
BRASIL. A GENTE ACREDITA!

CIRCULAÇÃO NACIONAL

ANO 18  EDIÇÃO 115/2018

NA MINHA REGIONAL: DNIT/RONA MINHA REGIONAL: DNIT/PI ENTREVISTA: ELMANO FÉRRER
Senador do Estado do PiauíSuperintendente Ribamar Bastos Superintendente Claudio André Neves

A PALAVRA É
INFRAEFICIÊNCIA

Multimodalidade, intermodalidade e integração,
devem ser a linha de frente da estratégia Brasil

O HOMEM NO PALCO: TARCÍSIO DE FREITAS







editorial

NOVO CONCEITO, AMPLO SENTIDO

Ano 18 - Edição 115 - Novembro - Dezembro/2018
Distribuição dirigida e gratuita

BRASIL. A GENTE ACREDITA

A definição fria de um neologismo, em nada combina com o calor da necessidade de expressão 
que a ele dá origem. Improviso apoiado na técnica, “o emprego de palavras novas, derivadas ou 
formadas de outras já existentes, na mesma língua ou não, ou mesmo a atribuição de novos sentidos 
a palavras já existentes na língua” evidencia uma das poucas virtudes da urgência.

E por eles somente as penas mais aventureiras e ousadas se exploram. Mais: as eruditas, como a 
de Guimarães Rosa, prosperam. Ao passo em que as mais pragmáticas, como as dos escribas que 
compõem esta Central de Jornalismo da sua Rodovias&Vias, no máximo, teimosamente buscam 
sintetizar o maior e mais completo compêndio de informações, disputando seu tempo em luta 
desigual com as plataformas digitais. Tempo em que estas, volúveis, rápidas – e em grande parte 
descartáveis - insistem em surrupiar aos papiros como este.

Desta ânsia, de apostar em Gutemberg, em tempos de Steve Jobs, de alocar fichas na consistência 
e no registro perene, em luta desigual com seu smartphone, que vibra aí no seu bolso exatamente 
agora, é deste ímpeto, que nasce a necessidade de cunhar um termo como a Infraeficiência, que 
estampa a capa deste exemplar que você tem em mãos. Se até agora você não sucumbiu à tecla 
“home”, terá a oportunidade de atestar por estas páginas, que, para além de um conceito, com o 
DNA desta linha editorial, a tal Infraeficiência a que nos referimos, é uma realidade trilhável, não um 
objetivo em si.

É a ferramenta de busca contínua, que faz saírem do Sul, Sudeste e Centro Oeste, as nossas equipes 
em direção ao norte, e ao Nordeste. Que leva estes profissionais da comunicação do setor de 
construção pesada, a saborearem uma “banda de Tambaqui” em Rondônia, enquanto no Piauí, 
outros repórteres, como manda a boa tradição “in loco” de Rodovias&Vias, a encontrarem no bode 
assado, o paladar que dá sotaque regional único, ao português que une o Brasil. Como somente 
poderia, pode, e caberá aos novos rumos da infraestrutura, somada à eficiência, conectar os avanços 
verificados em frentes distantes mais de 2.300 Km entre si.

Não há novidade, no entanto, que seja inédita por si. Assim como o antigo amanhã, viveu seus 
tempos de novo, ainda hoje. Nesta edição, atentamos também pois aos que, apontados para 
novos desafios, deparam-se com velhos problemas. E optam, ao ignorar a frivolidade de soluções 
mirabolantes, por voltar-se à princípios que, não por acaso, forjaram o esteio de uma sociedade às 
voltas com uma crise de identidade. E que para não perdê-la de vez, teve que lembrar-se de onde 
veio, para poder saber aonde ir.

Boa Leitura...
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TARCÍSIO GOMES DE FREITAS

“O HOMEM NO PALCO”

Ao emprestar a frase de Winston Churchill, Rodovias&Vias lembra que os holofotes 
dos desafios, quando incidem sobre os gestores públicos, dão à estes a oportunidade de 
tornarem-se verdadeiros homens de Estado.

Nesta edição: Tarcísio Gomes de Freitas

Formado pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), o atual ministro da 
Infraestrutura, sempre foi, primordialmente um homem da engenharia. 
Chefe da seção técnica da Companhia de Engenharia do Brasil na 

Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti em 2006, o executivo 
cumpriu também diversas outras funções, como auditor na Controladoria 
Geral da União e consultor Legislativo na Câmara. Tarcísio Gomes de Freitas, em 
suas gestões passadas à frente do DNIT, tanto como diretor Executivo, quanto 
Diretor Geral, já esboçava uma coerência inequívoca, agora confirmada pelas 
suas opiniões expressas, antes mesmo do começo de sua regência na nova 
pasta do governo Bolsonaro.



RODOVIAS&VIAS8

TARCÍSIO GOMES DE FREITAS

Sua conhecida disposição combativa 
permanece como assinatura, que preparou 
o departamento para a mais dura prova 
que este atravessou em suas quase duas 
décadas de existência: permanecer 
relevante. Mais que isso, 
o ministro exerceu ainda 
influência seminal para 
avanços verificados até 
hoje, ao lançar as bases 
para o mais significativo 
programa de sinalização 
já levado à efeito no Brasil, 
literalmente “mudando 
a cara” das rodovias 
Federais, o BR-Legal. 
Defensor da tecnologia 
como ferramenta imprescindível para a 
eficiência na gestão pública, quando de sua 
condução à frente do DNIT, o atual ministro 
implantou uma grande reestruturação. 
Reorganizou a autarquia sem criar 
despesas no orçamento. Na CGPLAN 
(Coordenação Geral de Planejamento) 

por exemplo, deu força ao Sistema de 
Gerenciamento de Pavimento. A CGPLAN já 
fazia uma série de levantamentos, mas não 
havia uma transformação disso em resultado. 
Isso ainda não determinava a decisão da 

direção a respeito de 
onde investir, quanto 
investir e em quê investir. 
Então, havia dados, 
mas eles não geravam 
nenhum produto. Para 
reverter isso, a CGPLAN 
passa a ser o “cérebro” 
do DNIT, segundo 
sua visão. Foi a partir 
dela, que se procedeu 
à adequação de 

modelos matemáticos como o HDM (Human 
Development Management – Gestão do 
Desenvolvimento Humano - software cujo 
uso é exigido pelo Banco Mundial, pelos 
tomadores de empréstimo), para a realidade 
brasileira, um trabalho inédito, utilizado em 
pistas experimentais.

“Uma obra para ser 
feita precisa 

reduzir os custos 
de transportes, 

especialmente no 
escoamento de 

cargas”. 
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START
Em declarações recentes à imprensa (Folha de S. Paulo, 

O Globo), o futuro ministro revelou que pretende acelerar as 
concessões de rodovias, ferrovias (com leilão de 1.537 Km, da 
Ferrovia Norte Sul (FNS), inicialmente previsto para 28 de Março), 
terminais portuários e aeroportos inicialmente a serem financiadas 
por bancos públicos e pelo mercado de debêntures com vistas a 
desonerar o BNDES em um período de 3 a 5 anos.

RETOMADA COM CRITÉRIO 
Mencionadas na campanha, a retomada de obras como a BR-

163, serão examinadas sob o prisma de redução do custo logístico: 
“Uma obra para ser feita precisa reduzir os custos de transportes, 
especialmente no escoamento de cargas”. Para isto o ministro 
afirmou que a EPL vai continuar planejando e estruturando 
projetos de infraestrutura: “Vamos usar até o limite da capacidade 
(da EPL) para levar nosso plano adiante. Precisamos fazer mais 
obras com a melhor alocação dos recursos”.

CESSÃO DE AEROPORTOS
Apontando para Março o ministro previu a realização de 

um leilão de três blocos de concessões de 12 aeroportos: Bloco 
Nordeste, compreendendo Recife-PE, Maceió-AL, Aracaju-SE, 
Juazeiro do Norte-CE, João Pessoa-PB e Campina Grande-PE; bloco 
Sudeste, Vitória-ES e Macaé-RJ; e bloco Centro-Oeste, Cuiabá, 
Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, todos no Mato Grosso. 
Além destes, Congonhas-SP e Santos Dumont-RJ, devem liderar 
outros dois blocos de aeroportos a serem licitados. Um grupo de 
pequenos aeroportos será repassado para estados e municípios.

PROTAGONISMO DO DNIT
Quanto ao departamento, o ministro manifestou que pretende 

concentrar no Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit) a administração de rodovias federais, ferrovias, 
portos e hidrovias. 

Mais que um pacote de intenções, Rodovias&Vias, pela 
experiência de quem acompanha há tempos a trajetória do 
ministro Tarcísio, vê na chegada do engenheiro à pasta, o reforço 
à uma atitude de sanitização, transparência e maior lisura nos 
processos, associada à busca por maior eficiência de uma máquina 
que pode vir a ser de alto rendimento.
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Em 2016, a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) laçou pela primeira vez um 
estudo sobre a exportação de produtos 

brasileiros. Foram consultadas 847 empresas, de 
diferentes portes e tamanhos. Agora, em 2018, mais 
uma vez a CNI, em parceria com a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), realizou a pesquisa intitulada: Desafios 
á Competitividade das Exportações Brasileiras. 
O principal objetivo é mobilizar estratégias de 
melhoria eficazes e influenciar políticas públicas 
voltadas à superação desses desafios. A pesquisa 
mensura o nível de criticidade dos obstáculos 
que afetam a competitividade das exportações 
brasileiras.

Já na primeira edição, o resultado apontou que 
o alto custo dos transportes envolvidos com as 
atividades de exportação é principal barreira para o 
comércio exterior. Foram analisados 62 itens.

Rodovias federais
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CUSTO BRASIL

Quantidade de perdas por falta de infraestrutura no 
Brasil é uma das maiores do mundo

Transporte caro é a principal barreira para as 
exportações brasileiras

MAIS DO MESMO 
A edição da pesquisa divulgada este ano 

teve dados fornecidos por 589 empresas 
exportadoras, extraídas do Catálogo de 
Exportadores Brasileiros da CNI. O catálogo 
é formado por empresas cujo valor médio 
exportado no biênio 2015/2016 tenha sido 
igual ou superior a US$ 80 mil.

Mais uma vez, tarifas cobradas em 
portos e aeroportos se destacaram 
como os problemas mais críticos para as 
exportações. As dificuldades para oferecer 
preços competitivos passam também pelos 
levados custos do transporte doméstico, 
da empresa até o ponto de despacho das 
mercadorias.

Os indicadores estão divididos nos 
grupos “Perfil das Empresas Exportadoras 
Brasileiras” e “Obstáculos às Exportações”, 
criados a partir de dados coletados entre 
outubro de 2017 e março de 2018. A análise 
dos dados ocorreu durante o primeiro 
semestre de 2018.
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estudo

ALTAS TARIFAS 
As tarifas cobradas por portos e aeroportos 

são o principal problema enfrentado por 
empresas brasileiras que operam no comércio 
exterior. De acordo 51,8% das empresas 
pesquisadas, essas tarifas são consideradas 
caras demais e muito impactantes para a 
exportação de produtos brasileiros. 

O diretor de Desenvolvimento Industrial 
da CNI, Carlos Eduardo Abijaodi, defende 
que tanto o governo quanto a iniciativa 
privada, têm desafios para superar: “De um 
lado, o governo precisa enfrentar problemas 
estruturais do Brasil, por meio de reformas. 
De outro, as empresas precisam investir em 
produtividade e inovação”, afirma Abijaodi.

ENTRAVES LOGÍSTICOS 
Para 41% das empresas pesquisadas, 

o custo do transporte doméstico, isto é: 
da empresa até o ponto de saída do país 
(porto ou aeroporto) “impactou muito” 
ou “impactou criticamente” os processos 
de exportação. Em 39% das empresas, o 
custo do transporte internacional, da saída 
do Brasil até a chegada ao país de destino, 
“impactou muito”ou “impactou criticamente”.  
A influência dos portos para manuseio e 
embarque de cargas significou alto impacto 
para 30,4% das empresas. Baixa oferta de 

terminais intermodais; ineficiência dos 
aeroportos para manuseio e embarque 
de cargas; e baixo número de operadores 
logísticos e transportadoras capacitadas 
representou impacto para: 23,7%, 18,7% 
e 16,5%, respectivamente. 
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INFRAEFICIÊNCIA
MULTIMODALIDADE, INTERMODALIDADE E 
INTEGRAÇÃO, DEVEM SER A LINHA DE
FRENTE DA ESTRATÉGIA BRASIL

Eterno “greenfield”, o Brasil continua com muito a se fazer, apesar dos 
esforços públicos e privados que, teimosamente gestores e empreendedores 
intransigentemente envidam, independente dos desafiadores cenários. 
Vítima do próprio tamanho, o país não pode mais prescindir de avanços na 
infraestrutura de transportes, especialmente no que tange à orientação de 
sua matriz modal e à própria integração entre estes. “Caminho sem volta”, há 
diante dele, uma bifurcação que se estende até onde se pode olhar: de um 
lado, o resgate da possibilidade da vocação natural de tornar-se uma potência 
emergente. De outro, a irrelevância, própria às nações que não conseguiram 
vencer a si mesmas.
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Quando o assunto é a infraestru-
tura de transportes e a logística 
– esta última, uma ciência 

que ganha um viés místico, quase trans-
cendental quando evocada em sua forma 
associada a outras expressões como 
“custo país”, e “eficiência” – é difícil não 
ceder à tentação de buscar comparativos 
entre o Brasil e outras nações. Ainda que 
algumas realmente sirvam de referência 
em determinadas modalidades e mesmo 
de modelagens para viabilizar suas grandes 
obras e sistemas, há que se levar em conta 
que “as histórias” não são iguais, assim 
como as culturas e a disponibilidade de 
recursos financeiros, entre outros fatores 
de ordem maior, como as características 
geográficas, geológicas e sócio-político-
econômicas. Neste contexto, é necessário 
estressar, que não se questiona em 
momento algum a capacidade técnica 
e de engenharia nacionais, uma vez que 
estamos voltando as atenções ao nosso 
verde e amarelo cenário que, entre outras 
coisas tem “massa crítica” para “dar e 
vender”. Parece incrível, mas é a pura 
verdade há anos: na balança comercial, logo 
ao lado das commoddities, tão comentadas 
e propaladas como “Pop” e “tudo”, muito 
justificadamente pelo gigantesco volume, 
há um outro “produto de exportação”, 

INFRAESTRUTURA NACIONAL • CAPA

RODOVIAS&VIAS 15
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estratégico, que responde pela alcunha 
de “serviços de engenharia”, que, se não 
pelo volume gerado, é significativo por 
posicionar o país dentro de um grupo 
bastante seleto. E neste quesito, o Brasil 
é – contra tudo e contra todos, inclusive 
si mesmo, é bom reiterar – um dos 15 
maiores exportadores mundiais, ao lado 
de países tradicionalmente associados à 
atividade, não raro pioneiros em disciplinas 
hoje tidas como fundamentais. Isto posto, 
se “na casa do ferreiro o espeto é de pau”, 

CAPA

por aqui, a casa do engenheiro (que anos 
atrás “virou suco” – confira box com essa 
história - e hoje “pilota para o Uber”) é 
de “pau à pique”. Idiossincrática pátria 
da jaboticaba, seguimos fazendo jus à 
máxima atribuída ao saudoso Maestro 
Antônio Carlos Jobim, de não sermos um 
país “para principiantes”. Em rápido passeio 
aos “por quês” disto, viajamos quase duas 
décadas de capas, chamadas, entrevistas 
e reportagens desta sua Rodovias&Vias, 
em breve átimo: uma jovem democracia 
dotada de intrincado sistema 
presidencialista de coalizão; ausência de 
políticas consistentes de Estado, muito 
em parte, fruto da própria natureza da 
alternância de poder; insegurança jurídica, 
gerada por ingerências tanto de órgãos 
de controle quanto de instituições do 
próprio Estado; alta burocracia, associada 
ao tamanho da máquina pública, muito 
dispendiosa e pouco eficiente; um confuso 
e pesado conjunto de regras tributárias 
entre outros que, se aqui “empilhados” 
preencheriam sozinhos mais 20 anos 
de edições. Contudo, o foco é o agora, 
e as perspectivas que, emanadas das 
urnas chegam na forma de uma enorme 
renovação do Congresso e na figura de 
uma cúpula executiva com, afinal de 
contas, feições típicas de quem possui 
disposição para executar. 

Ano de 2019 carrega em seu seio uma 
possibilidade interessante, já demonstrada 
pelos novos representantes da República: 
o abandono da procrastinação em prol da 
realização de uma grande missão.

O engenheiro que virou suco

A conhecida expressão refere-se à 
criatividade de Odil Garcez Filho, que nos 
anos 80 ficou desempregado e montou 
seu hoje célebre (e por que não folclórico) 
estabelecimento na av. Paulista. Despedido 
em 1982 da indústria mecânica em que 
trabalhava havia oito anos, juntou o FGTS e 
suas economias e abriu a famosa lanchonete. 
"Tinha gente que entrava só para saber se 
eu era engenheiro mesmo", declarou em 
reportagem à Folha de São Paulo em 1998. 
Ainda de acordo com a Folha, “O negócio 
deu certo e Odil estava pensando em abrir 
uma filial, mas desistiu por considerar o ramo 
muito ingrato”. Uma loja de roupas, e dois 
assaltos o fizeram mudar de idéia. Partiu para 
o Amapá, onde montou uma construtora que 
durou seis anos, para, por fim – ao menos até 
onde Rodovias&Vias apurou, consolidar-se 
como negociante de carros usados à época da 
reportagem.
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INFRAESTRUTURA NACIONAL

BRASIL DE ONTEM X BRASIL DE HOJE:
PERDENDO PARA SI MESMO

Fonte: Relatório ABDIB 
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CAPA

 MENTORES DE UMA
NOVA ORDEM NACIONAL?

Ao comentar sobre as milhares de obras 
estancadas pelo país, o presidente Jair 
Messias Bolsonaro (PSL), foi intransigente: 
“Temos que dar uma resposta a isso 
tudo. Não se pode abandoná-las (as 
obras) por que custaria ainda mais caro”. 
“Top down”, os nomes apontados pelo 
presidente aos ministérios de seu governo, 
principalmente incluindo os que irão 
tocá-las  – que reiteradas vezes afirmou, 
ao enxugar a composição das atuais 29 
para 22 pastas um “critério técnico, não 
festa” – de fato possuem, uma coerência 
bastante lógica, alinhada com quem 
“não está para fazer um governo como os 
anteriores”. Perfeitamente compreensível, 

o expediente utilizado, especialmente 
quando se leva em conta um espaço de 
tempo relativamente exíguo de 4 anos 
de gabinete, contempla pessoas que 
possuem experiência em gestão pública 
e reconhecida capacidade gerencial, isto 
é, podem “queimar etapas”, poupando 
o país de declarações como “estar à 
frente de tal e qual é um aprendizado”. 
E a este ponto é necessário apontar a 
plena consciência, por parte do novo 
presidente, que mesmo antes do “dia 1”, 
seu governo começa a ser escrutinizado, 
dentro do talvez único consenso 
atualmente no país, o de que “o tempo 
urge”. E nesta toada, voltamos as atenções 

“Temos que dar uma 
resposta a isso tudo. 

Não se pode 
abandoná-las (as obras) 

por que custaria 
ainda mais caro.”

Jair Messias Bolsonaro
Presidente do Brasil
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INFRAESTRUTURA NACIONAL

“É preciso reformar 
a previdência, uma 
reforma administrativa 
e  e uma agenda de 
privatizações. Um 
ataque frontal às 
despesas públicas,
nos três fronts.”

Paulo Guedes
Ministro da Economia

à pasta atinente aos negócios do leitor 
desta Rodovias&Vias, a de infraestrutura, 
sob o comando do ministro Tarcísio Gomes 
de Freitas, que atuará em conjunto com o 
secretário de Governo e responsável pelo 
Programa de Parcerias de Investimentos 
(PPI), Carlos Alberto dos Santos Cruz, com 
uma pauta bastante explícita, alinhada com 
prioridades já sinalizadas pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, cuja pasta (anterior 
ministério da Fazenda), passa a incorporar 
Planejamento, Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços e possui, premissas muito 
claras, voltadas à zerar o déficit fiscal: 
“É preciso reformar a previdência, uma 
reforma administrativa e  e uma agenda de 
privatizações. Um ataque frontal às despesas 
públicas, nos três fronts” disse.
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CAPA

CAPACIDADE DE ATRAÇÃO

“Temos uma depressão 
fiscal muito importante, 
uma crise fiscal muito 
severa e é inescapável 
passar muitos ativos para 
a iniciativa privada (...)
De forma que passando 
isso para a inciativa 
privada, a gente possa 
aliviar o orçamento.”

Tarcísio Gomes de Freitas
Ministro de Infraestrutura

Já contemplando a cessão à iniciativa 
privada, de cerca de 5 mil Km de rodovias 
já ao início do governo, o ministro Tarcísio, 
como bom estrategista que demonstrou 
ser ao “sanear” o DNIT e integrar, desde 
2016 o próprio PPI, atualmente promove 
o inventário de possibilidades, elegendo 
prioridades. Dentro da intensificação do 
programa de concessões rodoviárias, estão 
trechos na BR-364, em Rondônia (que você 
pode conferir em detalhes na presente 
edição, juntamente com outras ações da 
superintendência Regional do DNIT no 
Estado); as relicitações da Nova Dutra, da 
Rio - Teresópolis, da Rio - Juiz de Fora e da 
BR-153, entre Goiás e Tocantins. “Temos 
uma depressão fiscal muito importante, 
uma crise fiscal muito severa e é inescapável 
passar muitos ativos para a iniciativa 
privada (...) De forma que passando isso 

para a inciativa privada, a gente possa 
aliviar o orçamento”, declarou. Também o 
ministro está atento à renovação e mesmo 
relicitação de concessões ferroviárias (com 
base na lei 13.448/2017, fruto da conversão 
da MP 752), tendo já declarado que mesmo 
processos de “renovação antecipada” 
contribuem para a “solução de gargalos 
históricos no setor de infraestrutura, e a 
geração futura de investimentos”, mirando 
um possível aumento da participação do 
modal para 15% até 2025. Mencionando 
a Estrada de Ferro Carajás (EFC), o 
ministro também deixou evidente uma 
característica de seu estilo: “Vamos impor 
às concessionárias o que tem que ser feito. 
Quem vai determinar é o poder público”, 
pondo abaixo uma alegada “assimetria de 
informação” entre o poder concedente e os 
investidores.

