispositivos de segurança de toda a malha rodoviária federal do país, 
desempenhando um papel fundamental em relação à prevenção de acidentes de trânsito.

A previsão da Autarquia é que os próximos contratos do BR-Legal 2 sejam assinados em Rondônia 
e no Rio de Janeiro. Os editais já estão publicados e os demais estados encontram-se em fase de 
desenvolvimento para licitação. (Com DNIT)

DNIT ASSINA PRIMEIROS CONTRATOS 
DO BR-LEGAL 2 NO ACRE

A obra materializa um sonho antigo da população da região, 
interligando com asfalto a Pará-Maranhão, BR-200, BR-316 e a 
BR-010 com a Belém-Brasília

O governador Helder Barbalho autorizou, em dois atos 
ocorridos nos municípios de Bonito e de São  Miguel do Guamá, 
a obra de construção e pavimentação da rodovia PA-322, na 
região nordeste estadual. O serviço garantirá asfalto e redes de 
drenagem de águas pluviais (galerias) para 48,15 quilômetros da 
rodovia no trecho do entroncamento da BR-010 (São Miguel do 
Guamá) ao entroncamento da PA-124 (Bonito). 

"Um sonho de toda uma população desta região, 
interligaremos com asfalto a Pará-Maranhão, a BR-200, a BR-316 e a BR-010 com a Belém-Brasília. Isso 
fará com que duas regiões tenham duas alternativas de integração e desenvolvimento. Esta obra 
encurta caminhos, fortalece a agricultura familiar e valoriza as propriedades, gerando emprego e 
renda aos moradores de Bonito e São Miguel do Guamá, como resultado do nosso trabalho. Foi para 
isto que fui eleito governador do Pará”, destacou Helder Barbalho, em ato nas comunidades de Santo 
Antônio, na zona rural em Bonito. Ele também esteve na comunidade Pio X em São Miguel do Guam.

A PA-322 é uma rodovia da Região do Guamá, no nordeste paraense e atende os municípios de 
São Miguel do Guamá, Santa Maria do Pará e Bonito. A rodovia PA-322 pode ser acessada por meio das 
PAs 380 e 124, e pelas BRs 010 e 316.

GOVERNO DO ESTADO AUTORIZA A 
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA PA-322, NO NORDESTE DO PARÁ

Fonte: www.ac24horas.com - Edmilson Ferreira

Fonte: ASCOM - Secretaria de Transportes/PA

    

em tempo
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Na manhã deste sábado (26), o governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou as obras de 
implantação e pavimentação da Rodovia ES-436, trecho que liga as comunidades de Sapucaia, Graça 
Aranha, Novo Brasil e Rancho Fundo. A pavimentação vai benefi ciar quatro municípios: Marilândia, 
Colatina, Governador Lindenberg e São Domingos do Norte, respectivamente.

Ao todo, são 19,9 quilômetros de extensão, incluindo 2,09 quilômetros do acesso à comunidade 
de Rancho Fundo, pela ES-245, em São Domingos do Norte, que também terá obras de pavimentação 
com TSD. A rodovia conta com acostamento e com faixa multiuso com extensão de quatro 
quilômetros no fi nal do trecho.

“Contratamos o projeto dessa rodovia em 2011 e a licitamos em 2014. O governo seguinte não 
deu sequência e agora estamos aqui para realizar essa entrega. Estou muito feliz, pois tivemos que 
retornar ao governo para que essa obra estivesse pronta. Fazer uma estrada é uma festa. Uma rodovia 
mexe com a vida das pessoas. É conforto, segurança e qualidade de vida. Temos uma missão a 
cumprir e estamos cumprindo”, disse Casagrande.

Também foram implantadas baias com abrigos nos pontos de ônibus, totalizando dez abrigos. A 
área urbana de Sapucaia foi pavimentada com bloquetes e a de Paul de Graça Aranha foi conservada. 
O investimento do Governo do Estado é de aproximadamente R$ 50 milhões, com fi nanciamento do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O diretor-presidente do Departamento de Edifi cações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), 
Luiz Cesar Maretto Coura, ressaltou a importância da obra. “São quatro cidades benefi ciadas com 
essa rodovia. O Governo do Estado, com essa obra, está levando desenvolvimento, progresso e 
oportunidades para todos os cidadãos, principalmente para o pequeno produtor que vai poder ter 
mais conforto e mobilidade”, destacou.

A vice-governadora Jacqueline Moraes parabenizou os moradores da região pela obra. “O 
povo trabalhador dessa região merece receber essa obra. Conseguimos entregar essa importante 
estrada que vai trazer mais segurança e desenvolvimento, além de muitas outras obras nas áreas da 
educação e saúde. Um legado que benefi cia a todos, mas, principalmente, os pequenos produtores e 
moradores locais”, declarou.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO DANTO 
INAUGURA RODOVIA ES-436 

Fonte e Fotos: www.der.es.gov.br