RODOVIAS&VIAS20



RODOVIAS&VIAS 21

INFRAESTRUTURA NACIONAL

“AVANÇO À RETAGUARDA”
Durante a chamada “Guerra da Coréia”, 

em 1950, o ex-combatente da Primeira e 
Segunda Guerra Mundiais Oliver P. Smith, 
general de alta patente ao comando 
da “Primeira divisão dos Marines”, sob 
ninguém menos do que o “supremo” 
comandante designado para defender 
o sul da península, general Douglas A. 
McArthur, foi indagado pela imprensa, 
na chamada “Batalha de Chosin” (que, 
não fossem suas ações teriam dizimado 
completamente a “Força X”), se “bater 
em retirada” era uma atitude condizente 
com a história dos fuzileiros. Diante não só 
de um frio acachapante, mas da entrada 
em combate de avassaladores números 
de tropas chinesas vindas do Norte, “O 
Professor” Smith, como era conhecido, ao 
momento empreendendo uma marcha 
de 110 Km de volta ao ponto inicial da 
campanha, de forma organizada, sob 
fogo e repelindo investidas, exasperado, 
respondeu ao repórter “Retirada? Pro 
inferno com sua retirada! Nós estamos 
avançando à retaguarda!” Ora, e por 
quê Rodovias&Vias revisita este fato 
histórico? Por que às vezes “voltar ao 
ponto de partida”, ou como dizem os 
próprios estadunidenses “back to basics” 
é a melhor opção. E sem dúvida o país 
parece, ter decidido focar em reorganizar-
se para poder avançar, sem correr o risco 
de apoiar-se em plataformas frágeis. E parte 
deste “movimento de arrumação” trata 
de contemplar também um alinhamento 

com a “base” da governabilidade, não 
apenas no congresso, mas nos integrantes 
da Federação. Antes do “Pacto Federativo” 
sinalizado pelo economista Paulo Guedes, 
é necessário verificar a disposição dos 
governos estaduais em efetivamente 
cooperar. E neste sentido, o Brasil parece 
ter estabelecido negociações a bom 
termo com seu principal aliado: São Paulo. 
Não somente o em breve governador 
João Doria (PSDB/SP) declarou franco 
apoio ao atual presidente eleito ainda 
na campanha, como possui um caráter 
dinâmico – típico do empreendedor 
que é – e portanto em consonância 

João Doria, Governador do Estado de São Paulo



RODOVIAS&VIAS22 RODOVIAS&VIAS22

CAPA

“O investidor precisa de 
resultado financeiro. E o poder 
público tem que entender 
isso e promover políticas que 
preservem um lucro justo para 
que ele possa prestar um
serviço de qualidade.”

João Octaviano Machado Neto
Secretário de Estado da Logística
e dos Transportes de  São Paulo 

com o “conteúdo programático” por ser 
adotado. Prova patente disto, passa também 
pela indicação absolutamente técnica do 
engenheiro civil João Octaviano Machado 
Neto, como “super secretário” de Estado 
da Logística e dos Transportes do próximo 
executivo paulista. Especialista em mobilidade 
urbana, tendo presidido a Companhia de 
Engenharia de Tráfego da capital paulista (CET) 
e a Empresa de Tecnologia da Informação 
e Comunicação do Município de São Paulo 
(PRODAM), João Octaviano é um ostensivo 
defensor de programas voltados à segurança 
viária, sem deixar de lado a consciência de que 
a iniciativa privada é um forte parceiro para 
o desenvolvimento: “O investidor precisa de 
resultado financeiro. E o poder público tem 
que entender isso e promover políticas que 
preservem um lucro justo para que ele possa 

“A determinação de construir 
e projetar uma infraestrutura 

no Paraná capaz de sustentar o 
crescimento econômico

 do nosso Estado para
as próximas décadas.”

Carlos Roberto Massa Júnior,
o “Ratinho Júnior” 

Governador do Estado do Paraná

prestar um serviço de qualidade”, declarou 
em exclusiva à Rodovias&Vias ainda à 
frente da pasta municipal de mobilidade. 
Mais ao Sul, com a eleição de Carlos 
Roberto Massa Júnior, o “Ratinho Júnior” 
(PSD/PR) para o governo paranaense, 
também um realinhamento parece estar 
tomando forma, com a indicação do 
deputado Federal Sandro Alex (PSD/PR) 
para a pasta de Infraestrutura e Logística, 
com segundo ele mesmo declarou: “A 
determinação de construir e projetar 
uma infraestrutura no Paraná capaz de 
sustentar o crescimento econômico do 
nosso Estado para as próximas décadas”. 
De Santa Catarina, o comandante Carlos 
Moisés da Silva (PSL), já durante sua 
diplomação, afirmou que quer tornar o 
Estado mais ágil e competitivo: “A nossa 
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“Tornar o estado mais 
ágil, mais eficiente para 

que atenda aos fins 
públicos da segurança, da 

saúde, da educação e da 
infraestrutura.”

Comandante Carlos Moisés da Silva 
Governador do Estado de Santa Catarina 

“Melhorias nos transportes, 
capazes de impactar diretamente 
as atividades econômicas do 
Estado, permitindo incremento 
industrial e a adequada 
exploração do potencial de 
exportação, via Porto de Pecém.”

Camilo Santana
Governador do Estado do Ceará

ideia é de exatamente fazer uma política 
diferente do que ela vem sendo feita ao 
longo de todos os anos. Nós pretendemos, 
daqui para frente, elaborar o projeto de 
lei que altera exatamente a estrutura 
do estado para depois pensarmos em 
pessoas. Para nós, não é uma festa, que isso 
fique registrado aqui, é sim o aumento do 
nosso compromisso de responsabilidade 
com o brasileiro, com o catarinense e dar 
seguimento ao avanço tecnológico, a 
modificação do estado, tornar o estado 
mais ágil, mais eficiente para que atenda 
aos fins públicos da segurança, da saúde, 
da educação e da infraestrutura". Já ao 
Nordeste, e reconduzido ao governo do 
Estado do Ceará com expressiva votação 
de quase 80% dos votos válidos, Camilo 
Santana (PT/CE), mostra que o verde 

presente na bandeira do Estado é da mesma 
tonalidade do verde da bandeira nacional, 
uma vez que sua gestão foi bem sucedida em 
estabelecer transformações significativas na 
infraestrutura, por meio de convênios com o 
DNIT (como já explorado pormenorizadamente 
em edições pregressas da Rodovias&Vias), que 
resultaram em obras emblemáticas como o “Anel 
Viário de Fortaleza”. Apoiado na expectativa 
de que o Ceará assuma definitivamente sua 
vocação de “hub” logístico na região (portanto, 
em sintonia com as necessidades do país), ele 
entende que ainda são necessárias “Melhorias nos 
transportes, capazes de impactar diretamente as 
atividades econômicas do Estado, permitindo 
incremento industrial e a adequada exploração 
do potencial de exportação, via Porto de Pecém”, 
finalizou Camilo.
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Na opinião do pessoense e atual governador 
da Paraíba, o engenheiro civil João Azevêdo 
(PSB/PB), com larga experiência adquirida 
ao longo de gestões nas secretarias de 
Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 
Ciência e Tecnologia e finalmente a pasta de 
Infraestrutura, a política é uma ferramenta: “Ela 
é o contato do dia a dia, receber demandas 
de prefeitos, deputados, estabelecer uma 
relação de construção. O executivo deve 
sonhar, planejar e finalmente executar”. Já 
o coronel Marcos José Rocha dos Santos 
(PSL/RO), décimo primeiro governador do 
Estado nortista, enfatizou em seu programa, a 
“Reforma e aprimoramento da infraestrutura 
estadual, por meio de um amplo programa 
de investimento em todas as dimensões 

“Condições para o crescimento 
do Estado e dar condições para 

o alargamento de políticas que 
instiguem, de forma visível, 

a superação da pobreza, 
garantindo a melhoria da 

qualidade de vida do povo de 
Rondônia.”

Coronel Marcos José Rocha dos Santos  
Governador do Estado de Rondônia

“Ela é o contato do dia a 
dia, receber demandas 
de prefeitos, deputados, 
estabelecer uma relação 
de construção. O executivo 
deve sonhar, planejar e 
finalmente executar.”

João Azevêdo   
Governador do Estado do Paraíba

da infraestrutura do Estado, a partir de 
regras claras e estáveis”, simplificando o 
sistema público, reduzindo o custo Estado, 
e aumentando a produtividade, por 
consequência, “gerando mais empregos”. 
Ainda, segundo ele, é preciso criar 
“condições para o crescimento do Estado 
e dar condições para o alargamento de 
políticas que instiguem, de forma visível, 
a superação da pobreza, garantindo 
a melhoria da qualidade de vida do 
povo de Rondônia”. Cada Estado e cada 
região deste imenso Brasil, guarda em si, 
oportunidades e desafios. A engenharia 
construtiva – ou o que sobrou dela – 
também encontra-se em compasso de 
espera diante dos restantes 1460 dias do 
próximo ciclo de trabalho dos eleitos (ou 
reeleitos) pela sociedade, nas urnas.





RODOVIAS&VIAS26

A feira reuniu, em quatro dias, 800 marcas de 19 países, em 
uma área de 70 mil metros quadrados

A cada três anos, São Paulo recebe 
o que existe de mais moderno 
em termos de tecnologia, 

máquinas e equipamentos para a indústria 
da construção e mineração. É a M&T Expo – 
Feira Internacional de Equipamentos para 
Construção e Mineração, promovida pela 
Associação Brasileira de Tecnologia para 
Construção e Mineração (Sobratema). 

A feira, que estava agendada para o 
início de junho, teve que ser remarcada 
para o fim de novembro, devido às 
paralisações no transporte rodoviário, que 
até hoje trazem reflexos negativos para a 
nossa economia. “Foi um ensinamento. 
Nosso slogam: A nossa força é estarmos 
juntos, mostrou do que somos capazes. 
A feira, que normalmente é montada 
em dez dias, foi montada em seis dias", 
comentou o presidente da Sobratema, 
Afonso Mamede. A 10ª edição da M&T 
Expo marcou o início do acordo de 
cooperação de longo prazo firmado 
entre a Sobratema e a Messe München, 
promotora da Bauma, maior feira mundial 
da área de equipamentos para construção, 
que acontece em Munique, na Alemanha. 
“Estamos ficando bons nesse negócio”, 
concluiu Mamede. 

M&T EXPO
TRAZ O MUNDO DA 
CONSTRUÇÃO PARA 
SÃO PAULO

Afonso Mamede, Presidente da Sobretema
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BONS TEMPOS ESTÃO CHEGANDO
O reagendamento da 10a M&T Expo teve 

um ponto altamente positivo. Se em junho 
pairava uma nuvem de dúvidas e insegurança 
sobre a cabeça do empresariado nacional e 
de investidores estrangeiros, em novembro 
o cenário estava renovado. Com a eleição de 
Jair Bolsonaro para a Presidência da República, 
um alvorecer cheio de luz e brilho apareceu no 
horizonte. 

Apesar de afirmar que o país está com 
o déficit para obras residenciais, escolares, 
de infraestrutura para transportes, energia 
e estocagem, um ponto levantando pelo 
presidente da Sobratema foi o amplo poder de 
reação do segmento: “Temos uma característica 
principal, que é a rápida geração de empregos e 
renda”, disse Mamede. 

A mais completa feira do segmento na 
América Latina surpreendeu ao receber 
aproximadamente 40 mil visitas durante os 
dias 26 a 29 de novembro. Negócios foram 
concretizados muitos tantos prospectados. 
O público visitante, formado em sua maioria 
por presidentes, diretores, empresários, 
gerentes, profissionais e técnicos de empresas 
compradoras de equipamentos – construtoras, 
mineradores, locadores -, além de formadores 
de opinião, representantes de entidades 
e instituições públicas e privadas e de 
profissionais da imprensa, se mostrou muito 
otimista.

A convite da Sobratema, Rodovias&Vias 
desembarcou na maior cidade do Brasil 
para conferir de perto as novidades e ao 
mesmo tempo medir a temperatura dos 
negócios para o nosso setor em 2019. Em 
70 mil metros quadrados do São Paulo Expo 
Exhibition & Convention Center estavam 
expostas 800 marcas, de 19 países, com 
grande variedade de soluções tecnológicas 
em equipamentos, componentes e serviços, 
para dar mais produtividade, qualidade, 
eficiência e sustentabilidade nas operações. 
Entre as novidades estavam equipamentos 
para terraplenagem, pavimentação, 
içamento e movimentação de cargas, 
asfalto, concreto, britagem, perfuração de 
rochas, transporte, mineração, formas e 
escoramentos, motores, material rodante, 
peças, componentes e serviços.

De acordo com o presidente Sobratema, 
a M&T Expo tem um papel preponderante 
para sentir como está o ânimo de toda 
a cadeia produtiva. “Os fabricantes de 
equipamentos e os fornecedores de 
componentes e serviços se preparam para 
participar da feira de forma que o usuário 
conheça o que há de mais moderno no 
setor e, ao mesmo tempo, tenha melhores 
condições para negociar a compra de 
máquinas”, afirma. A próxima edição já está 
marcada para 2021.
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MERCADO EM RECUPERAÇÃO 

EVENTOS

Neste ano, o Estudo Sobratema do 
Mercado Brasileiro de Equipamentos para 
Construção estima uma recuperação na 
comercialização de máquinas destinadas 
a esse segmento, que devem crescer 38% 
em comparação a 2017. No total, serão 
17,8 mil unidades comercializadas em 2018 
contra 12,9 mil unidades no ano anterior. 
“Certamente, a feira vai contribuir para 
esse bom resultado esperado, reforçando, 
dessa maneira, a função exercida em 
edições anteriores, quando ajudou a 
reverter os reflexos das crises econômicas 
pelas quais o Brasil passou”, enfatiza 
Mamede. “O sucesso do evento ratifica 
sua relevância como fonte de geração de 
negócios para os expositores, fomentando 
a competitividade, o desenvolvimento 
econômico-financeiro e tecnológico de 
todo o setor da construção e mineração”, 
acrescenta.

Para Falk Senger, diretor geral da Messe 
München, o sucesso da primeira edição 
realizada pela Messe Muenchen do Brasil 

ressalta a decisão acertada da companhia 
alemã em investir no mercado brasileiro de 
feiras na área de construção e infraestrutura. 
“Ficamos muito impressionados com a 
parceria dos expositores na realização desse 
evento, que marca a nossa entrada no país. 
Além dos lançamentos em equipamentos, 
tecnologias inteligentes para conectividade, 
integração, sustentabilidade e acessibi-
lidade, eles participaram ativamente das 
atrações elaboradas pela equipe do Brasil, 
tanto em termos de conhecimento, como 
de inovação e disseminação de conteúdo 
técnico”.

Senger ainda destaca que a qualidade 
dos visitantes que passaram pelo pavilhão 
nos quatro dias evento é um dos grandes 
motivos para a realização de negócios 
na M&T Expo neste ano. “Realmente, a 
feira tem um papel fundamental para 
o segmento na América Latina, com a 
presença de diversos países, sendo as cinco 
nações com maior número de visitantes: 
Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Peru”.
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NOVAS ATRAÇÕES
Para proporcionar uma experiência completa 

ao visitante, a Messe Muenchen do Brasil criou três 
novas atrações da feira, que foram elogiadas pelo 
público visitante. 

A Arena de Demonstração apresentou nos 
quatro dias de evento um show de máquinas ao 
vivo, que possibilitou aos profissionais conferirem 
o funcionamento de diversos lançamentos – 
caçambas, carregadeiras, compactadores de 
percussão, compressores portáteis, elevadores, 
escavadeiras, geradores, motoniveladoras, placas 
vibratórias, plataformas aéreas, retroescavadeiras, 
rolos compactadores e rompedores – que estavam 
sendo exibidos pela primeira vez. Participaram 
desse espaço exclusivo, com 1200 m² de área, treze 
expositores: BMC Hyundai, John Deere, Kaeser, 
Link-belt, Manitou, Paladin, Pramac, Rud, Rossetti, 
SEM, Socage, Weber MT e XCMG.

“Visitar a Área de Demonstração foi muito 
bom para poder observar o equipamento em 
plena atividade e ver o quão preciso ele é na 
execução das tarefas”, opinou o engenheiro civil 
Humberto Aparecido de Paula Jr. Já para o corretor 
de seguros de obra, Alberto Garufi, cuja atividade 
profissional requer o conhecimento que uma 
demonstração desse tipo pode proporcionar, “é 
interessante ver eles que os próprios fabricantes 
estão demonstrando os produtos a céu aberto. 
A diversidade é grande e demonstra que elas 
conseguem atender a todas as necessidades, 
independente do segmento”.

A Arena de Conteúdo foi considerado o 
local do conhecimento da M&T Expo 2018 
juntamente com o Summit M&T Expo 2018. Os 
visitantes assistiram 28 apresentações de cunho 
mercadológico, proferidas por especialistas de 
renomadas consultorias do Brasil e do exterior – EY, 
KPMG, Porsche Consulting, Dal Pozzo Advogados, 
Instituto OPUS de Capacitação Profissional e 
VDMA – e palestras técnicas, ministradas por 
fabricantes e fornecedores da cadeia produtiva 
- Bomag Marini, Caterpillar, John Deere, Kaeser, 
Liebherr, Lots Group, Mapear com Drones, Moba 
do Brasil, Portal do Locador, SSAB, Terex e Trimble.

Por fim, a Arena Smart Construction mostrou 
o que há de mais moderno em tecnologia e 
inovação no setor. Entre as soluções a serem 
apresentadas estiveram drones, sistemas de 
automação, sistemas de lubrificação, eletrônica 
e Big Data, soluções de controle de máquinas, 
sistema de impressão 3D, soluções de segurança 
para movimentação de carga em equipamentos e 
inovações para o trabalho colaborativo no setor.

SOBRE A MESSE MÜNCHEN

A Messe München é uma das empresas 
líderes mundiais de feiras de negócios. 
Organiza cerca de 50 feiras de bens de capital 
e de consumo e as mais importantes feiras 
de alta tecnologia em Munique e em outros 
países. A cada ano, mais de 30.000 expositores 
e cerca de dois milhões de visitantes participam 
em eventos realizados no centro de feiras 
e exposições da Messe München, no ICM – 
Internationales Congress Center München e no 
MOC Veranstaltungscenter München (Centro 
de Congressos de Munique). Além disso, a 
Messe München organiza feiras em países 
como China, Índia, Turquia e Rússia. A Messe 
München tem uma presença empresarial 
global com afiliadas na Europa, Ásia e África 
e mais de 60 representantes estrangeiros 
trabalhando em mais 100 países.

SOBRE A SOBRATEMA

A Sobratema – Associação Brasileira de 
Tecnologia para Construção e Mineração 
se dedica a propor soluções para o 
desenvolvimento tecnológico do setor, 
difundir conhecimentos e informações e 
participar da formação, especialização e 
atualização de profissionais que atuam no 
mercado brasileiro da construção e mineração. 
Com 30 anos de atividade, conta com o apoio 
de mais de 650 associados (profissionais 
e empresas de construção, de locação, 
fabricantes e prestadores de serviços) e de 
parcerias estratégicas, com as principais 
entidades e empresas do setor da construção 
e da mineração no Brasil e Exterior. A entidade 
possui a Inteligência de Mercado, dedicada a 
estudos e pesquisas para subsidiar a tomada 
de decisões estratégicas das empresas, o 
Instituto Opus para capacitação profissional, 
a Sobratema Publicações para edição de 
livros e revistas técnicas. Além disso, organiza 
eventos especializados: a BW Expo – Feira de 
Serviços e Tecnologias para Gestão Sustentável 
de Água, Resíduos, Ar e Energia, Workshop, 
Fórum Infraestrutura, Tendências no Mercado 
da Construção e as Missões Empresariais, que 
levam profissionais para as mais importantes 
feiras internacionais dos setores da construção 
e da mineração.
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Desde 2000 no mercado brasileiro, a XCMG reafirma, cada dia mais, seu concreto in-
vestimento no território nacional e latino americano. Irreverente ao importar produtos 
chineses no país, em 2014 a XCMG iniciou a sua linha de produção na cidade de 
Pouso Alegre/MG, que com sua localização estratégica na rodovia Fernão Dias, es-
treitou ainda mais os laços da marca com um mercado que, cada vez mais, exige qua-
lidade, tecnologia e inovação.

Os bons resultados colhidos desde então não vieram à toa: a empresa conta com uma 
linha de produtos que vão do solo à arranha-céus: retroescavadeiras, carregadeiras, 
guindaste, rolo compactador, escavadeira e moto niveladora. E é pensando nas inu-
meras exigências que o mercado possui e na eximia qualidade de seus produtos que 
a XCMG confirma, mais uma vez, sua presença na maior feira deste ramo da américa 
Latina: M&T Expo.

Iniciando-se no dia 26 de novembro os clientes terão até o dia 29 do mesmo mês para 
conferir o que há de mais moderno no setor, em que em parceria com a bauma agora 
é parte da maior rede internacional de eventos de equipamentos para construção e 
mineração. A XCMG põe à prova então sua qualidade e eficiência, em que estará ao 
lado de seus maiores concorrentes para não deixar dúvidas de que a fusão China-
-Brasil não teria outro resultado senão tecnologia e eficácia. 
 
Dentre os modelos expostos a máquina moto niveladora estará presente no Stand 4150 
com toda a potência do conjunto Power Train que integra seu motor e traz um arraste de 
materiais de altíssima capacidade. Modelo GR1803BR a moto niveladora XCMG possui má-
quina de transmissão ZF Power Shift- trazendo uma maior vida útil ao produto já que elimi-
nam o uso da embreagem-, maior potência se comparada aos concorrentes da mesma 
classe acarretando numa maior tração. Com motor Cummins e uma cabine hexagonal (per-
mitindo melhor visibilidade) a moto niveladora promete ser um ponto único na exposição.  

DDeenir-se como uma corporação multinacional é não apenas possuir 
produtos que complementam-se em suas respectivas funções mas é, 
principalmente, que estas ao trabalharem cheguem juntas ao resulta-
do almejado. É por esse motivo que essa empresa que tão bem atende 
ao mercado Brasileiro tem motivos (e muitos) para sonhar com uma 
ainda maior expansão na américa latina. O Rolo compactador XCMG, 
por exemplo, tem tudo para expandir os caminhos até nossos vizinhos 
llatinos: fecha a compactação com maestria e com muito menos 
tempo que seus concorrentes. Tão importante quanto, a escavadeira 
XCMG é outro produto que não só terá destaque como também pro-
mete surpreender quem ainda não conhece todas as suas vantagens: 
seu alto giro de 360°, que com excelente velocidade de rotação resulta 
resultados excelentes com um baixo consumo de combustível. Além 
da retroescavadeira que com motivação e escavação forte é ímpar em 
seus resultados; e da carregadeira que, pode-se dizer, têm maestria 
em adaptabilidade atendendo múltiplas funções em diferentes condi-
ções de trabalho.

A chance de reaermação que a MT 2018 proporciona será mais um dos 
inúmeros marcos que a XCMG pontua na sua história. Mercados como 
Paraguai e Uruguai estão aquecidos e já conermaram sua presença 
nessa mostra da XCMG e sem dúvidas terão grandes motivos para se 
surpreenderem com o guindaste XCMG (já líder nacional na categoria) 
e a conceituadíssima perfuratriz.  Este será um grande evento de ex-
posição e acima de tudo uma conermação em que o mercado poderá 
vver de perto uma empresa que trata o pós venda com a mesma impor-
tância que a venda e que a fusão oriental-tupiniquim é tudo que o 
mercado precisa: eeciência e coneabilidade. 
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"Diálogos Infra", evento que abriu a conversa do Novo 
Governo com o Setor de Infraestrutura

Sob a aura da pergunta “Qual é 
o plano do novo governo para 
a infraestrutura?” A Associação 

Nacional das Empresas de Engenharia 
Consultiva de Infraestrutura de 
Transportes (ANETRANS), o Sindicato 
Nacional da Indústria da Construção 
Pesada – Infraestrutura (SINICON) e a 
Associação Nacional das Empresas de 
Obras Rodoviárias (ANEOR) realizaram em 
novembro, um evento com a presença 
do vice-presidente eleito, General 
Hamilton Mourão, em Brasília. Objetivo 
como sempre, o comandante gaúcho 
não desapontou nas suas explanações 
e respostas, mostrando desenvoltura 
e conhecimento acima da média, dos 
principais gargalos do país.

QUANDO A 
EXPECTATIVA 
DÁ LUGAR À 
CONFIANÇA

“Também é preciso resgatarmos 
o orgulho de nossa engenharia, 
que em nada deve a nenhuma 
do mundo.”

General Hamilton Mourão
Vice-presidente do Brasil
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evento - Diálogos Infra

Com auditório principal lotado, e fila 
de espera de mais de mil pessoas, a sede 
da Agência Nacional dos Transportes 
Terrestres (ANTT), era a síntese da ansiedade 
e da avidez de um setor do tamanho do 
Brasil. Na outra ponta, um dos principais 
depositários do histórico sufrágio de 
outubro, que em contrapartida, sereno, 
parecia não se perturbar com a quantidade 
de interrogações pairando sobre as cabeças 
da multidão. Poucas vezes, Rodovias&Vias 
presenciou um singelo “bom dia a todos” 
tão massivamente recebido por uma 
miríade de palmas de mão se encontrando, 
uma vez que as saudações protocolares 
cederam ao anúncio da presença do 
general, convidando-o ao púlpito. 
Conduzindo o público por uma pauta 
fluida, quase musical, o vice-presidente, 
fez uso de sua já conhecida oratória 
aguçada, abordando a necessidade de 
incrementar as parcerias entre Estado 
e iniciativa privada, defendendo um 

“Centro de Governo”, que, como já vinha 
sinalizando, seria capaz de “fiscalizar” a 
implantação e o andamento de projetos, 
seu alinhamento com as políticas definidas, 
dentro de índices e metas postuladas pelo 
executivo. Findo o primeiro movimento, o 
vice-presidente Mourão tocou um acorde 
algumas oitavas acima do tom, mirando 
a desburocratização e a privatização para 
que o Brasil passe a ter a possibilidade 
de dispor de, como brilhantemente 
sumarizou: “rodovias alemãs, hospitais 
suíços e escolas americanas”. Houve quem 
se precipitasse a aplaudir, mas o raciocínio 
cristalino do general não concedeu espaço: 
“Também é preciso resgatarmos o orgulho 
de nossa engenharia, que em nada deve 
a nenhuma do mundo. Houve erros 
no passado? Houve. E eles estão sendo 
reparados. Nós não podemos é penalizar 
as nossas empresas. Precisamos que elas se 
recuperem, pois temos muito trabalho pela 
frente”, ressaltou.

PERGUNTAS? RESPOSTAS!
Sucinta, porém completa, a preleção 

do vice-presidente eleito foi seguida por 
algumas explanações situacionais da mesa 
diretora, composta pelo presidente da 
ANEOR, Ronald Velame; pela presidente da 
ANETRANS, Luciana Dutra; o presidente do 
SINICON, Evaristo Pinheiro; o diretor Geral 
da ANTT, Mário Rodrigues acompanhado 
do Chefe de Gabinete Cesar Augusto 
Santiago Dias, e José Kruger, presidente 
do Conselho Federal de Engenharia e 
Arquitetura (CONFEA), um dos apoiadores 
do evento, junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura (CREA); à Caixa 
de Assistência dos Profissionais do CREA 

(MÚTUA); à Associação de Consultores 
Brasileiros de Engenharia (ABCE); ao 
Sindicato da Indústria da Construção Civil 
do Distrito Federal (SINDUSCON-DF); ao 
Sindicato das Indústrias de Refrigeração, 
Aquecimento e Tratamento de Ar no 
Estado de São Paulo (SINDTRATAR-SP); 
à Associação Brasileira dos Sindicatos e 
Associações de Classe de Infraestrutura 
(BRASINFRA); à Associação Nacional dos 
Analistas e Especialistas em Infraestrutura 
(ANEINFRA); ao Sindicato Nacional das 
Empresas de Arquitetura e Engenharia 
Consultiva (SINAENCO) e à Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (CBIC). 
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DAQUI POR DIANTE

evento - Diálogos Infra

Cobrindo aspectos desde a legislação 
vigente, inclusive uma simplificação tributária 
manifesta pelo próprio vice-presidente eleito, 
Ronald Velame, presidente da ANEOR, trouxe 
à tona, entre outras, a premente necessidade 
pelo equacionamento da questão dos preços 
do insumo asfáltico, elemento essencial para 
as obras de infraestrutura rodoviária que 
o país precisa, cujo monopólio é da estatal 
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), e que há 
alguns anos vêm trazendo insegurança e 
desequilíbrio aos contratos, pelas sucessivas 
altas registradas. Velame frisou que a 
pacificação do tema é conditio sine qua non 
para a retomada do potencial construtivo, 
associada ao reequilíbrio fiscal, também 
referido por Mourão em sua preleção. Luciana 
Dutra, manifestou por sua vez, preocupação 
intrínseca aos desempenhos contratuais, 
abordando a segurança jurídica, cobrando 
maior homogeneização entre as demandas 
dos órgãos de controle e mais celeridade 
na emissão das licenças ambientais. Bem 

recebido pelo vice-presidente Hamilton 
Mourão, o comentário teve anuência 
do comandante, que demonstrou 
compreensão plena do fato.  Por sinal, 
a presidente Dutra, ao fim do evento, 
traduziu aplausos em palavras: “Nós 
vemos com bons olhos esse diálogo 
e acredito que o novo Governo vai 
trabalhar por mudanças estruturantes. 
A única maneira do Brasil retomar 
o crescimento econômico é com 
investimos em Planejamento e Projetos”.  
No que Rodovias&Vias, ainda que não 
provida de um oráculo, costumeiramente 
acerte algumas previsões, vaticina: 
“Diálogos Infra”, parece ser daquele tipo 
de encontro que sai do pontual e passa 
a anual. Entretanto, assim como as boas 
impressões acerca do novo executivo, 
refirmadas pelo vice-presidente eleito, a 
Central de Jornalismo deixa a critério do 
tempo a confirmação, implícita em uma 
quase afirmação: “a conferir”.



45 anos de atividade ajudando
a desenvolver a engenharia nacional
A STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A. desenvolve a atividade 
de engenharia consultiva nos setores de Transportes, Saneamento, 
Recursos Hídricos, Obras Hidráulicas, Meio Ambiente, Estruturas, 
Arquitetura e Urbanismo, Economia, Programas Ambientais e Sociais, 
Energia, Comunicações, Informática e Projetos Industriais.

NesteNeste âmbito a STE atua em toda amplitude abrangendo levantamentos 
de campo, pesquisas, controle tecnológico, estudos preliminares e de 
viabilidade técnico-econômica e ambiental, planejamento, projetos 
básico e executivo, supervisão, gerenciamento, assessoria e apoio 
técnico e operação.

TTransparência, Qualidade, Sustentabilidade e Responsabilidade 
Socioambiental são valores que nos guiaram até aqui e orientam o 
desenvolvimento de nossas atividades.

Nosso maior projeto é a Cidadania.
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Estreitamente relacionado à moderna história do Brasil, o Piauí definiu 
indelevelmente os contornos continentais do nosso mapa, como hoje o 
conhecemos. Contornos esses, traçados com coragem, luta, e a firmeza de 
quem, mesmo diante de um desafio de grande monta, arroja-se à realidade, 
transformando façanha em lenda, e no processo, concidadãos em heróis, 
mesmo que anônimos. 

INDEPENDÊNCIA  
RODOVIÁRIANA
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O piauiense, portanto, preza sua 
liberdade e seu ir e vir, pelo “verde das 
matas” e pelas “serras azuis”. De Oeiras 

à Teresina. Da icônica batalha de Jenipapo, à 
batalha diária de sua trabalhadora população, 
o Estado tem encontrado por meio das ações 
da superintendência do DNIT, um suporte 
condizente para a livre circulação de suas 
riquezas, em um exercício pleno e seguro, deste 
direito que é parte indissociável da cidadania.

“Urgente e Importante”, como poderia 
ser classificado na “matriz de Eisenhower”, o 
programa BR-Legal dispensa apresentações, 
ao menos entre os leitores assíduos da 
Rodovias&Vias. Responsável pela completa 
repaginação da sinalização viária sob 
jurisdição Federal, ele restituiu esta disciplina 
de engenharia a uma posição de destaque 
entre as ações da principal autoridade 
construtiva rodoviária do país, o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT). Ainda que sobrem bons exemplos 
de Norte à Sul, é bastante seguro afirmar que 
no Nordeste ele encontrou condições mais 
favoráveis para prosperar. Do pioneirismo 
cearense ao formidável desempenho 

DNIT – Piauí

Fotos:  Rodovias&Vias - Rafael Lopes
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pernambucano, pode-se colher ainda na 
região, a boa experiência verificada no Piauí. 
“É um programa que tem trazido uma série 
de vantagens, especialmente para aquele 
usuário que trafega à noite. Com o advento da 
utilização das tachas refletivas, vemos que a 
rodovia fica muito mais segura e de verdade, 
muito confortável de circular”, declarou à 
uma das equipes desta publicação, em seu 
escritório em Teresina, o superintendente 
Regional do DNIT, Ribamar Bastos. “De forma 
geral, a equipe está muito satisfeita com os 
resultados do BR-Legal, e esperamos que 
o BR-Legal 2 venha com esse mesmo nível 
de investimento. É um desempenho que 
é mensurável, uma vez que com a nossa 
fiscalização, temos tido condições de aferir 
a conformidade e a funcionalidade dos 
materiais, de sua retrorreflectância, em 
um acompanhamento muito criterioso”, 
avaliou ele. “Mesmo sob o ponto de vista da 
manutenção da sinalização, vimos a atuação, 
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“É um programa que tem 
trazido uma série de vantagens, 

especialmente para aquele usuário 
que trafega à noite. Com o advento da 

utilização das tachas refletivas, vemos 
que a rodovia fica muito mais segura e de 

verdade, muito confortável de circular.”
Ribamar Bastos

Superintendente do DNIT/PI
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também conforme, nas repinturas, executadas 
ao fim dos dois anos previstos”, comentou o 
experiente engenheiro Civil. De fato, para o 
motorista estradeiro, a primeira impressão é 
a que fica, e a sinalização bem feita, é a “face”, 
é a interface que permite adequadamente 
“ler” a rodovia, como Rodovias&Vias pôde 
observar percorrendo em visita técnica, as BR’s 
do Estado, beneficiadas pelo BR-Legal. “É um 
programa que chama a atenção do próprio 
usuário, que nos retorna positivamente suas 
impressões por conta da implantação”, destacou 
o superintendente.

DESEMPENHO LEGAL
Com seus 2.635 Km (a segunda melhor malha 

Federal do país, é bom ressaltar) cobertos pelo 
programa de sinalização, o superintendente 
Ribamar detalhou a abordagem: “São 4 lotes 
distribuídos entre MENG Engenharia, Consladel, 
o consórcio Paulista/Engefoto e a SINALISA, 
que assim como vi nas reportagens de outras 
superintendências, nas outras matérias que 
Rodovias&Vias veiculou, também tem sido 
muito bem avaliada por nós, dentro das 
peculiaridades do nosso Piauí. Alguns contratos 
atualmente estão 70% executados, a maioria 
com pouco mais de 50%, que, apesar de 
estarem vencendo em janeiro de 2019, por 
força de o Piauí ter ficado para a segunda etapa 
do BR-LEGAL 2, terão de ser prorrogados por 
mais um ano”, revelou, especificando ainda: 
“São contratos que continham as sinalizações 
horizontal, vertical e as de segurança. Então, 
para 2019, temos a expectativa de continuar 
trabalhando com as mesmas empresas, que 
têm ido muito bem por sinal, por que vemos nos 
BDP’s (Boletins de Desempenho Parcial) que elas 
consistentemente tem recebido notas acima 
de 8”, afirmou o superintendente adicionando, 
“Posso dizer que estamos sendo bem atendidos, 
inclusive dentro da nossa conveniência, dentro 
do que estabelecemos como prioridades. 
Por exemplo, nas intervenções da BR-135, 
o programa tem que caminhar de forma 
contígua, o que tem sempre sido observado 
prontamente”, declarou, resumindo na 
sequência: “Não temos do que nos queixar”. Mas 
isto não significa que a implantação não teve 
lá seus momentos desafiadores, como relata 
Rogerio Marcio Martins Drumound, chefe de 
Serviço de Operações da superintendência do 

DNIT – Piauí

DNIT/PI: “Nós ficamos praticamente uns seis 
meses dedicados à análise de projetos, revisões. 
Tivemos que trabalhá-los em conjunto, 
sabíamos que seriam necessárias adaptações, 
mas por conta do bom relacionamento com 
as empresas, todos os ajustes ocorreram 
de pronto. Durante a execução, nem todas 
puderam agir, por divergências com o 
projeto de sinalização do CREMA, e outras 
enfrentaram problemas de frente, pela 
própria característica de ritmo de obras, por 
que o ritmo da sinalização é muito maior, 



RODOVIAS&VIAS42

O BR-LEGAL NA MINHA REGIONAL 

mas elas estavam cientes, e se prontificaram”. 
Também as dificuldades orçamentárias 
se fizeram sentir, pois segundo o chefe de 
Serviço, “a verba do BR-Legal estava incluída 
na manutenção, e foi preciso estabelecer uma 
priorização, comparando as necessidades com 
outros contratos. Historicamente sabemos 
que a sinalização sempre foi segundo plano. 
Entretanto, vemos que o DNIT, atento às 
avaliações da Confederação Nacional dos 
Transportes (CNT) e vendo os resultados 
obtidos pelo programa, provavelmente deve 
contemplar a Coordenação Geral de Operações 
Rodoviárias (CGPERT) com um orçamento 
maior”, previu o chefe de Serviço.

“O BR-LEGAL foi um programa inovador, 
com o foco na padronização de soluções 

“Foram executados 
aproximadamente 80% do 

contrato no Estado, números 
considerados razoáveis em 

função de indisponibilidade 
de recursos financeiros do 

órgão e problemas no pavimento, 
impossibilitando a liberação de 

serviços de sinalização horizontal.”
Omair Zanatta

Engenheiro da Sinalisa

“Entretanto, vemos que o 
DNIT, atento às avaliações da 
Confederação Nacional dos 
Transportes (CNT) e vendo os 
resultados obtidos pelo programa, 
provavelmente deve contemplar a CGPERT 
com um orçamento maior.”
Rogerio Marcio Martins Drumound
Chefe de Serviço de Operações do DNIT/PI

para todo o país”, disse Omair Zanatta, 
engenheiro da Sinalisa. Atualmente com 
um contrato de 504,5 Km em andamento no 
Piauí, o gerente concorda com o engenheiro 
Martins Drumound: “Foram executados 80% 
do contrato no Estado, número considerado 
razoável em função de indisponibilidade de 
recursos financeiros do órgão e problemas no 
pavimento, impossibilitando a liberação de 
serviços de sinalização horizontal”, afirmou. 
No entanto, dentro da orientação para a 
segurança, marca maior da empresa: “Toda a 
sinalização vertical prevista nos projetos foi 
executada bem como todos os dispositivos 
de segurança indicados, garantindo assim 
uma circulação com segurança e orientação 
aos usuários das vias”, finalizou. 
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CONTROLE DE PESO
E VELOCIDADE

Ainda dentro de uma abordagem 
voltada à maior segurança, paralelamente, 
a superintendência procede, aderente ao 
Plano Nacional de Pesagem (PNP) e ao Plano 
Nacional de Controle de Velocidade (PNCV), 
à adoção de algumas ações, como enumera 
o chefe de Serviço Rogerio: “Nós solicitamos 
a troca das balanças por dispositivos 
montados em caminhões, para podermos 
ter uma amostragem mais completa, móvel. 
Serão 3 caminhões ao todo, dentro de um 
planejamento itinerante e periódico”, indicou. 
Quanto ao controle de velocidade, ainda 
segundo o chefe, serão implementados 
equipamentos de proteção aos dispositivos 
(108 faixas ao todo, já com os chamados 
radares “inteligentes”), constituídos por 
defensas metálicas.

O BR-LEGAL NA MINHA REGIONAL 
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ABRANGÊNCIA E CAPILARIDADE:
O PAPEL DAS UL’S

finalizarmos a sinalização em alguns trechos das 
BR-316 e 020, mas de forma geral, as empresas 
tem tido a compreensão da importância do 
que estamos fazendo, cientes de que o DNIT 
exige a qualidade como quesito imprescindível, 
indispensável”, declarou. É certo que a rotina de 
trabalhos, não é feita apenas de desafios, mas 
inclui o reconhecimento ao trabalho bem feito: 
“Aceitamos com muita honra a homenagem do 
poder público municipal de Picos, com muito 
carinho, mas sem perder de vista que estamos 
cumprindo com nossa obrigação. Mas muito nos 
envaidece esse apoio da comunidade, e mesmo 
da imprensa, que documenta os avanços que 
tivemos a oportunidade de implementar. São 
também os testemunhos pessoais que chegam 
até nós, matérias jornalísticas que, feitas com 
seriedade, acompanham o nosso trabalho, a 
seriedade das nossas ações, e nos motivam a 
buscar ainda mais melhorias”.

Por melhor que seja, uma diretiva, um 
programa ou uma orientação, o êxito 
depende diretamente da verticalização deste 
objeto até o front. Como Rodovias&Vias 
tem reiteradas vezes tido a oportunidade 
de averiguar, o BR-LEGAL funciona, em 
boa monta, de acordo com a capacidade 
das Unidades Locais em absorvê-lo à suas 
ações de rotina. Afinal, é “nas pontas”, que 
os profissionais do DNIT, com a inteligência 
e experiência reunidos no exercício de suas 
funções, mostram-se em condições de “fazer a 
diferença”, adequando e ajustando o conceito 
à realidade local. Um bom exemplo deste 
expediente no Estado do Piauí é a Unidade 
Local de Picos, sob a batuta do engenheiro 
Elvomarton de Araújo Lima, chefe de Serviços 
da UL: “Aqui nós estamos com praticamente 
toda a malha sob nossa jurisdição coberta. 
Falta ainda a liberação de recursos para 

“Mas de forma geral, as empresas 
tem tido a compreensão da 
importância do que estamos 
fazendo, cientes de que o DNIT 
exige a qualidade como quesito 
imprescindível, indispensável.”
Elvomarton de Araújo Lima
Chefe de Serviços da UL Picos do DNIT/PI

DNIT – Piauí
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A FORÇA DA LEI
fundamental para a redução dos índices de 
acidente e da severidade dos mesmos”, avaliou 
o superintendente. Ainda, de acordo com o 
superintendente, há uma parceria igualmente 
consistente com o DNIT, quanto à inteligência, 
informações e dados estatísticos, que são 
coletados, processados e compartilhados 
para um mapeamento criterioso, capaz de 
identificar os pontos mais sensíveis da malha, 
em um trabalho conjunto que já entregou 
bons frutos: “Em alguns trechos da BR-135, por 
exemplo, nós verificamos uma redução de 70% 
no número de mortes, e em torno de 90% dos 
acidentes decorrentes de defeitos da pista”, 
calculou o superintendente Welendal. “Hoje, 
ela é uma rodovia realmente com performance 
de rodovia Federal, bem sinalizada, com boa 
largura, bom acostamento, e tudo feito em 
meio às restrições que são de conhecimento de 
todos”, finalizou.

Assim como verificado em outros Estados, 
o BR-LEGAL extrapolou público e crítica, 
obtendo avaliação bastante positiva entre os 
representantes da autoridade policial máxima 
nas rodovias da união, a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). “Há uma característica aqui no 
Piauí, de que a maioria das rodovias Federais 
miscigena-se de tal forma com o tráfego urbano 
na maioria das cidades, que elas acabam 
virando, em muitos casos, a via principal do 
município”, descreve Welendal Leal Tenorio, 
superintendente da PRF do Piauí. “O comércio 
ali se estabelece, e sazonalmente, este cenário 
se agrava, com festividades e feriados. Neste 
contexto, mas não só nele, o BR-LEGAL teve 
atuação bastante relevante. Na verdade, o DNIT 
tem sido um grande parceiro, também no que 
refere-se ao controle de velocidade, pois os 
radares fixos complementam os que dispomos. 
E nós sabemos que esta é uma atuação 

“Na verdade, o DNIT tem sido 
um grande parceiro, também 
no que refere-se ao controle 
de velocidade, pois os radares 
fixos complementam os que 
dispomos. E nós sabemos que 
esta é uma atuação fundamental 
para a redução dos índices de 
acidente e da severidade dos 
mesmos.”
Welendal Leal Tenorio
Superintendente da PRF do Piauí

O BR-LEGAL NA MINHA REGIONAL O BR-LEGAL NA MINHA REGIONAL 
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“Eram 8 metros de seção 
transversal, sendo somente
6 metros de rolamento e 1 metros de 
acostamento, apenas imprimado.”
Ribamar Bastos
Superintendente do DNIT/PI
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“Existia o perigo real, e de fato 
registramos, muitos tombamentos. 
Somente em 2017, foram 52 mortes 

por conta desse tipo de problema. Então, 
este ano, logo que eu assumi, estabelecemos 

um ataque à esses pontos mais críticos.”
Antonildes Marques Cardoso
Chefe de Serviço da UL Teresina

Reputada pela própria superintendência 
como a obra mais importante em vigência 
no Estado do Piauí atualmente, ela possuía 

um histórico de muitos acidentes. Estadual 
federalizada no início da década dos anos 1980, 
a rodovia somente recebeu investimentos para 
“transformar-se em plataforma de BR”, isto 
é, ser alçada ao padrão técnico superior que 
subentende-se para uma rodovia Federal, em 
2012. “Eram 8 metros de seção transversal, sendo 
somente 6 metros de rolamento e 1 metros de 
acostamento, apenas imprimado”, recorda o 
superintendente Ribamar. “Com as agressões 
climáticas, em questão aí de dois ou três invernos, 
essa imprimação se deteriorava, restando 
apenas a faixa de rolamento propriamente dita, 
eliminando a margem de segurança. Ocorre, que 
com os sucessivos recapeamentos, o desnível 
formado entre a faixa e o acostamento ficou 
muito grande, em alguns lugares com até 40 cm, 
o que é inadmissível”, recorda. “Existia o perigo 
real, e de fato registramos, muitos tombamentos. 
Somente em 2017, foram 52 mortes por conta 
desse tipo de problema. Então, este ano, logo 
que eu assumi, estabelecemos um ataque à esses 
pontos mais críticos, auxiliados pela PRF. E assim, 
saímos de uma faixa de 6 metros, para 14 metros 
no total, com 7 metros de rolamento, 2,5 metros 
de acostamento e 1 metros de drenagem”, 
detalhou Antonildes Marques Cardoso, chefe 
de Serviço da UL Teresina, adicionando que a 
rodovia perdeu definitivamente a pecha de 

DNIT – Piauí
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“Rodovia da Morte”, com as intervenções. 
Ainda, de acordo com Marques “Partindo 
de Elizeu Martins à divisa do Piauí com 
a Bahia, foram alargados outros 84 km, 
que contaram, em outros trechos, com a 
conclusão do CREMA, iniciado em 2012”, 
comunicou. A superintendência, somando 
aos próprios esforços envidados, contou 
com a participação providencial de outras 
pessoas igualmente comprometidas: 
“Tivemos parte do orçamento oriundo 
de verbas impositivas da bancada, além 
do orçamento do DNIT para conseguir 
executar essas intervenções absolutamente 
necessárias”, frisou Ribamar. E os resultados? 
“Nos trechos onde pudemos intervir com 
o alargamento, os acidentes deixaram de 
acontecer. E o número de mortes caiu à 
zero. Não registramos nenhuma fatalidade 
no trecho coberto. Dos registros fatais 

observados este ano, poucos aconteceram 
por conta das condições da rodovia”, declarou 
o superintendente. Outras ações realizadas 
pelo DNIT compreendem a mitigação de 
conflitos entre os tráfegos de diferentes 
naturezas, com a implantação de 19 travessias 
urbanas, adequação de acessos e correções 
geométricas em 3 curvas. E as obras continuam. 
Em novembro último, mais 56,5 Km foram 
licitados, dentro de um trecho considerado 
crítico, até Bom Jesus, com recursos garantidos 
também por verbas impositivas. “Atualmente 
estamos trabalhando para lançar a licitação do 
trecho subsequente, até a divisa, com pouco 
mais de 200 Km”, revelou o superintendente. 
“O que estamos perseguindo, e efetivamente 
estamos alcançando é a diminuição do índice 
de acidentes, e que estes, na eventualidade de 
ocorrerem, não o sejam por conta de falha na 
rodovia”, concluiu.

NA MINHA REGIONAL 
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amplo. Então, faz-se uma previsão, de um 
orçamento ‘X’ pra tocar a ‘máquina’, para o 
funcionamento, abrir e fechar a ‘lojinha’, todo 
dia. Combustível, energia, limpeza, sem contar 
as UL. Aí, de repente, reduz-se para metade 
de ‘X’, prejudicando o rateio, entre outras 
coisas”, calculou o substituto. Ainda, de acordo 
com o que disse o engenheiro, as reduções 
extemporâneas obrigam a readequações que 
acabam influenciando inclusive nas metas, 
que acabam sendo revisadas, obviamente, 
para baixo: “Quem tocou as coisas dentro da 
normalidade, no ritmo que foi acordado frente 
aos valores anteriormente divulgados, acaba 
sendo pego desprevenido por comunicações 
de diminuição desses repasses”, declarou. 
“Hoje, temos que fazer um combinado de várias 
liquidações, repassar e nos programarmos para 
um processamento de 15, 20 dias, tamanha 
escassez que está sendo observada”, comentou 
o engenheiro, que, se por um lado não faz meias 
palavras dos desafios, por outro é eloquente 
quanto aos meios de se suplantá-los: “Pra segurar 
essas ‘pontas’, temos a sorte de ter uma equipe 
muito afinada aqui. Eu, como substituto, de vez 
em quando preciso assumir as coisas na ausência 
do engenheiro Ribamar, nosso superintendente, 
que precisa atender a compromissos da própria 
função, e enfim, é  aí que vejo como o time está 
bem entrosado. Quando é possível acesso fácil às 
informações e ao andamento dos mais diversos 
setores”, avaliou o substituto Euvaldo.

ÓRGÃOS DE CONTROLE E ENGENHARIA FINANCEIRA
Com a centralização dos empenhos e 

pagamentos concentrados pela administração 
da sede da autarquia em Brasília, as finanças 
das Unidades e da própria Superintendência, 
ficam mais relacionadas ao custeio e à alguns 
investimentos descentralizados (normalmente 
projetos e consultorias), controlados e pagos 
localmente, explicou o engenheiro Euvaldo 
Alves Bastos, substituto e coordenador de 
Administração e Finanças. Mas isto não 
significa que o contingenciamento, a exemplo 
do que foi verificado no país inteiro, não foi 
verificado também no Piauí. “Tivemos muita 
dificuldade por conta das restrições. Ainda, 
junto com elas, há as divergências com os 
órgãos de controle. Muitas vezes, os técnicos 
dessas casas, não tem o mesmo diapasão, não 
conseguem abstrair a realidade executiva, do 
dia a dia”, comentou o experiente engenheiro. 
“Sob a luz fria de uma tela exposta na planilha 
de Excell, muitas vezes não se tem a correta 
dimensão do calor que é um canteiro de 
obras, sempre muito dinâmico, com uma 
série de complicadores. No meu modo de ver, 
deveria haver maior abertura para o diálogo. 
Muitas vezes, a paralisação de uma obra, dá 
um prejuízo às vezes muito maior do que o 
que é apontado como possível evidência de 
problema. Até recompor, às vezes um hiato aí 
de quase um ano pra dirimir um preço unitário, 
de um serviço, que poderia ser resolvido em 
uma reunião, empilha-se problemas”, destacou, 
lembrando que, a burocracia em si, também 
representa um oponente ponderável: “Pra 
tudo tem contrato ou dispensa de licitação. 
Temos mais de 20 contratos aqui, água, luz 
e etc. O mesmo trabalho lá na engenharia é 
o que se vê aqui, com fiscal administrativo, o 
fiscal técnico, vigilância... e tudo isso em meio 
ao contingenciamento que é de conhecimento 

“Muitas vezes, a paralisação de uma 
obra, dá um prejuízo às vezes muito 

maior do que o que é apontado como 
possível evidência de problema. Até 

recompor, às vezes um hiato aí de quase um 
ano pra dirimir um preço unitário.”

Euvaldo Alves Bastos
Substituto e Coordenador de Administração

e Finanças DNIT/PI

DNIT – Piauí
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EQUIPE INTEGRADA
Segundo Rodovias&Vias apurou, entre 

os diferenciais da superintendência do Piauí, 
seguramente está a presença de um forte 
“moral”, entre as fileiras, algo que, segundo 
fontes internas, em boa monta fonte de uma 
liderança “absolutamente qualificada, e muito 
preparada para o que a função exige”. Há um 
consenso, de que a gestão per se é assunto 
sempre complicado. E a gestão pública é ainda 
mais complexa. “Na gestão privada, você 
comanda. Já na gestão pública, você lidera. E 
isso é completamente diferente. Eu diria que 
a gestão privada é mais fácil, há possibilidade 
de tomadas de decisões subjetivas, que 
simplesmente são impensáveis na gestão 
pública”, prosseguiu a fonte, adicionando ainda, 
avaliando: “Nós já o conhecíamos, e quando 
de seu anúncio, tivemos uma grata surpresa, 
por que o considerávamos uma pessoa 

talhada para a posição, na condição certa, 
bem relacionada e com a representatividade 
técnica inquestionável”. Quando se fala em 
“moral”, como descrito, há um forte elemento 
motivacional. “E a equipe trabalha bem, por que 
consegue trabalhar bem. O superintendente 
ofereceu as condições para que os profissionais 
pudessem desempenhar, e no setor público, 
é isso que puxa a vontade de realização. Em 
seis meses, ele fez realmente um upgrade 
na Superintendência”, finalizou o técnico, 
que destacou ser esta uma percepção ampla 
dos colaboradores, lembrando que, para 
estar ali, integrar o quadro profissional, cada 
um teve que superar 500 candidatos. E que 
somente alguém capaz de provocar, desafiar 
e reconhecer os sucessos, teria, como líder, 
condições de “motivar adequadamente, 
pessoas tão preparadas quanto si”.

“Na gestão privada, você comanda. Já na gestão 
pública, você lidera. E isso é completamente 

diferente. Eu diria que a gestão privada é mais fácil, há 
possibilidade de tomadas de decisões subjetivas, que 

simplesmente são impensáveis na gestão pública.”

NA MINHA REGIONAL 
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BURACO ZERO
creio, poucos Estados do Nordeste têm. Temos 
uma região produtora de soja, a terceira maior 
do país, que exerce uma pressão considerável. 
Some-se a isso, a estratégica região Norte do 
Estado, pudemos sensibilizar os dirigentes 
em Brasília, para que contemplassem obras 
como a BR-230 e a BR-020, fundamentais para a 
conectividade não só interestadual como inter-
regional”, sintetizou o veterano engenheiro. 
Ainda, de acordo com o coordenador, estão 
previstos dentro de 2018, aportes significativos 
em projetos estruturantes, como a ponte 
Santa Filomena (atualmente em fase de 
licitação), que depende ainda da finalização 
das licenças ambientais por parte do IBAMA. 
“Todos nós somos preservacionistas. E é preciso 
lembrar que o DNIT somente age apoiado em 
políticas fortemente calcadas em preservação, 
prevenção e ressarcimento ambientais”, fez 
questão de lembrar o engenheiro. “Então, um 
melhor entendimento, focado de fato no que 
é preciso fazer, e no objetivo final, bastaria para 
que tivéssemos um desempenho até melhor do 
que verificamos hoje”, resumiu.

O bom posicionamento no ranking da 
CNT, como já comentado nesta reportagem, 
entretanto, vem sendo construído passo 
a passo e laboriosamente ao longo de um 
bom tempo de dedicação, como evidencia 
Sebastião Vitor Braga Ribeiro, coordenador 
de Engenharia da Superintendência “Temos 
observado que o Piauí, ao longo de 15 anos 
para cá, não só aumentou a quantidade, como 
melhorou a qualidade da sua malha Federal. 
Nós dispomos hoje de toda a malha coberta, 
resguardada por contratos de manutenção, 
em uma média anual de investimentos na casa 
de R$ 150 milhões. Há até uma prática nossa, 
que se tornou uma ‘cultura de gestão’, de 
assumir o compromisso de ‘Buraco Zero’. Então, 
sempre reservamos parte desses recursos 
para a conservação, o que se reflete, nas boas 
posições que consistentemente o Estado tem 
alcançado nos índices”, revelou o engenheiro, 
relembrando que mesmo a imprensa não 
especializada, se rendeu ao grau de excelência 
atingido, com nomes conhecidos como Pedro 
Bial e Paulo Henrique Amorim, relatando boas 
experiências que – assim como Rodovias&Vias 
– tiveram ao percorrer as rodovias Federais do 
Estado. “Estes são efeitos de uma decisão de 
gestão”, opinou o engenheiro Sebastião. “Nós 
priorizamos. Temos volume e tonelagem que, 

“Há até uma prática nossa, que se 
tornou uma ‘cultura de gestão’, de 

assumir o compromisso de ‘Buraco 
Zero’. Então, sempre reservamos parte 

desses recursos para a conservação, o 
que se reflete, nas boas posições que 

consistentemente o Estado tem alcançado 
nos índices.”

Sebastião Vitor Braga Ribeiro
Coordenador de Engenharia da

Superintendência DNIT/PI

DNIT – Piauí
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MANUTENÇÃO: O REEQUILÍBRIO DE CONTRATOS
contratos de CREMA das BR’s 135, 316 e os novo 
passos para a preparação das 343 e 222, dentro 
da visão estratégica que a superintendência 
detecta no Estado”, avaliou o engenheiro, 
revelando ainda a boa saúde nas operações, 
com alguns números como 2 contratos 
de CREMA e 6 Planos Anuais de Trabalho e 
Orçamento (PATO’s) que estão em processo de 
licitação ou planejados. Rodovias&Vias apurou 
ainda que além destes, há mais 4 planos desta 
natureza em andamento (3 deles só para a BR-
135, por ocasião do fim das vigências atuais). 
Mario Celso explicou ainda que os CREMA’s para 
343 e 222 já estão em passo de implementação 
e manutenção por parte da empresa LCM, 

Não obstante as tão divulgadas restrições 
orçamentárias, as ingerências dos órgãos 
de controle e mesmo atrasos na emissão de 
licenças e aprovação de projetos, como vimos 
até agora, também a alta no CAP, insumo 
asfáltico reajustado amiúde pela Petrobras 
e assunto amplamente coberto em edições 
pregressas da Rodovias&Vias, têm sua parcela 
de impactos no desempenho das obras na 
superintendência, que afinal, apesar de parecer 
à primeira vista, não é imune ao mal do qual 
padecem todos os representantes Federais da 
Autarquia, como descreveu Mario Celso Alencar 
Oliveira, chefe de Serviço de Manutenção: 
“Buscamos resolver conflitos, depois de um 
tempo com algumas obras paradas. Com 
problemas de recursos, algumas empresas 
acabaram abandonando os contratos, foi difícil. 
Mas a retomada cobriu toda a malha piauiense 
e colocou o estado em 8º melhor malha do 
país e 2ª melhor malha se tratando de rodovias 
federais”, reiterou. “Também priorizamos os 

“Também priorizamos os 
contratos de CREMA das BR’s 135,

316 e os novo passos para 
a preparação das 343/222, 

dentro da visão estratégica que a 
superintendência detecta no Estado.”

Mario Celso Alencar Oliveira
Chefe de Serviço de Manutenção

da Superintendência DNIT/PI

NA MINHA REGIONAL 



RODOVIAS&VIAS 55

empresa que, segundo a superintendência 
vem apresentando boa performance nos 
trabalhos e com isto está construindo “boas 
credenciais” no Estado. Justificando em parte, 
o empenho da empresa, e apontado como 
princípio estratégico da marca, Acácio Botelho, 
superintendente Operacional da LCM vê “a 
engenharia como um exercício social, a partir 
do momento que assegura uma rota em boas 
condições para o usuário”, acrescentando que 
“O compromisso da LCM com o Piauí, deve ser 
expandido para além da entrega com qualidade 
das obras. Até por que temos uma grande 
expectativa em assumir novas empreitadas e 
contribuir ainda mais com o desenvolvimento 
do Estado”, enfatizou. “Viemos para ficar e 
estamos prontos para somar aos esforços da 
superintendência”, finalizou Botelho.

“A engenharia como um 
exercício social, a partir do 
momento que assegura uma rota 
em boas condições para o usuário.”
Acácio Botelho
Superintendente Operacional
da LCM Construção

DNIT – Piauí

RODOVIAS&VIAS 55
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Com as intervenções incluídas em contrato 
de CREMA II, as obras na BR-316 consistem, 
na sua maioria, de restauração e implantação 
de terceiras faixas em alguns trechos de serra, 
de acordo com o superintendente Ribamar. 
“Vale ressaltar aqui a curva de Fátima, onde 
já estava quase se consolidando um ponto 
crítico para o tombamento de caminhões. Daí 
a implantação de 9 Km de faixas adicionais, 
que estão sendo tocadas pela Construtora 
SUCESSO, que não tem se intimidado com os 
desafios que todos temos enfrentado, e está 
buscando na eficiência em suas operações aqui 
no Estado, os meios para conseguir manter os 
seus trabalhos em dia”, observou. Difícil, mas 

BR-316: FAIXAS ADICIONAIS PARA
A QUALIDADE DE RODAGEM

NA MINHA REGIONAL 

não impossível, como explicou João Ribeiro 
de Sá, engenheiro Residente Construtora 
SUCESSO à Rodovias&Vias: “Realmente,  há 
algumas dificuldades em relação à aplicação 
do CAP, por conta dos sucessivos aumentos 
de preço, situação que estamos buscando 
equacionar com os reajustes de contrato. 
De qualquer forma, estamos conseguindo 
executar no ritmo previsto os vários trechos 
de revitalização de pavimento. Com uma 
equipe de 120 funcionários neste contrato na 
obra, estamos conseguindo produzir média 
de 1,6 km de pavimentação/dia”, comentou o 
engenheiro, acrescentando ainda um elemento 
de confiança “segundo o Superintendente 
Ribamar, não vai faltar recurso, e nós vamos 
trabalhar forte até o termino do contrato, 
em Abril de 2019, com a certeza de estarmos 
entregando o melhor”, assegurou.

“Realmente, há algumas 
dificuldades em relação à aplicação 
do CAP, por conta dos sucessivos 
aumentos de preço, situação que 
estamos buscando equacionar com 
os reajustes de contrato. De qualquer 
forma, estamos conseguindo executar 
no ritmo previsto os vários trechos de 
revitalização de pavimento.”
João Ribeiro de Sá
Engenheiro Residente Construtora SUCESSO 



RODOVIAS&VIAS 57

DNIT – PiauíDNIT – Piauí

RODOVIAS&VIAS 57



RODOVIAS&VIAS58

PROARTE 
Outro programa que seguiu bem no 

estado e está fazendo uma profunda análise 
da recuperação de pontes, entre outras obras 
de artes, buscando estabelecer um panorama 
de forma preditiva e corretiva, o “Programa 
de Reabilitação de Obras de Arte”, segundo 
Douglas Vinicius Viana Lemos, analista de 
Infraestrutura, “Atualmente dispõe de cerca 
de R$25 milhões, divididos em 4 lotes por 
UL (Piripiri, Bom Jesus, Floriano e Picos) para 
recuperação e alargamento de um total de 
147 pontes. Nascido na Coordenação Geral 
de Manutenção e Restauração Rodoviária, 
nós fazemos os levantamentos fotográficos, 
os remetemos à CGMRR para a elaboração 
dos orçamentos, feitos aí, de acordo com 
a necessidade de manutenção, de forma 
individualizada”, disse o engenheiro, 
destacando intervenções na Ponte Frei Serafim, 
na capital, em adensada mancha urbana.

“Atualmente dispõe de cerca de
R$25 milhões, divididos em 4 

lotes por UL (Piripiri, Bom Jesus, 
Floriano e Picos) para recuperação 
e alargamento de um total de 147 

pontes. Nascido na Coordenação Geral de 
Manutenção e Restauração Rodoviária, nós 
fazemos os levantamentos fotográficos, os 

remetemos à CGMRR para a elaboração dos 
orçamentos.”

Douglas Vinicius Viana Lemos
Analista de Infraestrutura da Superintendência DNIT/PI

NA MINHA REGIONAL 
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Rodovias na MINHA REGIONAL 

CONTORNO DE TERESINA

O lote 1 da obra já está licitado e homologado 
e iniciará ainda este ano após a conclusão dos 
procedimentos administrativos, o primeiro lote 
abrange a duplicação no trecho da Ladeira do 
Uruguai até a ponte sobre o Rio Poty, incluindo 
os elevados na rotatória do Mercado do Peixe 
e na rotatória que dá acesso à ponte Anselmo 
Dias, um total de 5,2 km. Obra que será executada 
pelo DNIT Piauí, melhorando a mobilidade em 
Teresina, e em especial, facilitando o fluxo de 
cerca de 13 mil veículos por dia na região.

Obra de duplicação em trecho urbano, o 
Contorno de Teresina, está inserido totalmente 
na faixa de domínio preservada. Sem 
nenhuma desapropriação, e com inteligente 
aproveitamento do traçado preexistente, foi 
dividido em 3 lotes (Lote 1, segmento de 5,2 km, 
com licitação vencida por pregão eletrônico 
e desconto de R$ 14 milhões). Além deste, 
completam os trabalhos o Lote 2 (uma ponte 
aproximadamente 200m), e o Lote 3, com um 

trecho de 2,2 km, está incluída no PAC Obras. O 
projeto completo abrange um total de 7,6 km. 
Ocorrida durante o período de visitas técnicas 
da Rodovias&Vias, vale ressaltar que a licitação 
do Lote 1, já foi assinada. “Este é um exemplo 
de como uma intervenção bem planejada e 
relativamente simples, demonstra o potencial 
de solução de problemas da engenharia viária 
voltada para a engenharia de tráfego. Na 
prática, teremos condições de mais do que 
dobrar a capacidade de absorção de veículos, 
melhorando o padrão técnico, o que certamente 
se refletirá em uma diminuição nos tempos de 
viagem, uma vez que a população terá mais 
esta opção adicional para seu itinerário”, avaliou 
Marivaldo Batista de Oliveira, chefe de Serviço de 
Construção da superintendência.

“Este é um exemplo de como uma 
intervenção bem planejada e 

relativamente simples, demonstra 
o potencial de solução de problemas 

da engenharia viária voltada para 
a engenharia de tráfego. Na prática, 

teremos condições de mais do que dobrar 
a capacidade de absorção de veículos, 

melhorando o padrão técnico.”
Marivaldo Batista de Oliveira
Chefe de Serviço de Construção

 da Superintendência DNIT/PI
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As obras de construção do viaduto na rotatória 
próxima ao Mercado do Peixe, que faz parte 
do projeto do Contorno de Teresina. O viaduto 
terá 120 metros, com 22 metros de largura, e 
a previsão de entrega é de sete meses. A obra 
melhorará o tráfego na região, onde passam 
mais de 22 mil veículos por dia. Continuaremos 
fazendo gestão para garantir recursos para 
as próximas etapas do projeto, que consta da 
construção de novos viadutos e uma ponte

DINHEIRO EMPENHADO,
OBRAS PARADAS 

Englobando trechos das BR’s 343 e 235 o DNIT 
tem um convênio com o Estado, tendo os recursos 
já empenhados. Contudo, segundo Marivaldo, “o 
Estado paralisou as obras por falta de pagamento 
por parte do departamento Estadual de Supervisão e 
desapropriação. Infelizmente, com isso, o recurso do 
DNIT está assegurado, porém não poder ser utilizado”, 
lamentou o engenheiro. “Certamente, com a solução 
dessas pendências, alheias à nossa vontade, as 
condições para tocar as obras acontecerão, e temos fé 
que isso aconteça”, declarou, otimista.

Fotos:  Comunicação DNIT/PI
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Rodovias na MINHA REGIONAL 

PROJETOS: MAIS DE R$ 1 BILHÃO EM CARTEIRA 
O DNIT/PI está pronto para executar mais 

obras, tendo em vista importantes trabalhos 
para o Estado, como a BR-330, e a implantação 
da ponte sobre o Rio Parnaíba, segundo o chefe 
de Serviço de Planejamento e Projeto, Laercio 
de Aguiar Coqueiro. Ainda, de acordo com ele, 
“há também projetos para sanar, na BR-222, 
um pequeno trecho que ainda é um gargalo 
para a travessa com o Maranhão, e um outro, 
que está em EVTEA, constituído pelo Rodoanel 
de Teresina. Para finalizar, está nos planos a não 
menos importante ponte de Filomena, segunda 
ponte estaiada do Piauí”, disse, revelando que 
muito em breve, o DNIT deve reunir suficientes 
condições para promover a licitação, explica 
Ribamar Bastos, “Nós estamos falando de 13 
anos para conseguir concluir esse projeto 
e de 12 anos para se conseguir uma licença 
ambiental para poder chegar nesse momento 
de lançar a licitação. O DNIT superou essas duas 

RODOVIAS&VIAS

“Este é um exemplo de como uma 
intervenção bem planejada e 

relativamente simples, demonstra 
o potencial de solução de problemas 

da engenharia viária voltada para 
a engenharia de tráfego. Na prática, 

teremos condições de mais do que dobrar 
a capacidade de absorção de veículos, 

melhorando o padrão técnico.”
Laercio de Aguiar Coqueiro

Chefe de Serviço de Planejamento e Projeto
da Superintendência DNIT/PI

fases e vamos agora para a licitação e execução 
da obra”, de grande importância obra que irá 
reforçar a estrutura viária do sul do Piauí, para 
esta que é uma das mais produtivas do país. A 
ponte será do tipo “estaiada”, com duas torres, 
com 18 metros de largura e 185 metros de 
comprimento e um investimento do governo 
federal de aproximadamente 28 milhões 
de reais. “Essa obra tem uma importância 
muito grande para o povo piauiense, que há 
muitos anos aguarda o anuncio da construção 
dessa ponte. O município de Filomena no 
ano passado plantou 65 mil hectares de soja, 
milho e de arroz, com uma produção de 
aproximadamente 220 mil toneladas de grãos, 
então isso é de fundamental importância para o 
nosso povo”, finalisou o superintendente.

Fo
to

:  C
om

un
ic

aç
ão

 D
N

IT
/P

I



RODOVIAS&VIAS 63

“Nós estamos falando de
 13 anos para conseguir concluir 

esse projeto e de 12 anos para 
se conseguir uma licença 

ambiental para poder chegar 
nesse momento de lançar a 

licitação. O DNIT superou essas duas 
fases e vamos agora para a licitação e 

execução da obra.”

Ribamar Bastos
Superintendente do DNIT/PI

BR-330
TRANSCERRADO 

Trata-se da implantação de 200 km de rodovia, até a 
divisa com o Maranhão “No contexto regional, esta BR, está 
inserida na região do Matopiba, atravessando os cerrados 
piauienses, onde se desenvolve uma elevada atividade 
agrícola de produção de grãos, principalmente soja. divido 
em 3 lotes de implantação, dois deles, são obras rodoviárias e 
o terceiro consiste somente de obras especiais” Obra de peso, 
estimada para mais de R$ 500 milhões, constitui um destaque 
importante, a ponte da divisa, que o chefe comentou já estar 
em fase de licitação, mesmo para atender a estrada ainda em 
terra. “Nosso intuito é, de imediato, possibilitar uma alternativa 
de travessia mais segura e rápida de exportação”, declarou.

RODOANEL DE TERESINA 
“É de suma importância de terminarmos este projeto, pois 

desafogaria o tráfego urbano da Capital, com o novo traçado 
um pouco mais distante de Timon e Teresina”, avaliou Laercio. 
Dotado de características similares aos do seu homônimo 
paulista, o Rodoanel de Teresina também terá a capacidade 
de organizar e segregar o tráfego de passagem do tráfego 
local e das cargas destinadas à cidade, de forma mais fluida. 
“Vale lembrar que já existe um trecho praticamente pronto 
por execução do estado”, sinalizou Laercio. Como se vê, o 
Piauí, para a superintendência, não basta decolar em direção 
às posições ponteiras de um ranking nacional de qualidade. 
Teresina e suas Unidades Locais, tencionam vôos mais altos. 
O que pensando bem, de fato, é mais condizente com a 
capacidade técnica disponível na jurisdição estadual do DNIT. 
Força de vontade, realmente não falta.

DNIT – Piauí
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LCM.
EFICIÊNCIA ONTEM,
HOJE E SEMPRE

ENGENHARIA DE PONTA ALIADA A ALTA TECNOLOGIA 
FÉ NO TRABALHO E ÉTICA NOS NEGÓCIOS 
ESTE É NOSSO JEITO DE SERVIR AO BRASIL

Construção pesada: terraplenagem, pavimentação, 
implantação, restauração, manutenção, conservação 
rodoviária, obras de drenagem, construção de 
barragens e construção de aeroportos.

Obras de artes especiais: pontes, viadutos, travessia de 

vias por métodos não destrutivos.

ObObras de infraestrutura urbana: implantação e 
pavimentação de ruas, construção de parques e 
praças, urbanização e reurbanização de favelas e vilas, 
manutenção de próprios municipais.

SSaneamento: redes de água potável, esgotamento 
sanitário, rede de águas pluviais, canalização de rios e 
córregos, estações de tratamento de água e esgoto, 
estações elevatórias de água e esgoto, interceptores, 
ligações prediais, manutenção de redes.

EEdificações: conjuntos residenciais/habitacionais 
inclusive empreendimentos do Projeto Minha Casa, 
Minha Vida - PMCMV, escolas, prédios públicos, 
estádios, hospitais, penitenciárias, entre outros.

Rua Polos, 152 . 2º andar . Bairro Santa Lúcia .  30360-530 . Belo Horizonte, MG
lcm@lcmconstrucao.com.br

Tel(31)3298.7050

www.lcmconstrucao.com.br
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ENTREVISTA

“Veja só o ministro Tarcísio. Já 
passou por diversas instituições, 

é uma pessoa extremamente 
preparada, um excelente 

técnico, formado pelo Instituto 
Militar de Engenharia (IME) e com 

uma experiência fantástica.”

“O CAMINHO DA COOPERAÇÃO”
ATENTO AOS MACRO ASSUNTOS, SEM DEIXAR DE LADO A ATENÇÃO AOS TEMAS REGIONAIS, O 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ADVOGADO ELMANO FÉRRER DE ALMEIDA (PODEMOS), FOI CONDUZIDO 
AO SENADO PELOS PIAUIENSES COM QUASE UM MILHÃO DE VOTOS EM 2014. CRITERIOSO OBSERVADOR 
DAS NOVAS DINÂMICAS QUE SE DESLINDAM PARA O PAÍS NO PRÓXIMO TERMO, O LAVRENSE, CEARENSE 
- BRASILEIRO - COMO GOSTA DE FRISAR, INTEGRA O BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRACIA E CIDADANIA 
(PODE), ACUMULANDO TAMBÉM CONSISTENTE EXPERIÊNCIA, NO EXECUTIVO, TENDO SIDO VICE-PREFEITO 
DE TERESINA POR DUAS VEZES ANTES DE ASSUMIR O GABINETE DEFINITIVAMENTE COMO PREFEITO EM 
2010. FOI COM SUA CARACTERÍSTICA SINCERIDADE, QUE ELE FALOU À RODOVIAS&VIAS, ACERCA DO 
POTENCIAL QUE ESTÁ AJUDANDO A DESTRAVAR NO ESTADO QUE O ELEGEU, E DAS AÇÕES QUE TENCIONA 
LEVAR À ALTA CÂMARA, E QUE, EM ÚLTIMA ANÁLISE, BENEFICIARÃO O PAÍS.

R&V: Qual sua expectativa, enquanto 
homem público desta nova fase da política 
no congresso, frente à maciça renovação e 
o novo governo em geral?

Senador Elmano Férrer: Toda mudança é 
boa. Toda alternância de poder caracteriza a 
democracia, e portanto, é positiva. Eu tenho 
esperança. Creio que será algo bom, com 
algumas modificações significativas em 
alguns processos. Vejo boas possibilidades.
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Senador do Piauí - PODE/PI
Elmano Férrer

E essas possibilidades, como o senhor 
avalia, especificamente tomando como 
prisma o viés da infraestrutura?

Houve uma modificação estrutural. Veja 
só o ministro Tarcísio. Já passou por diversas 
instituições, é uma pessoa extremamente 
preparada, um excelente técnico, formado 
pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) 
e com uma experiência fantástica. Foi 
diretor do DNIT, e é um jovem, que até tive a 
oportunidade de conhecer quando estava 
na Procuradoria Geral da República (PGR), 
enfim é uma pessoa em quem eu acredito 
que podemos apostar. É claro – e é bom 
frisar – que a capacidade de investimento 
do Estado, e quando eu falo “Estado”, digo 
União, Estados e Municípios, está descoberta. 
Entretanto, o ministro da Economia que 
assumirá já manifestou o que, segundo 
ele, pode trazer um reequilíbrio, que são as 
PPP’s. E nós sabemos que no mundo há um 
excedente de dinheiro, e se melhorarmos a 
atração do capital externo, junto à segurança 
jurídica e à estabilidade política, há boas 
chances de as coisas funcionarem. Estamos 
saindo de uma recessão bruta, de altos índices 
de desemprego, mas eu creio que o governo 
está inspirando confiança dentro do setor 
financeiro internacional. As perspectivas 
são boas, embora eu também veja grandes 
dificuldades, haja vista as grandes reformas 
que inexoravelmente precisam ser feitas, 
como a reforma da previdência. Aí, é preciso 
haver uma consciência coletiva com relação a 
ela, de todos os brasileiros.

“Nós sabemos que no mundo há 
um excedente de dinheiro, e se 
melhorarmos a atração do capital 
externo, junto à segurança jurídica 
e à estabilidade política, há boas 
chances de as coisas funcionarem.”

Recentemente o senhor esteve 
no mesmo evento da ANTT em que 
o vice-presidente eleito General 
Mourão, participou de debates 
voltados à infraestrutura...

E ele demonstrou muita coerência, 
deixou muito claro o “recado”. 
Acho até que ele tranquilizou, deu 
um sopro de esperança ao setor 
produtivo que estava presente, de 
forma muito assertiva. Em todos 
os pronunciamentos, aliás, ele 
tem abordado essas questões. O 
próprio presidente já falou que está 
consciente disso, desse esgotamento 
da capacidade de investimento 
público e da premente necessidade 
de abertura ao capital privado. E não 
só vejo a disposição às PPP’s mas 
também a concessões, sobretudo 
em determinados setores básicos da 
economia.
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Em um discurso recente, o senhor colo-
cou a cooperação como caminho, algo que 
o Brasil deveria buscar. O senhor acredita 
que o ambiente que o executivo encontra-
rá no legislativo será desta natureza?

Isso é fundamental. Eu me recordo, 
quando saímos do regime autoritário, de 
64 a 85, a redemocratização e logo em 
seguida a constituição de 88, e vejo paralelos 
com o que vivemos hoje. Tivemos 14 anos 
de governos de esquerda. Houve uma 
radicalização dos princípios democráticos 
e agora estamos partindo para uma 
transformação. Mas eu penso que em 
meio a todos os anseios por mudanças, há 
alguns elementos que devem ser perenes. 
A reforma política é inquestionável, assim 
como a previdenciária, a tributária, com 
uma melhor repactuação das receitas 
públicas com os entes federados, mas eu 
também vejo que para essa transformação 
será preciso buscar um entendimento. E 
isso, em algum tanto nos preocupa, por 
que existem esses ânimos radicalizados. O 
país tem problemas gravíssimos, onde a 
desigualdade se configura um desafio e o 
extremismo certamente não tem espaço na 
mediação desses conflitos.

Também o senhor tem feito alertas 
em relação à segurança das barragens 
que podemos estender à outras infraes-
truturas.

Veja, foi somente após as grandes secas 
de 1877, 78 e 79, que ceifaram a vida de 500 
mil pessoas por falta de alimentos e água, 
que se começaram a construir barragens 
no Nordeste. E veja só, a legislação de 
segurança de barragens é de agora, 
2010. Quer dizer, grandes barragens para 
geração de energia e uso da água para 
abastecimento humano e agricultura 
foram construídas nesse intervalo. No 
Piauí as primeiras foram erigidas em 1911. 
E vimos o que aconteceu em Mariana 
em 2015. E somente agora é que viemos 
ter uma legislação que contempla este 
assunto. Quer dizer, é tardia. Muito tardia. 
A Agência Nacional das Águas (ANA) 
todo ano publica um relatório feito com a 
colaboração dos Estados, que preocupa 
a todos. Principalmente, por que só há 
a sensibilização depois do desastre. O 
Brasil age como bombeiro. É preciso 
nos anteciparmos aos fatos. E com isto, 
podemos aludir ao tratamento que é dado 
para as estradas, para os aeroportos, os 
portos e por aí vai, com a infraestrutura que 
se construiu, ao longo das décadas, com 
muito custo no país.

ENTREVISTA

“A reforma política é 
inquestionável, assim 

como a previdenciária, 
a tributária, com uma 

melhor repactuação das 
receitas públicas com os 
entes federados, mas eu 
também vejo que para essa 
transformação será preciso 
buscar um entendimento. ”

“O Brasil age como 
bombeiro. É preciso nos 
anteciparmos aos fatos. 
E com isto, podemos aludir 
ao tratamento que é dado 
para as estradas, para os 
aeroportos, os portos e por 
aí vai, com a infraestrutura 
que se construiu, ao longo 
das décadas. ”
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“Vamos trabalhar. 
Trabalhar e confiar. Embora 

eu esteja cumprindo o 
mandato de senador, eu 

me considero um técnico, 
que conserva essa atenção 

àqueles que estão e vão a 
campo.Então, vamos trabalhar, 
dentro de princípios de ética, de 
moralidade, e vamos avançar. ”

Então o senhor vê a necessidade do 
cuidado com este patrimônio, como 
Rodovias&Vias também defende por 
princípio e do princípio. Por outro lado, 
sabemos de sua atuação no Piauí, que 
está registrado nesta edição. Como foi 
esse processo?

O Piauí tem uma malha considerável, 
de 2.800 Km de rodovias Federais 
pavimentadas, considerada sob esse 
critério, a segunda melhor do Brasil. 
Só perde em qualidade para o Distrito 
Federal, que tem 200 Km de malha. 
Logo, dadas as dimensões e proporção, 
o considero como primeiro. Apesar de 
todas as dificuldades, nós temos um 
DNIT muito bem dirigido, com uma 
equipe técnica muito boa, nova, que 
tem trabalhado bastante. Lá havia, 
por exemplo, a BR-135, que antes era 
a Rodovia da Morte, e hoje é a Rodovia 
da Soja. Também o Piauí contou com 
o bom desempenho das empresas 
privadas, dentro do CREMA, que faz 
toda a manutenção, em um ciclo de 
excelente qualidade. Então, o que a 
superintendência tem feito pelo Estado 
é reconhecido por todos, sociedade, 
empresas e agremiações partidárias.

Qual a mensagem que o senhor deixa para 
os leitores de todo o Brasil da infraestrutura, 
diante do que temos pela frente?

Vamos trabalhar. Trabalhar e confiar. Embora 
eu esteja cumprindo o mandato de senador, eu 
me considero um técnico, que conserva essa 
atenção àqueles que estão e vão a campo. Então, 
vamos trabalhar, dentro de princípios de ética, 
de moralidade, e vamos avançar. No momento, 
estamos iniciando as obras do Contorno 
Rodoviário de Teresina, com a construção de um 
importante viaduto na BR-343 no cruzamento 
onde passam 22 mil veículos diariamente. É o 
primeiro passo da duplicação e melhoramento 
das BR's na zona urbana da nossa capital, o 
que trará um salto inestimável na mobilidade 
urbana. E já que mencionei esses avanços que 
estão sendo ora colhidos, tenho tranquilidade 
em dizer que todos foram plantados por uma 
bancada forte, coesa, mas que também foi 
composta ao longo de sucessivas jornadas, por 
homens como o ex-ministro dos Transportes, 
João Henrique de Almeida Sousa. Muitos dos 
trabalhos hoje em vigência, são fruto de uma 
defesa intransigente e do olhar atento dele, lá 
no já distante ano 2001. Trata-se de uma pessoa 
dotada de extremo senso de organização e 
que certamente, fará excelente gestão agora à 
frente do SEBRAE, a exemplo do que já realizou 
no executivo nacional. E o Piauí teve a felicidade 
de contar com a sua presteza, hoje traduzida nos 
bons resultados obtidos pelo Estado.
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Senador do Piauí - PODE/PI
Elmano Férrer
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Para sempre associado aos grandes e últimos capítulos das aventuras 
que constituíram o País, o Estado representado na porção esférica celeste de 
nossa bandeira como a gigante luminosa “Gama do cão maior”, Rondônia, 
de fato brilha sob a luz de ações estratégicas voltadas à exploração de seu 
potencial como “hub” logístico internacional. Orientando o resgate desta 
vocação histórica, o DNIT, por meio de sua Superintendência Regional 
em Porto Velho, definitivamente sedimentada em um contexto de maior 
autonomia, faz avançar a malha Federal rondoniense, pelas rotas da 
segurança e da qualidade, com a bem sucedida implantação de seus 
programas, que já aportam significativos resultados.

SENTINELAS AVANÇADAS, 
DESTEMIDOS PIONEIROS

RODOVIAS&VIAS72
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Costumeiramente recebida com a gentileza 
e hospitalidades típicas dos que fazem 
das rodovias o seu caminho de vida, 

Rodovias&Vias, foi surpreendida em sua chegada 
à superintendência, por um clima de festa. Quitutes, 
bolo e refrigerante, compartilhados em uma 
breve pausa no ritmo cadenciado e contínuo do 
trabalho, evidenciavam como oportuna – e por 
que não, auspiciosa - a data escolhida para o início 
das conversas que definiriam o roteiro das visitas 
técnicas deste periódico pelo Estado: o aniversário 
do engenheiro André Carvalho Lima, analista em 
Infraestrutura de Transportes da Regional. Coesão 
aparente, coesão confirmada, no que o repórter, 
incorporado ao pequeno hiato festivo denuncia: 
nem mesmo o superintendente Cláudio André 
Neves resistiu à tentação dos acepipes, passando 
para, além de cumprimentar o aniversariante, pegar 
sua devida fatia do bolo, irmãmente dividido entre 
todos os presentes (e mesmo os ausentes, que 
tiveram asseguradas e guardadas ao congelador 
as suas). E realmente, justiça seja feita, não faltam 
ali, motivos para comemorar: em apenas seis 
meses, a superintendência conseguiu levar a cabo 
26 licitações, dispendendo um investimento de 
cerca de R$ 400 milhões. Um feito impressionante, 
especialmente se levarmos em conta os fatores já 
bastante explorados – mas sempre pertinentemente 
lembrados – a cada edição deste periódico, no 
desafiador ambiente da engenharia atual brasileira. 
“Apesar do corpo técnico ser bastante reduzido, com 
o alinhamento da equipe, conseguimos colocar tudo 
para andar. Fluir mesmo. O diferencial foi a união, sem 
dúvida”, compreende o superintendente.

Confraternização do aniversariante André Carvalho
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TRAVESSIA URBANA DE PORTO VELHO
Segundo o próprio superintendente, as 

obras “eram uma novela” remontam à 2008, e, 
a Rodovias&Vias apurou, a Prefeitura de Porto 
Velho não teve condições técnicas de tocá-la 
a contento, abandonando-a. “Em 2014, ela foi 
entregue para o DNIT, que procedeu à licitação 
até o final desse ano, iniciando os trabalhos 
já em 2015, sem interrupções de lá para cá”, 
relembra.

“Hoje estamos com ela aí em cerca de 
95% e até final de 2018, chegaremos ao 
100%, mas é um trabalho que já apresenta 
resultados”, revelou o superintendente 
Cláudio, com propriedade: “Já conseguimos 
desobstruir a principal artéria de Porto Velho, 
que era o ‘Trevo do Roque’. Eu mesmo já fiz 
caminhos de teste, do hospital de base ao 
atacadão e eu cronometrei 45 minutos. No 
dia que inaugurou esse segmento, refiz o 

mesmo caminho, também cronometrando, 
em 7 minutos”, relatou, acrescentando, em tom 
quase filosófico, um quase lamento à estupidez 
representada pela falta de ação: “Com base 
nessa experiência simples, é que nós vemos 
que não se pode admitir que a burocracia seja 
maior que a engenharia”, vaticinou, opinando 
ainda que “provavelmente, se não fosse o 
RDC, a obra ainda não teria saído”. Segundo 
a superintendência, de fato, houve muito 
“trabalho interno” a ser resolvido antes do rolar 
das máquinas: Havia muitos remanescentes, 
pendências jurídicas e passivos de toda a sorte. 
Até tomarmos pé e continuar, é um desafio 

“Já conseguimos desobstruir a 
principal artéria de Porto Velho, 

que era o ‘Trevo do Roque’. Eu 
mesmo já fiz caminhos de teste, 
do hospital de base ao atacadão 

e eu cronometrei 45 minutos. No 
dia que inaugurou esse segmento, 
refiz o mesmo caminho, também 

cronometrando, em 7 minutos.”
Cláudio André Neves 

Superintendente do DNIT/RO

RODOVIAS NA MINHA REGIONAL 
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bastante trabalhoso. Mais difícil até do que a 
obra em si. Mas eu vejo que o DNIT teve uma 
agilidade muito grande no desembaraço 
dela”, avaliou o engenheiro Cláudio. Com a 
delegação solicitada (e conse-guida) pelo 
superintendente, a obra “foi para o DNIT”, 
que montou uma “força tarefa” para definir 
o ataque, como explica Karine dos Santos, 
Chefe do Serviço de Planejamento e Projetos: 
“Nós precisávamos resolver a análise, que foi 
remetida para a superintendência. Montamos 
uma comissão, que envolveu pessoas de outros 
setores, dentro do que foi possível conduzir 
por aqui. Na verdade, as comissões são uma 

“Na verdade, as comissões são uma 
forma que encontramos de minorar 
a escassez de pessoal, e que acabou 
se tornando algo muito positivo, 
pois ao envolver diferentes setores, 
as pessoas acabam assumindo um 
compromisso maior com o resultado. 
Além é claro de ser um dos elementos 
que une a equipe.”
Karine dos Santos
Chefe do Serviço de Planejamento e Projetos da 
Superintendência DNIT/RO

forma que encontramos de minorar a 
escassez de pessoal, e que acabou se 
tornando algo muito positivo, pois ao 
envolver diferentes setores, as pessoas 
acabam assumindo um compromisso 
maior com o resultado. Além é claro de 
ser um dos elementos que une a equipe”, 
relatou ela. Também a superintendência 
(com o merecido reconhecimento à 
todo o time pelo feito), decisiva para o 
efetivo andamento da Travessia, contou 
com o suporte do consórcio construtor, 
composto por MADECON, CONSERVA e 
CONCRESOLO, que demonstrou, além 
da capacidade construtiva, sensibilidade 
no entendimento da importância do 
complexo, imprimindo grande celeridade 

DNIT – RONDônia
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“Por muitos anos as pessoas 
esperaram a Travessia Urbana 

de Porto Velho. Ela permite a 
ligação da zona sul à região 

central da cidade diminuindo as 
interferências de concorrência do 

trânsito local com o trânsito da 
rodovia.”

Emanuel Neri Piedade
Analista em Infraestrutura da 

Superintendência DNIT/RO

e ritmo forte aos trabalhos. “Por muitos anos 
as pessoas esperaram a Travessia Urbana de 
Porto Velho. Ela permite a ligação da zona 
sul à região central da cidade diminuindo as 
interferências de concorrência do trânsito 
local com o trânsito da rodovia”, resumiu o 
engenheiro analista em Infraestrutura de 
Transportes da superintendência, Emanuel 
Neri Piedade. “Finalizando a passagem 
inferior da prudente de Moraes e a marginal 
esquerda ao lado da vila da eletronorte, os 
moradores poderão ir ao centro, vindo pela 
estrada do Areia Branca e passando por baixo 
da rodovia, diminuindo o tempo e otimizando 
as distâncias”, observou já deixando uma dica 
aos motoristas, finalizando: “Agora o DNIT 
está entregando esse empreendimento, 
mesmo com o cenário recessivo dos últimos 
anos e a limitação orçamentária”, concluiu, 
sem disfarçar a justificada satisfação de 
quem realiza um trabalho bem feito. Ainda, 
segundo André Italiano de Albuquerque, 
chefe do Serviço de Construção Rodoviária, 
“São, no total 10,4 Km de travessia urbana 
contemplada pelo contrato, com a implan-
tação de vias marginais, três viadutos e 

duas passagens inferiores (PI’s)”, detalhou. É 
preciso ressaltar ainda que o DNIT licitou seis 
passarelas relacionadas ao complexo viário, e 
a prefeitura, assumiu o projeto e implantação 
da iluminação em alguns pontos da rodovia, 
bem como o paisagismo (onde serão 
adotadas áreas de ajardinamento) no entorno 
dos viadutos e as obras decorativas de pintura 
destes, como espaços patrocinados de 
divulgação, em uma utilização inteligente das 
obras de arte especiais enquanto elementos 
arquitetônicos, um expediente, criativo em 
sentido amplo, extensamente explorado 
em grandes capitais como São Paulo e Rio 
de Janeiro, e que começa a se expandir para 
outras grandes cidades do Brasil.

Em Dezembro deste ano a Superinten-
dência em parceria com a prefeitura de Porto 
velho que doou o projeto de  Iluminação 
do segmento da Travessia Urbana, e o 
DNIT licitou e executará as obras, será uma 
Iluminação moderna, em LED, com tempo 
de vida útil de 12 anos,  acompanhada de um 
sistema de monitoramento por câmeras.

RODOVIAS NA MINHA REGIONAL 
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Equipe DNIT/RO

DNIT – RONDônia
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“Tivemos conclusões importantes 
nas Obras de Arte Especiais 

correntes, na parte de pontes, 
atuando com muito critério 

por conta dos pontos de sítios 
arqueológicos, e na solução de 

impasses com o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

hoje todos resolvidos.”
Sebastião Carlos de Castro Andrade

Administrador da UL de Ji-Paraná da 
Superintendência DNIT/RO

“Mesmo que tenhamos 
conseguido uma condição 
de destaque nessa seara das 
licitações, poderíamos ter sido ainda 
melhores se dispuséssemos de um 
quadro maior.”
José Maria Eirado Filho
Chefe do Serviço de Cadastro e Licitações da 
Superintendência DNIT/RO

TOCANDO EM FRENTE AS LICITAÇÕES
Entre licitações administrativas (para o 

funcionamento da própria superintendência) 
e de obras, as quase 30 concorrências públicas, 
foram em sua grande maioria voltadas aos 
serviços: “Tratamos manutenções e restaurações 
no âmbito do CREMA, mais recentemente 
as passarelas, alguns projetos de reforço e 
recuperação de pontes, entre outras coisas 
que vão surgindo e nós vamos dando vazão o 
mais rápido possível” conta José Maria Eirado 
Filho, chefe do Serviço de Cadastro e Licitações 
da superintendência. “Mesmo que tenhamos 
conseguido uma condição de destaque nessa 
seara das licitações, poderíamos ter sido ainda 
melhores se dispuséssemos de um quadro 
maior. Afora isso, há processos ainda dentro da 
procuradoria que pretendemos licitar este ano. 
Então podemos dizer que as licitações estão 
nesse pé, e ‘contando’. Tivemos os concursos 
técnicos, para a parte de engenharia, mas 
também falta pessoal de apoio. Mas se por um 

lado precisamos de mais gente, por outro, não 
falta força de vontade, de realização”, frisou 
o chefe de serviço. É importante frisar nesse 
contexto, que a escassez de pessoal obriga a 
cobertura de grandes distâncias, muitas vezes, 
com profissionais se revezando entre diferentes 
atividades, como é o caso de Sebastião Carlos 
de Castro Andrade, administrador da UL de 
Ji-Paraná que, eventualmente presta apoio 
à superintendência. Lembrando que a UL 
atualmente tem dois dos principais CREMAS 
do Estado, compreendendo as BR’s 364 e 429, 
mais a 421. Contudo, Ji Paraná, tem dado boas 
respostas: “Tivemos conclusões importantes nas 
Obras de Arte Especiais correntes, na parte de 
pontes, atuando com muito critério por conta 
dos pontos de sítios arqueológicos, e na solução 
de impasses com o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), hoje todos 
resolvidos. Posso dizer que estamos em um 
momento muito positivo”, opinou Sebastião.

Rod. BR 364, nº 9851 • Bairro Cidade Jardim • Porto Velho/RO

(69) 3222-3232
madecon@madeconengenharia.com.br

www.madeconengenharia.com.br

PARCERIA
GOVERNAMENTAL

Estamos presentes nos principais
 projetos de desenvolvimento

urbano da região Norte

PROJETOS
COMPLEXOS

Não importa o tamanho,
seja qual for o projeto,

seremos a melhor escolha

SOLUÇÃO EM OBRAS
DE INFRAESTRUTURA

Especializada em obras de infraestrutura como
rodovias e viadutos, serviços de terraplenagem

e pavimentação de vias privadas e públicas,
também executa obras de

 constru construção civil e urbanismo.

CONTRIBUINDO PARA O
DESENVOLVIMENTO

EQUIPAMENTOS
PESADOS

A Madecon Engenharia possui os
melhores equipamentos e

profissionais capacitados para
que seu projeto seja um sucesso!
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“Temos muita clareza 
da responsabilidade 
que temos. Sabemos 
que uma rodovia 
somente existe, 
e faz sentido, se de 
fato servir às pessoas, 
restando bem integrada 
ao ambiente que a 
circunda.”

Félix Júnior Alves da Silva
Chefe da UL Ji-Paraná  da
Superintendência DNIT/RO

FORÇA E COESÃO PARA AVANÇAR
Filosoficamente alinhada à superinten-

dência, em especial no que tange à valorização 
de seu quadro técnico, a UL de Ji-Paraná 
também faz questão de deixar claramente 
manifesto o respeito ao direito da existência, a 
começar pelo cuidado nos jardins, repletos de 
mudas de Ipê, Seringueira e Pau Brasil, onde 
prosperam exemplares da fauna ornitológica 
e entomológica local. “Cada vida importa”, 
costuma dizer o chefe da UL, o engenheiro Félix 
Júnior Alves da Silva. “Temos muita clareza da 
responsabilidade que temos. Sabemos que 
uma rodovia somente existe, e faz sentido, 
se de fato servir às pessoas, restando bem 
integrada ao ambiente que a circunda. E 
por ‘valorizar as pessoas’, entenda-se que é 
algo que começa aqui dentro da sede, antes 

mesmo de pensarmos em começar o nosso 
dia de trabalho”, emendou. Justamente essa 
abordagem “humanizada” e preservacionista, 
socialmente consciente e culturalmente 
arraigada, é que adiciona sensibilidade à 
engenharia praticada pela Unidade “Vejamos 
o caso da BR-429, cujo bom desfecho tivemos 
a oportunidade de contribuir. É uma rota que 
promove a integração do Vale do Guaporé, 
exercendo influência econômica ao atender o 
escoamento das safras de milho, arroz, soja e 
café, assegurando uma subsistência para esses 
trabalhadores, que passam também a poder 
acessar centros mais desenvolvidos a partir 
dela”, avaliou o chefe, que também mencionou 
os cuidados com o patrimônio histórico nela 
presente. Contudo, a UL de Ji-Paraná e sua 

Eng Pedro Nakayama - fiscal de obras, Eng Félix Júnior - Chefe de Unidade Local 
e Eng Jácome Marinho - Chefe de Unidade Substituto
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equipe ocuparam-se ainda, como já exposto, 
com investimentos adicionais aos cerca de R$ 
405 milhões aportados na implantação da BR-
429, como explica o analista em Infraestrutura 
de Transportes e chefe Substituto da Unidade 
Local de Ji-Paraná, engenheiro Jácome da Silva 
Marinho: “Tanto a BR-364 (a rodovia de maior 
importância econômica e social para Rondônia) 
quanto a BR-421, sob nossos cuidados, são 
obras estratégicas”, comentou. “A BR-364 
é o esteio logístico de exportação de grãos 
(Hidrovia do Rio Madeira) e para integração 
nacional: Estados do Acre, Amazonas e 
Rondônia. As obras que estão em andamento 
mudaram a condição anterior de elevado 
desgaste e insegurança aos condutores”, 

disse, detalhando ainda que “Sob gestão desta 
Unidade estão dois projetos do programa 
CREMA, abrangendo as cidades de Presidente 
Médici, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Jaru 
e Ariquemes (quilômetro 305,30 à 570,00)”, 
esclareceu. Já sobre a BR-421, ele sinalizou 
que “Atualmente há contrato de conservação 
rodoviária, o PATO, que contempla de 
Ariquemes (RO) ao Entroncamento em Buritis 
(RO). O plano de manutenção veio restabelecer 
as condições de segurança de circulação da via, 
com a realização de tapas-buracos e remendos, 
além de reciclagens pontuais. Também é 
preciso destacar os trabalhos no perímetro 
urbano de Monte Negro (RO), com melhorias 
em drenagem pluvial e urbanização.

“O plano de 
manutenção 

veio restabelecer 
as condições de 

segurança de 
circulação da via, com 

a realização de tapas-
buracos e remendos, 
além de reciclagens 

pontuais.”

Jácome da Silva Marinho
Analista em Infraestrutura de 

Transportes e Chefe Substituto da 
Unidade Local de Ji-Paraná 

Equipe - Unidade Local de Ji-Parana
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“O programa tem a 
prerrogativa de entregar uma 
sinalização de alta qualidade. 
Nós temos trechos aqui no Estado 
que estão, tranquilamente 
comparáveis à segmentos das 
melhores pistas concessionadas do 
país. Um trabalho de alto nível.”

Cláudio André Neves
Superintendente da Regional DNIT/RO

BR-LEGAL:
ORIENTANDO O NORTE

Com 97% de execução – um dos maiores 
índices do país – o BR-LEGAL vai bem por 
Rondônia, com contratos prorrogados até 
o lançamento de seu segundo estágio. “O 
programa tem a prerrogativa de entregar 
uma sinalização de alta qualidade. Nós 
temos trechos aqui no Estado que estão, 
tranquilamente comparáveis à segmentos 
das melhores pistas concessionadas do país. 
Um trabalho de alto nível”. E é evidente, que 

por trás de um resultado de “alto nível”, há 
a capacidade das empresas, que de acordo 
com a superintendência, atingiram níveis 
de excelência: “Não temos dúvida de que o 
atendimento foi primoroso, assim como não 
tenho dúvida que a Jardiplan está entre as 
melhores do Brasil, se não for a melhor. Com 
eles não tem tempo ruim, é uma empresa de 
forte desempenho. Eles, além de possuírem 
uma parte operacional muito boa, também 
possuem estrutura fabril, conseguem fabricar o 
próprio material”, comentou o superintendente 
que faz suas declarações com a propriedade de 
quem acompanhou desde o começo  as ações 
diretamente da pista: “Tenho conhecimento 
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“O primeiro lote de 100 Km da 
BR-364, com a reabilitação de 
pavimento tocada pela Castilho 
e sinalização feita pela Jardiplan, 
eu costumo dizer que é o nosso 
apartamento decorado. É aquele 
lugar que você vai, mostra e fala:
 ‘é o que nós queremos’. Estamos nos 
planejando para deixar a rodovia 
inteira assim.”

André Carvalho Lima
Coordenador de Engenharia
da Superintendência DNIT/RO

de causa, por que eu fui fiscal de um dos lotes, 
ainda quando era supervisor de Operações. 
Então, na minha opinião, a empresa foi 
exemplar”. Em sintonia com esta opinião, o 
engenheiro André Carvalho Lima, Coordenador 
de Engenharia, avalia: “O primeiro lote de 
100 Km da BR-364, com a reabilitação de 
pavimento tocada pela Castilho e sinalização 
feita pela Jardiplan, eu costumo dizer que 
é o nosso apartamento decorado. É aquele 
lugar que você vai, mostra e fala: ‘é o que nós 
queremos’. Estamos nos planejando para 
deixar a rodovia inteira assim”, comentou o 
engenheiro, que acrescentou “Da última vez 
que fui, havia por fazer uns 30 Km para concluir 

toda a sinalização da pista. Quando passei 
estava chovendo, e mesmo assim vi parado 
ali um caminhão deles só esperando a chuva 
passar pra terminar. Como a produtividade 
deles é muito alta, sei que eles fizeram o que 
faltava em dois dias” É consenso também, 
a solicitude das empresas que, para além 
do atendimento, tiveram uma espécie de 
“atestado”, segundo Rodovias&Vias apurou, 
no mínimo inusitado, uma vez que a própria 
CGU, dentro das diligências que costuma 
fazer, verificou a completa ausência de atrasos 
em execução nos contratos do BR-LEGAL. 
“normalmente quando acontece algum atraso é 
entrave típico de obra, que impede a sinalização 
de entrar. Mas em termos de performance, foi 
100%. Impressionante. Tanto Jardiplan quanto 

DNIT – RONDônia
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Sinape são muito competentes”, relatou o 
engenheiro. Também a reportagem apurou 
que 100% foi a remuneração prevista pelo 
desempenho em Ações de Manutenção nos 
contratos. “Se observarmos a quantidade de 
coisas que esse pessoal tem que fazer, é um valor 
até bastante enxuto. Vemos que isto poderia 
ser adequado, tanto que no próximo ciclo do 
programa, isto está sendo revisto, para trazer 
uma flexibilidade maior aos pagamentos, com 
remunerações mais equânimes à manutenção 
da sinalização, o que certamente constituirá 
um incremento”, opinou. Outro fato curioso, 
é que o bom andamento dos trabalhos com o 
DNIT acabou por gerar... mais trabalhos, com 
construtoras terceirizadas que, sem expertise e 
aproveitando a mobilização das sinalizadoras 
nas regiões de abrangência, pactuaram seus 
próprios contratos de sinalização, externamente 
ao BR-LEGAL. 

O BR-LEGAL NA MINHA REGIONAL 
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CREMA RONDONIENSE
Com 100% dos seus dois mil Km de malha 

cobertos, em contratos de manutenção 
espraiados por todas as 7 rodovias Federais 
que o atendem, onde  60% de cobertura da 
BR-364/RO pelo Programa CREMA no Estado,  
a superintendência contabiliza atualmente seis 
contratos desta natureza.

 Por sinal, Rondônia foi o primeiro das 27 
Unidades Federativas a conseguir fazer todas 
as contratações “Nós tínhamos tanta vontade 
de colocar este programa ‘na rua’, que quando 
a oportunidade surgiu, fomos ‘emplacando’ 
uma obra atrás da outra e, quando vimos, 
já tínhamos cobertura completa. Não foi 
exatamente intencional, mas fechamos tudo 
primeiro”, comentou o superintendente. 
Somente em 2018, foram 18 lotes do programa 
licitados, face a um cenário encontrado pela 
nova gestão de cerca de metade da malha 
contemplada. Como resultado deste esforço 
(e não só dele, como também o trato célere à 
questões emergenciais), é apontado pela CNT, 
que acusou apenas 1,6% das rodovias em más 
condições. “Chegam a nós os depoimentos, do 
governo Estadual, do próprio DNIT e mesmo 
de entidades independentes da sociedade 

civil organizada, como o nosso sindicato dos 
caminhoneiros, comentando que nunca as 
condições de tráfego foram tão boas em Rondô-
nia, quanto as encontradas atualmente”, relatou 
o superintendente Cláudio. A exemplo de outros 
Estados, a superintendência credita, para além 
da engenharia, a atuação de uma bancada 
parlamentar atenta e combativa na defesa das 
necessidades locais. Segundo o aniversariante 
citado no início desta reportagem, André 
Carvalho Lima, Coordenador de Engenharia,  
“Este foi o ano em que tivemos o maior número 
de CREMAS ativos. Em que pese seja mais comum 
o trabalho com o PATO, que é um ‘canivete suíço’, 
uma ferramenta muito versátil, vimos que o ideal 
era entrar com intervenções com características 
mais estruturantes, visando contratos de longo 
prazo, com a remuneração por desempenho”, 
detalhou o engenheiro, frisando que a partir da 
adoção deste expediente, o compartilhamento 
de responsabilidade com as empresas executoras 
é muito maior. “O CREMA, além de dar condições 
de conforto muito maiores ao tráfego, oferece a 
preparação ideal para que se possa entrar com 
um programa de sinalização ostensivo e intenso, 
como o BR-LEGAL”, avaliou. 

DNIT – RONDônia
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O CREMA NA UL DE PIMENTA BUENO

“Aqui foram dois CREMAS, que hoje 
somam 157 Km contemplados, 
com fresagem e reforço, pois o 

trecho sob nossa guarda, em si, é 
muito bom, com baixas deflexões e 

raios grandes, normalmente acima de 
100 aferidos na viga Benkelman. Então, 

é um trecho que está em boas condições 
de trafegabilidade, uma obra muito 

importante pra região. ”
Andre Santos 

Analista em Infraestrutura e
Supervisor da UL Pimenta Bueno do DNIT/RO

Segundo o analista em infraestrutura 
de Transportes, e atualmente supervisor da 
Unidade Local, Andre Santos, o CREMA na 
unidade, basicamente se resume a serviços de 
recuperação funcional, como ele explica sobre 
a BR-364: “Aqui foram dois CREMAS, que hoje 
somam 157 Km contemplados, com fresagem 
e reforço, pois o trecho sob nossa guarda, em 
si, é muito bom, com baixas deflexões e raios 
grandes, normalmente acima de 100 aferidos 
na viga Benkelman. Então, é um trecho que está 
em boas condições de trafegabilidade, uma 
obra muito importante pra região, o começo 
do trecho rondoniense da rodovia, e integra 
o Brasil com o Norte, AC, AM, e mesmo países 

como Peru e Venezuela, sendo um corredor 
importante para exportação de grãos como 
soja, milho e mesmo pecuária, que possui 
uma produção pujante em Rondônia” Ainda, 
de acordo com ele, “tão o até mesmo mais 
importante do que a qualidade da pista, é a 
sinalização, que ganhou novos contornos 
com o BR-LEGAL. Afinal, é pela sinalização que 
o usuário é informado de características da 
pista, velocidades diretrizes e todo o conjunto 
de regras de segurança necessários para uma 
viagem tranquila e confortável”, comentou.
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PATO: CANIVETE SUÍÇO “MADE IN RONDÔNIA”
Ainda que a avaliação da CNT não 

seja um instantâneo exatamente fiel 
ao estado atual da malha rondoniense 
(uma vez que por lá os levantamentos 
foram realizados em Maio deste ano) as 
boas condições de trafegabilidade por 
ela detectadas, também são fruto, além 
das ações já descritas, pela disciplinada 
disposição da superintendência em 
adotar, montar e – com sucesso – gerir o 
Plano Anual de Trabalho e Orçamento. 
“São contratos de natureza mais ágil, 

normalmente tratam de operações de 
‘tapa buraco’ e remendo profundo, que 
via de regra não exigem um projeto, mas 
trazem uma resposta imediata que incide 
diretamente na segurança e no conforto 
de quem precisa da rodovia”, explica 
Acacia Canuto Lustoza, chefe do Serviço 
de Manutenção e Restaruação Rodoviária 
da superintendência. Neste contexto, a 
chefe explica que boa parte das atenções 
do setor acaba sendo voltada à BR-364, 
reputada como a principal rodovia 
rondoniense, ao permitir a conexão 
com o ACRE. “A superintendência, 
nestes tempos de contingenciamento, 

“São contratos de natureza mais 
ágil, normalmente tratam de 
operações de ‘tapa buraco’ e 
remendo profundo, que via de 
regra não exigem um projeto, 
mas trazem uma resposta imediata 
que incide diretamente na segurança 
e no conforto de quem precisa da 
rodovia. ”
Acacia Canuto Lustoza
Chefe do Serviço de Manutenção
e Restauração do DNIT/RO

DNIT – RONDônia
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sempre briga muito por recursos, que no caso 
específico dessa rodovia, não podem faltar. 
Se ela não funciona direito, o Estado não 
funciona direito”, revelou. “É claro que não 
temos conseguido os montantes ideais, mas 
na medida do possível, o investimento vem 
sendo feito”. Ainda, de acordo com a chefe, nem 
só de asfalto vive a superintendência: “Temos 
alguns trechos em pavimento natural na  
BR-174 e na BR-421 esta, uma Estadual que foi 
Federalizada. Nestes casos, fazemos os serviços 
mais ‘rústicos’, que esse tipo de característica 
técnica demanda, no que chamamos de 
‘manutenção de revestimento primário’, 
ajustável, que consiste de cascalhamento, para 
que ela se mantenha em condições mínimas 
de rodagem”, disse. Mesmo com um fluxo 
alto de trabalho, a exemplo de todos os outros 
setores, a chefe não escondeu a animação 
ao relatar à reportagem que o PROARTE, 
que contemplará manutenção em pontes e 
viadutos no Estado, entrou definitivamente 
no “radar” da superintendência e está tendo 
definida sua forma final pela sede em Brasília. 
“Vai suprir alguns itens que não conseguimos 

absorver nos  Planos de Manutenção Bienais, 
e então seremos capazes de avaliar melhor 
tecnicamente as condições estruturais de 
Pontes. Na BR-425 mesmo, por exemplo, temos 
pontes muito antigas, de treliça metálica, com 
base de madeira. Então, o superintendente 
tem questionado muito o fato de termos uma 
rodovia elevada a um padrão técnico mais alto, 
mas com OAE’s de 50 anos atrás. Espero que em 
breve consigamos reverter isso, não só aí como 
em outros pontos”, finalizou Acacia.

RODOVIAS NA MINHA REGIONAL 
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ESTADO DE EMERGÊNCIA
Logo ao começo da gestão, que coincidiu 

com o absurdamente pluviométrico, monçônico 
(entre outras definições igualmente encharcadas), 
inverno amazônico, algumas situações críticas se 
abateram sobre o Estado: “Havia 5 ações conside-
ráveis e tomadas como emergenciais, entre elas 
duas erosões na BR-435, uma na BR-425 e mais 
duas na BR-364, que ofereciam mesmo o risco 
potencial de parar o tráfego. Tivemos que agir 
rápido. Não chegamos a decretar propriamente o 
estado de emergência em si, mas adotamos uma 
postura condizente com a gravidade da situação”, 
avaliou o superintendente, que encontrou um 
cenário de metade da malha desprovida de 
cobertura contratual, com muitos locais carecendo 
de intervenção. “Partimos para finalizar os projetos 
e licitar”, relembrou. 

CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA BR-429

Obra que tem seu histórico remontando 
à 2009 (na verdade muito mais, se levarmos 
em conta os achados arqueológicos  nela 
presentes, dos chamados sambaquis aos 
geoglifos), com 340 Km de extensão, ela deve 
encontrar, ainda em 2018 a sua conclusão. 
Com 15 pontes executadas em concreto 
armado, o contrato exigiu gestão arqueológica 
e ambiental (realizado pela Meta Serviços e 
Projetos), no segmento da travessia de Alvorada 
do Oeste e na pavimentação dos trechos in 
natura, justamente pela presença dos sítios 

de interesse histórico, para dar continuidade 
às obras de engenharia, com cronograma 
adiantado. De acordo com André Italiano de 
Albuquerque, chefe do Serviço de Construção 
Rodoviária, “Todas as pontes de concreto 
armado estão concluídas e atualmente se 
encontra na fase de execução da pavimentação, 
estando o Tratamento Superficial Duplo 
(TSD) concluído em todas as pontes e seus 
acessos. Portanto, a população dos cincos 
municípios diretamente interceptados pela 
BR-429, já estão usufruindo destes bens 

DNIT – RONDônia

RODOVIAS&VIAS 91



RODOVIAS&VIAS92

“Tendo em vista o Estudo de Impacto 
dos Povos Indígenas ao longo da 
BR-429/RO, no trecho compreendido 
entre os municípios de Alvorada 
D'Oeste a Costa Marques, em 2009 
fora firmado um Termo de Cooperação 
entre este DNIT e a FUNAI para execução 
do Programa Indígena, o qual contempla 
dois planos de trabalho.”
Kelly Pinto Moreira
Coordenadora de Administração e Finanças da 
Superintendência DNIT/RO

RODOVIAS NA MINHA REGIONAL 

públicos entregues pelo DNIT” falou o chefe, 
acrescentando: “Antigamente, os veículos 
realizavam a transposição por pontes de 
madeira cuja manutenção também estava a 
cargo do DNIT, hoje utilizam-se das pontes de 
concreto, o que contribui substancialmente 
para a segurança e conforto dos usuários da 
rodovia BR-429”. Verdadeira rota “atropológica”, 
a BR-429 exigiu da superintendência a flexão 
de alguns músculos a mais para poder tocar 
as obras: “Tendo em vista o Estudo de Impacto 
dos Povos Indígenas ao longo da BR-429/RO, 
no trecho compreendido entre os municípios 
de Alvorada D'Oeste a Costa Marques, em 
2009 fora firmado um Termo de Cooperação 

entre este DNIT e a FUNAI para execução do 
Programa Indígena, o qual contempla dois 
planos de trabalho: Plano de Trabalho para 
o Programa de Proteção a Índios Isolados 
e o Plano de Trabalho para execução de 
Programa Básico Ambiental do Componente 
Indígena da BR-429/RO”, explanou Kelly Pinto 
Moreira, coordenadora de Administração 
e Finanças da Superintendência. Trabalho 
extenso e voltado a tema extremamente 
sensível, “Foram apresentadas metas e 
etapas, desenvolvidos pelo DNIT/Sede até o 
ano de 2018, quando a gestão foi transferida 
para a Superintêndia Regional DNIT/RO”, 
rememora a coordenadora. “Entre essas metas 
e etapas, tivemos a aquisição de bens de 
consumo e execução de serviços necessários 
para atender às medidas compensatórias 

RODOVIAS NA MINHA REGIONAL 
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previstas nas ações dos Programas Básicos 
Ambientais Indígenas das Terras Indígenas 
Uru-Eu-Wau-Wau e Rio Branco e dos índios 
isolados, especificamente nos subprogramas 
de infraestrutura dos Postos Indígenas e apoio 
às atividades produtivas”, detalhou. Ainda, 
segundo a coordenadora, neste sentido, 
tramitam atualmente na Superintendência 3 
procedimentos licitatórios: o fornecimento de 
combustível e óleos lubrificantes, já em fase de 
finalização, com valor estimado de R$  682.522,62; 
a manutenção de implementos agrícolas, com 
valor estimado de R$ 478.998,54 ; e a manutenção 
de veículos, com valor estimado de R$ 607.700,00. 
“Além dessas ações em estágio avançado, temos, 
dentro do subprograma de apoio às atividades 
produtivas, processos em fase de planejamento 
para construções/edificações de galpões, tanques 
de peixe, ampliação de casa de farinha, dentre 
outros”, revelou a coordenadora, evidenciando 
uma insuspeita vocação do DNIT, com forte 
cunho social. Todas as atividades expostas, 
estão sendo realizadas sob o escopo do contrato 
firmado com o Consórcio Ecoplan/Skill, que, 
segundo a coordenadora Kelly, fornece todo 
apoio e assessoramento necessário.

DNIT – RONDônia
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A ARTE DA
INTEGRAÇÃO

Forma e função em simultâneo,  
uma ponte também é signo. 
É significante e significado. 
Objeto concreto,  
uma ponte materializa a vontade 
humana de aproximar-se, 
e a aventura de transpor obstáculos.

Rondônia - DNIT
Fo

to
s: 

 P
au

lo
 N

eg
re

iro
s /

 R
od

ov
ia

s&
Vi

as

RODOVIAS&VIAS94



RODOVIAS&VIAS 95

Fo
to

:  D
iv

ul
ga

çã
o

Mais do que interestadual, interna-
cional. Colosso de características 
superlativas, germinadas pela 

criatividade, e gestadas pela alta engenharia, 
a ponte sobre o Rio Madeira, no Distrito de 
Abunã em Porto Velho, Rondônia, ganha 
contornos míticos sob o prisma de algo capaz 
de estar em dois lugares ao mesmo tempo. A 
onipresença, prerrogativa lendária, torna-se 
uma perspectiva real, ao promover o encontro 
com o Acre, e mais adiante com o oceano 
Pacífico, via Peru. E há ainda a plasticidade. A 
beleza de uma obra esteticamente agradável 
à quem contempla, que ao integrar, também 
está integrada, que não é ferida aberta na 
paisagem: antes, a compõe. Uma beleza que 
torna-se ainda mais especial à medida em que 
se conhece o esmero e o denodo com que 
ela está sendo realizada. A ponte caminha a 
bom termo para um parto natural, em meio à 
natureza, sem agredi-la. Um fato que deixaria 
o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon 
- ardente defensor do desenvolvimento, 
e absoluto preservacionista, muito antes 
de a sustentabilidade virar a regra e não a 
exceção – certamente satisfeito com sua 
condução. Correta em amplos sentidos, a 
ponte “zera um déficit histórico, conectando 
o Acre à malha viária Nacional”, como bem 
expressou o presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de Rondônia, 
Marcelo Thomé, em declaração ao sopé 
das obras. E como não poderia deixar de ser 
Rodovias&Vias foi à campo para obter maiores 
informações e detalhes desta emblemática 
obra, que quando concluída irá compor 
orgulhosamente portfólios e currículos, 
ingressando definitivamente na categoria 
dos grandes feitos da engenharia brasileira, 
de quebra, tornando-se forte candidata à virar 
cartão postal, para além das selfies e fotos no 
Instagram.
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“É um trabalho de grande 
magnitude, seguramente um 
divisor de águas na carreira 
de qualquer engenheiro. 
É um desafio, mas ao 
mesmo tempo é um grande 
privilégio.”

Cláudio André Neves
Superintendente da Regional DNIT/RO

PROGRESSO ESTRUTURANTE

Estrutura de concreto para ligação da ponte

Inicialmente contratada pelas superinten-
dências Regionais do DNIT no Acre e em Ron-
dônia (hoje a responsabilidade, por ocasião do 
desmembramento em duas superintendên-
cias distintas, ficou sob a Superintendência de 
Rondônia) é absolutamente necessário regis-
trar que as obras, sem qualquer sombra de dú-
vida, estão sendo tocadas (e mesmo fiscaliza-
das) por empresas que não apenas figuram en-

tre as melhores do país, mas que são referência 
em empreitadas complexas e no segmento de 
Obras de Arte Especiais.

O assíduo leitor, portanto, haverá de convir 
que o consórcio constituído por ARTELESTE e 
ENESCIL, dispensa apresentações e mesmo 
torna desnecessária a busca por expressões, 
adjetivos e substantivos tanto em português 
(Vanguarda Tecnológica, Pioneirismo), quanto 
em inglês (Expertise, Know How). “É um 
trabalho de grande magnitude, seguramente 
um divisor de águas na carreira de qualquer 
engenheiro. É um desafio, mas ao mesmo 
tempo é um grande privilégio”, destacou 

Rondônia - DNIT



RODOVIAS&VIAS 97

o superintendente Regional do DNIT de 
Rondônia, o engenheiro Cláudio André Neves. 
“As equipes envolvidas, tanto do próprio 
DNIT, quanto das empresas, demonstraram e 
têm demonstrado um grande alinhamento. 
Compromisso mesmo, engajamento e muita 
força de vontade, de realização. E é preciso 
lembrar, que estamos em um cenário de 
natureza indômita, com grandes variações 
de lâmina d’água, por conta do volume 
adicionado ao rio pelo derretimento natural e 
cíclico das geleiras, onde o rio Madeira Nasce, 
sob o nome de Beni, na Bolívia”, revelou. 
Corroborando esta visão, o chefe do Serviço 
de Construção Rodoviária, engenheiro André 

ponte do abunÃ - Rio madeira

”
“A fase de execução das 
fundações, na minha opinião, 
foi a mais desafiadora, tanto 
pela aplicação de diversas 
técnicas construtivas para 
execução das estacas quanto 
pela convivência com a força da 
água do Rio Madeira.”

André Italiano de Albuquerque
Chefe do Serviço de Construção
Rodoviária DNIT/RO

Italiano de Albuquerque, acrescentou “Uma 
obra de engenharia de grande importância 
que aprende diariamente a respeitar a força da 
natureza materializada pelo Rio Madeira. A fase 
de execução das fundações, na minha opinião, 
foi a mais desafiadora, tanto pela aplicação de 
diversas técnicas construtivas para execução 
das estacas quanto pela convivência com a 
força da água do Rio Madeira”.
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DESAFIO EM TEMPOS DE CRISE
Diferenciada em praticamente tudo, 

inclusive pela forma de contratação, via 
Regime Diferenciado de Contratação 
Integrada (RDCI), inovação que foi adotada 
como uma forma de aperfeiçoamento ao 
Regime Diferenciado de Contratação (RDC), 
“A ponte, a exemplo de mais outras duas 
obras no Estado, foi incluída no Programa 
Avançar do Governo Federal. Então houve 
priorização da dotação orçamentária 
para estes empreendimentos, algo que 
se mostrou essencial para que as obras da 
ponte, pudessem transcorrer com a boa 
performance que estamos constatando”, 

declarou o engenheiro André Carvalho 
Lima, Coordenador de Engenharia da 
Superintendência. “Então, mesmo com 
alguns reajustes, necessários, pois em muitos 
casos o projeto teve que sofrer adequações, 
não faltaram os aportes de recursos", disse. 
"Atualmente cerca de 90% concluída as 
obras, inicialmente orçadas em R$ 128 
milhões, mesmo com todos os percalços 
de turbulência no governo e escassez de 
recursos, não houve nenhum aditivo, embora 
tenham ocorridos eventos de natureza 
técnica inesperada”. Como Rodovias&Vias 
reiteradas vezes defende, mais cara que a obra 

”

“A ponte, a exemplo de mais 
outras duas obras no Estado, 
foi incluída no Programa 
Avançar do Governo Federal. 
Então houve priorização da 
dotação orçamentária para 
estes empreendimentos, 
algo que se mostrou essencial 
para que as obras da ponte, 
pudessem transcorrer com a 
boa performance que estamos 
constatando.”

André Carvalho Lima
Analista em Infraestrutura de Transportes da 
Superintendência

Balsa para travessia no trecho

Rondônia - DNIT
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“DNIT tem muito zelo no trato 
com essas obras que, afinal, 
pode e deve ser considerada 

transcontinental. Com a 
conclusão desta OAE, é que 
teremos real dimensão dos 

ganhos que o empreendimento 
poderá proporcionar. Não 
tenho dúvida de que eles 

serão em muito superiores ao 
investimento inicial feito na 

construção.”

Juraci Gomes Batista
Analista de Infraestrutura em Transportes da 

Unidade Local de Porto Velho

”
“É importante que terminem 
essa ponte, estamos precisando 
porque eu mesmo já fiquei 3 horas 
na fila para passar na balsa.”
Gildásio Santos Mera
Caminhoneiro

parada, somente a que não sai do papel. E isto 
fica evidente sob o ponto de vista do “cliente”, 
que não necessariamente reside na área de 
abrangência dos Estados, mas vive no Brasil: “É 
importante que terminem essa ponte, estamos 
precisando porque eu mesmo já fiquei 3 horas 
na fila para passar na balsa, na época de seca o 
rio baixa muito e às vezes a balsa encalha... e olha 
que eu só venho pra cá a cada 30 dias, mas tem 
colegas meus que vem toda semana”, diz Gildásio 
Santos Mera, caminhoneiro há quase 40 anos, 
natural da Bahia, e transportador de produtos 
têxteis entre SP e AC. Ainda segundo Gildásio, 
além do tempo, a travessia por balsas, pesa no 
bolso: “É muito caro, e claro, acaba encarecendo 
o frete. São R$ 110,00 para poder atravessar, por 
vez. E ainda por cima, quando dá pra atravessar”, 
fez questão de registrar. Por sua vez, o engenheiro 

Juraci Gomes Batista, analista de Infraestrutura 
em Transportes da Unidade Local de Porto 
Velho, vai além, apontando o gargalo ponderável 
representado pela travessia. “Estamos falando 
de relevância mesmo em termos de custo Brasil, 
em comércio exterior, pois a saída para o Pacífico, 
permitida por ela, é logisticamente interessante 
para o alcance da Ásia. As cargas que ali circulam, 
vão à Bolívia, ao Peru, que ficam sujeitas aos 
sabores do nível do rio. Então, o DNIT tem muito 
zelo no trato com essas obras que, afinal, pode 
e deve ser considerada transcontinental. Com 
a conclusão desta OAE, é que teremos real 
dimensão dos ganhos que o empreendimento 
poderá proporcionar. Não tenho dúvida de que 
eles serão em muito superiores ao investimento 
inicial feito na construção”, disse assertivo, o 
engenheiro.

ponte do abunÃ - Rio madeira
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OBRA RODOVIÁRIA E NAVAL
Dentro de suas particularidades, e em 

sendo “muitas em uma só”, as obras da ponte 
(e que nunca é demais lembrar, incluem os 
acessos de ambos os lados para a conexão 
com a BR-364), possuem um dinamismo único. 
“Todo ano tem uma novidade. No primeiro 
ano, houve pontos onde era possível andar. 
Em compensação, nos consecutivos, estes 
mesmos ficaram submersos. O próprio rio, 
de tempos em tempos, carreia o material 
de forma distinta, e é um processo meio 
imprevisível, ao qual temos que estar atentos 
e proceder aos ajustes necessários”, avaliou 
o engenheiro Fernando Martins Ferreira 
Júnior, Gerente de Contrato da ARTELESTE. 
“Bom, o Madeira é um corpo hídrico, logo, é 
‘vivo’. E como se diz proverbialmente, nunca 
se entra duas vezes no mesmo rio. Isto é 
especialmente verdade aqui”, comentou 
o engenheiro, relatando ainda que as 
fundações, devido às naturezas plurais do leito 
(predominantemente arenoso na parcela de 
Rondônia e de rochas nuas na parte acreana) 
levou à adoção de diferentes metodologias: 
“Verificamos em alguns trechos, mesmo 
um misto de terreno argiloso, com rochas 
afloradas. O que não significa que haverá 
diferença na resistência. Independente da 
natureza geológica do apoio, a estrutura 

resiste de forma homogênea. Apenas a 
dificuldade de se executar em rocha é um 
pouco maior frente às demais plataformas”, 
disse o gerente. Em tempo, a obra foi 
dividida em 3 segmentos principais: “Trecho 
convencional Rondônia”; “Trecho Navegável” 
e “Trecho Convencional Acre”. Por sinal, foi o 
próprio engenheiro Fernando que explicou o 
por quê de o rio ser chamado “Madeira”: “Na 
época das chuvas, o nível do rio sobe uma 
média de 15 metros e inunda grandes porções 
da planície florestal trazendo troncos e restos 
de madeiras da floresta, uma parte desse 
material fica retido nos apoios construídos, 
dificultando ainda mais a execução da obra, 
além da dificuldade natural de executar uma 
obra desse porte tivemos essa dificuldade 
adicional, é imprescindível fazer a limpeza 
diária dessas madeiras”. Ainda de acordo com 
ele os processos naturais não se restringem a 
apenas estes. “Mesmo o curso do rio se altera, 
de tempos em tempos”. Por isso, cada etapa é 
um exercício diferente, e este é um dos motivos 
de termos monitoramento constante e muito 
criterioso de tudo o que se passa”, finalizou.

”
“Na época das chuvas, o nível 

do rio sobe uma média de 
15 metros e inunda grandes 
porções da planície florestal 
trazendo troncos e restos de 

madeiras da floresta, uma 
parte desse material fica 

retido nos apoios construídos, 
dificultando ainda mais a 

execução da obra.”

Fernando Martins Ferreira Júnior
Gerente de Contrato da ARTELESTE
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ponte do abunÃ - Rio madeira

Da esquerda para direita:  Fernando Martins, André italiano, Juraci Batista, Antonio, Eduardo Lira, Emerson Viana e Fernando Arantes
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TESTEMUNHA
OCULAR DA HISTÓRIA

Presente desde a assinatura do 
contrato, no já distante Janeiro de 2014, 
o engenheiro Cleyder Augusto Razzini, 
gerente de Contrato da ARTELESTE, é um 
personagem que se configura essencial 
para o entendimento de um trabalho 
como este. Sim, as dificuldades até agora 
descritas, dão dimensão da empreitada 
por si. Entretanto, nada mais fiável do 
que o relato de quem vivenciou a maior 
enchente já registrada na região - tendo 
que obrigatoriamente suplantá-la – para 
poder cumprir com suas obrigações. 
“Tive a oportunidade de escolher a 
equipe que para cá viria. Logo de cara, nos 
deparamos com a situação – um evento 
sem paralelos, que se abateu sobre 
Rondônia e Acre isolando-os por alguns 
dias – e que nos obrigou a fazer grandes 
transbordos por balsa, e encarar lâminas 
d’água acima da média. Procedemos às 
sondagens, e vimos a face mais ‘zangada’ 
desta entidade que é o Rio Madeira”, 
atestou o gerente, adicionando: “Foi 
como um ‘recado’, uma demonstração 
de força, como a cobrar um respeito que 
já tínhamos imbuído”, conjecturou. “As 

consequências foram muito delicadas, 
com muitos sedimentos, detritos 
e troncos, que exigiram enorme 
esforço para serem compreendidos e 
posteriormente vencidos, dentro das 
‘vontades volúveis’ e da ‘personalidade’ 
do rio. Além do regime, da correnteza, 
houve a pluralidade de terrenos durante 
toda a extensão da obra de arte, com 
lugares de características de grande 
variação, todas muito bem avaliadas 
pela equipe, com provas de carga, enfim, 
uma mescla de solos que obrigaram 
várias técnicas distintas para a execução 
das estacas”, reiterou. Mas o Madeira não 
foi exclusivamente punitivo: “Pudemos 
contar com jazidamento e mesmo um 
areial, que proporcionaram um ganho 
logístico interessante. Mesmo que 
parte significativa dos materiais, como 
o aço em suas diversas especificações 
viesse de fora”, avaliou o engenheiro, 
que com todas as dificuldades, mantém 
uma visão positiva da missão: “Foi e 
está sendo um grande desafio. Acredito 
que o pior já passou, e os avanços 
parecem dar respaldo a esta percepção. 
Antes de tudo, foi um privilégio poder 
atuar aqui, junto ao DNIT, e demais 
colegas”. Resumiu, deixando entrever 
o verdadeiro épico no qual consistem 
as obras pesadas no vasto, exótico e 
surpreendente Norte brasileiro.

Rondônia - DNIT

”
“Foi e está sendo um grande 
desafio. Acredito que o pior já 
passou, e os avanços parecem 
dar respaldo a esta percepção. 
Antes de tudo, foi um privilégio 
poder atuar aqui, junto ao 
DNIT, e demais colegas.”

Cleyder Augusto Razzini
Gerente Regional da ARTELESTE
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ponte do abunÃ - Rio madeira

números da

PONTE
EXTENSÃO

1084 M

ÁREA TOTAL

15.663,8M²

LARGURA TRECHO NAVEGÁVEL 

2 vãos DE170M

ALTURA TRECHO NAVEGÁVEL 

19,5M

LARGURA

14,45 M

* NÚMEROS TOTAIS DE TRECHO
NAVEGÁVEL E CONVECIONAL

AÇO

4,800
TONELADAS

CONCRETO

18MIL M³

RODOVIAS&VIAS 103



 
Rua Flórida, 1.821, 2º andar • Brooklin • São Paulo/SP • CEP: 04565-001

Tel.: +55(11) 5105 2500   •   jardiplan@jardiplan.com.br
www.jardiplan.com.br

Nossa qualidade, sua segurança

SAVEOURPLAN

AEROPORTOS  |  FERROVIAS  |  MINERAÇÃO
PORTOS  |  REPRESAS  |  RODOVIAS

RESTAURAÇÃO DE ECOSSISTEMAS
FLORESTAS NATIVAS | NASCENTES | RESTINGAS

MANEJO DE HIDROBACIAS  |  RESGATE DE FAUNA  |  EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA  |  SENSORIAMENTO REMOTO

MONITORAMENTO DE ECOSSISTEMAS COM TECNOLOGIA VANT

ENGENHARIA AMBIENTAL
TECNOLOGIA PARA
FORMAÇÃO DE FLORESTAS

EDUCAÇÃO AMBIENTALSUSTENTABILIDADE PLANTIO DRONES

A Jardiplan atua diretamente em projetos de adequação ambiental aos impactos causados à
natureza pela implantação de grandes empreendimentos, como:

Certificada pela ISO 9001, a Jardiplan possui um corpo técnico altamente especializado
e multidisciplinar com profissionais da área florestal, biológica e de geociências

atuando na elaboração e execução de projetos. 

Desde 2007 já foram plantadas mais de 5 milhões de árvores para formação de florestas
ao longo de todo o território nacional, todas elas georreferenciadas

e monitoradas por drones. Nossos principais serviços são:



 
Rua Flórida, 1.821, 2º andar • Brooklin • São Paulo/SP • CEP: 04565-001

Tel.: +55(11) 5105 2500   •   jardiplan@jardiplan.com.br
www.jardiplan.com.br

Nossa qualidade, sua segurança

SAVEOURPLAN

AEROPORTOS  |  FERROVIAS  |  MINERAÇÃO
PORTOS  |  REPRESAS  |  RODOVIAS

RESTAURAÇÃO DE ECOSSISTEMAS
FLORESTAS NATIVAS | NASCENTES | RESTINGAS

MANEJO DE HIDROBACIAS  |  RESGATE DE FAUNA  |  EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA  |  SENSORIAMENTO REMOTO

MONITORAMENTO DE ECOSSISTEMAS COM TECNOLOGIA VANT

ENGENHARIA AMBIENTAL
TECNOLOGIA PARA
FORMAÇÃO DE FLORESTAS

EDUCAÇÃO AMBIENTALSUSTENTABILIDADE PLANTIO DRONES

A Jardiplan atua diretamente em projetos de adequação ambiental aos impactos causados à
natureza pela implantação de grandes empreendimentos, como:

Certificada pela ISO 9001, a Jardiplan possui um corpo técnico altamente especializado
e multidisciplinar com profissionais da área florestal, biológica e de geociências

atuando na elaboração e execução de projetos. 

Desde 2007 já foram plantadas mais de 5 milhões de árvores para formação de florestas
ao longo de todo o território nacional, todas elas georreferenciadas

e monitoradas por drones. Nossos principais serviços são:



RODOVIAS&VIAS106 RODOVIAS&VIAS106

NOVEMBRO
VERDE

Mês marca início do maior plantio compensatório já realizado na América do Sul. 
Lançado pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. em Anápolis (GO), e pactuado 
com o IBAMA, projeto recuperará 1.647 hectares, com mais de 4 milhões de mudas no 
tramo Central e Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul para recomposição do bioma Cerrado, e 
também prevê a construção de 5 grandes viveiros em Goiânia (GO); Gurupi (TO); Porangatu 
(GO); Rio Verde (GO); e Fernandópolis (SP).
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Falecido no final de 2018, o escritor, editor, 
publicitário (e lenda dos quadrinhos) Stanley 
Martin Lieber, mais conhecido como Stan Lee, 

criador entre outros, do “Homem Aranha”, era, antes 
de tudo um frasista. Seus aforismos, famosos por 
trazerem um forte cunho ético e moral, se utilizavam 
das próprias personagens para, de uma maneira 
didática, repercutir conceitos edificantes. É dele, por 
exemplo, a máxima “Com grande poder, vem grande 
responsabilidade”, no que por implícito, se depreende 
que a “grande responsabilidade”, somente tem efeito 
por meio de grandes ações. Naturalmente, o leitor 
assíduo de Rodovias&Vias teve acesso na edição 
passada à completa cobertura das atividades da maior 
referência em engenharia Ferroviária do Brasil, a VALEC, 
e portanto, tomou conhecimento do desenvolvimento 
desta que seguramente pode ser considerada uma 
das maiores iniciativas de resgate ambiental já levadas 
a cabo por uma empresa em solo brasileiro. Nesta 
toada, a grande empresa, deu o start à uma grande 
ação, durante cerimônia realizada em Anápolis, cuja 
prefeitura recebeu do presidente da VALEC, Handerson 
Cabral Ribeiro, 600 mudas da espécie chichá, como 
parte do plantio paisagístico a ser realizado no 
município, na ocasião representado pelo vice-prefeito 
Márcio Cândido. “A VALEC sempre prezou pelas 
questões ambientais e esteve atenta a isso em todos 
os seus empreendimentos”, fez questão de ressaltar 
o presidente Handerson. “Nós entendemos que é 
fundamental que o desenvolvimento e a preservação 
caminhem juntos”, declarou. 

SUSTENTABILIDADE • VALEC
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“A VALEC sempre 
prezou pelas questões 

ambientais e esteve 
atenta a isso em todos os 

seus empreendimentos. ”

Handerson Cabral Ribeiro
Presidente da VALEC
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MÃOS À OBRA
Diretor de planejamento da VALEC, 

Márcio Aquino, destacou a importância da 
parceria com o município, que possibilitou 
um bom desempenho já durante este ano, 
sinalizando que, até o final deste, serão 
realizados plantios de 87.500 mudas em 
35 hectares do antigo Parque da Cidade 
de Anápolis, que passará a se chamar 
Memorial Vivo do Cerrado. “Ano que vem, 
o local receberá um projeto paisagístico 
com árvores frutíferas e trilhas pelas áreas 
reflorestadas” adicionando ainda que “O 
trabalho prossegue em toda extensão 
da Norte Sul ao longo de 5 anos, pois 
além do plantio em si, teremos etapas de 
monitoramento e preservação”, revelou. 
Também presentes ao evento, o diretor de 

engenharia da VALEC, Luiz Carlos Tanezini e o 
diretor de Administração e Finanças, Leyvan 
Leite Cândido, junto com os representantes 
do Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil, Ismael Trinks; do Governo 
de Goiás, Pedro Arraes Pereira - presidente 
da Agência Goiana de Assistência Técnica, 
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária- 
EMATER, do Secretário do Meio Ambiente, 
Habitação e Planejamento Urbano de 
Anápolis, Wederson Cristiano da Silva Lopes 
e do diretor de Limpeza Urbana, Parques e 
Jardins de Anápolis, Antônio El Zayek, tiraram 
os paletós e plantaram 15 mudas de Pequi 
– árvore símbolo do Cerrado – dando início 
simbólico à “Alameda dos Pequis”, logo na 
entrada do Parque. 
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“O trabalho prossegue 
em toda extensão da 
Norte Sul ao longo de 5 
anos, pois além do plantio 
em si, teremos etapas 
de monitoramento e 
preservação. ”

Marcio Guimarães de Aquino
Diretor de Planejamento da VALEC
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RECONHECIMENTO
Especialista, estudiosa e verdadeira 

entusiasta da temática sustentável, a 
Superintendente de meio ambiente 
da VALEC, Paula Tagliari, ressaltou a 
importância do apoio da Diretoria para 
a concepção deste grande projeto. Ela 
explicou que “o plantio terá grande 
impacto na preservação do Cerrado, na 
diminuição de poluentes e na proteção 
da fauna, além de proporcionar maior 
convivência da população com a 
diversidade do bioma”. 

SUSTENTABILIDADE

Fo
to

:  A
SC

O
M

 / V
AL

EC

Fo
to

:  A
SC

O
M

 / V
AL

EC

Fo
to

:  A
SC

O
M

 / V
AL

EC

“O plantio terá grande 
impacto na preservação do 
Cerrado, na diminuição de 

poluentes e na proteção
da fauna, além de 

proporcionar maior 
convivência da população com 

a diversidade do bioma .”

Paula Durante Tagliari
Superintendente de Meio Ambiente da VALEC
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UMA NOVA 
JOIA NO 
DESERTO?

INTERNACIONAL – Egito

Projeto conhecido como NAC, New Administrative Capital (ou 
“Nova Capital Administrativa”, em tradução livre) e em curso 
há 3 anos, área de 700 Km² a meio caminho entre a atual 
capital, a cidade do Cairo e o Canal de Suez, deve em um 
ano, tornar-se a sede do governo do General Abdel 
Fattaf Al Sisi. Em meio à controvérsia e a natural 
atenção voltada aos custos, sobrepõem-se 
problemas enfrentados por quase todas 
as megalópoles do mundo: o limite 
de saturação da mancha urbana, 
e a inevitável perspectiva de 
expansão geográfica.

RODOVIAS&VIAS110
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INTERNACIONAL – Egito

Há no anedotário da construção 
pesada (sim, houve um tempo 
em que o humor era permitido 

também no segmento), que 
divertidamente rezava: “Empreiteiro, foi 
aquele que convenceu o Faraó de que 
empilhar pedras no meio do deserto 
era uma boa ideia”. Possivelmente, o 
leitor vá lá lembrar de algumas outras 
tantas piadas, herdadas do tempo em 

que o Brasil trocava engenharia 
e capacidade construtiva, por 

petróleo, nas alturas de 
uma crise mundial sem 

precedentes na história 
desta commodity. O 

fato é: as “pedras 
empilhadas”, lá 

continuam, 

impassíveis, flexionando raciocínios e 
cérebros com os mistérios que cercam 
sua construção, mesmerizando ainda 
as multidões com a inventividade 
com que foram concebidas e 
testemunhando a grandiosidade 
de uma civilização que atravessou 
séculos sendo conhecida como “a 
dádiva do Nilo”.  Ao que parece, os 
egípcios querem retomar sua verve 
de construtores ousados. À parte 
as questões políticas, contexto que 
ainda que definidor, é assunto menor 
diante dos planos em execução, 
cujas estimativas atingem cifras de 
investimentos de US$ 45 Bilhões, a 
aposta – alta – do governo, é a de que 
a obra possa tornar-se um forte indutor 
da economia e criação de empregos.

RODOVIAS&VIAS 111



RODOVIAS&VIAS112

INTERNACIONAL – EgitoINTERNACIONAL – Egito
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INTERNACIONAL – Egito

Para “tocar” a empreitada, o 
governo egípcio criou Administrative 
Capital for Urban Development (algo 
análogo à Companhia de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano que temos 
no Brasil), com 51% de participação 
do exército e 49% de participação do 
Ministério da Habitação. De fato, a NAC 
é parte de um plano maior de governo, 
que tenciona aumentar em 12% a área 
urbana do Egito até 2050 (mesmo ano em 
que se prevê, a nova capital terá cerca de 
5 milhões de habitantes), vislumbrando 
ainda conexões com mais 14 cidades para 
absorver o crescimento planejado. 

Atualmente este é o maior 
empreendimento imobiliário em curso 
no Egito. Segundo informações que 
Rodovias&Vias levantou junto ao Daily 
News Egypt, o índice de execução dos 
trabalhos atualmente registra saudáveis 
25%, com 60% da infraestrutura 
rodoviária que a servirá pronta (e que 
quando for finalizada, contará com uma 
extensão total de 650 Km). Interessante 
notar que a rodovia utilizada para acesso, 
será substituída em definitivo por outra 
rota principal, a Mohamed Bin Zayed.

EMPRESA 
PÚBLICA

Maquete da “New Administrative Capital”

No detalhe a grandiosidade das estruturas
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Com o encerramento 
da primeira fase de obras 
aproximando-se ao fim deste 
ano, a nova cidade será sede 
além do distrito de governo e 
do distrito residencial, de um 
centro de conferências, um 
centro de exibições e áreas 
dedicadas, como a “cidade 
médica” a “cidade dos esportes” 
e uma “cidade inteligente”, 
próxima a um jardim central 
com mais de 8 Km². Na verdade, 
o distrito governamental já está 
sendo preparado para receber 
um novo palácio presidencial, 
o parlamento, 32 Ministérios e 
embaixadas estrangeiras. Ponto 
alto do projeto, do ponto de vista 
de atração turística e mesmo de 
lazer para os residentes, o green 
river, “Rio Verde”será um corpo 
hidríco artificial que imitará o Rio 
Nilo e poderá ser utilizado como 
hidrovia, que se estenderá por 

35 Km cruzando a capital e suas 
universidades, bem como áreas 
de parques abertas ao público. 

Para 2020, o Ministério 
de Habitação e o Ministério 
dos Transportes anunciaram 
planos de lançar duas linhas 
de monotrilho, conectadas à 
“grade Cairo”, com capacidade 
de atender 48 mil usuários 
por rota, absorvendo um 
milhão de passageiros por 
dia.  Haverá uma nova ferrovia, 
integrada à malha ferroviária 
existente, o projeto de um 
trem elétrico que levará à 
mais duas cidades, além de 
um aeroporto internacional 
que será construído em uma 
área de 33 Km². Também 
estão nos planos uma Ópera, 
uma grande Mesquita, e uma 

CARACTERÍSTICAS E PLANEJAMENTO
Catedral, duas vezes maior 
do que a atual Catedral de 
São Marcos no Cairo, que 
passará a ser a sede da igreja 
Ortodoxa Copta. Como não 
poderia deixar de ser, há um 
distrito comercial central. Nele 
(mais precisamente bem no 
“coração” dele), está sendo 
desenvolvido pela China State 
Construction Engineering 
Corporation o que será o mais 
alto prédio do continente 
Africano (um arranha céu com 
345 metros de altura), e que fará 
parte de um complexo de 12 
empreendimentos comerciais, 
5 edifícios residenciais e mais 
dois hotéis. 

INTERNACIONAL – Egito
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Com infraestrutura “particular” à seu 
serviço, os 21 distritos residenciais da NAC 
terá seus próprios hotéis, playgrounds, 
aeroporto regional, escolas hospitais e 
shopping centers. Variando entre 130 
e 180 m² um total de 25 mil unidades 
habitacionais serão disponibilizadas, 
sendo que com a execução da primeira 
fase alcançando 65%, já estarão 
disponíveis destas, cerca de 17 mil. 

Há ainda opções maiores, que 

As obras avançam pelo deserto e o  índice de execução dos trabalhos atualmente registra saudáveis 25%  

HABITAÇÃO
serão distribuídas em 4 mil casas e 
condomínios, com unidades variando 
entre 200 e 400 m² sendo que já no 
primeiro estágio serão entregues 190 
“villas” e 71 condomínios, que se somarão 
a mais 139 e 50, respectivamente, na 
segunda fase. Com mercado imobiliário 
aquecido, com alta de 59% nos preços 
de imóveis no Cairo, a especulação é 
considerada a mais atrativa oportunidade 
de negócios e investimentos atualmente 
oferecida no país. 

Comercialmente falando, a média 
de preços verificados para a venda do 
metro quadrado, varia de EGP 4 mil 
à EGP 18 mil, com as incorporadoras 
oferecendo reservas com 10 a 20% 
do valor total do imóvel, planos de 
pagamento entre 6 e 9 anos e a data 
para as primeiras entregas em meados 
de 2020. Vale lembrar que anotação 
“EGP”, refere-se à “Libra Egípcia”, cujo 
valor, à época do fechamento desta 
matéria, rondava os R$ 0,21.Projeto para  os novos condomínios residenciais

INTERNACIONAL – Egito
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Mesmo que alguns empreendedores 
não tenham sido divulgados (o que é 
perfeitamente normal, pois muito do que 
está planejado ainda está sendo “licitado” 
ou “concedido”), por trás dos trabalhos 
estão os maiores incorporadores do 
Egito: Talaat Moustafa Group Holding 
Company, Hassan Allam Holding, o 
consórcio “Concord Engenharia e 
Construção”, composto por Orascom, 
Petrojet e Wadi El Nile, um outro – e 
misterioso – consórcio egípcio-espanhol, 
além da CSCEC chinesa, já citada. 

Com o peso de tantos investidores, 
parece que “empilhar pedras no deserto”, 
além de ser uma demonstração de 
capacidade de engenharia, é realmente 

GRANDES EMPRESAS
NEGÓCIOS MAIORES AINDA

Está sendo construído aquele que será o mais alto prédio do continente africano, com 345 metros de altura 

“Existem hoje grandes  
possibilidades para investimento 

no Egito,país onde os processos 
de licenciamento para realização 
de projetos estão longe de serem 

burocráticos.”

um bom negócio.  Segundo o próprio 
presidente do Egito Abdel Fattah al-Sisi, 
existem hoje grandes  possibilidades 
para investimentos no Egito, país onde 
os processos de licenciamento para 
realização de projetos estão longe de 
serem burocráticos.

Abdel Fattah al-Sisi, 
Presidente do Egito

INTERNACIONAL – Egito
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Existente desde o início dos anos 70, conceito Building Information Modelling 
(BIM), é o conjunto de informações multidisciplinares geradas para a construção 
de um empreendimento, de forma colaborativa. Visando melhorar a integração 
intersetorial, sua finalidade, além de maior eficiência construtiva, é contemplar todo 
o ciclo de vida de um projeto, prevendo suas interações com o meio onde este será 
instalado, e a evolução desta estrutura dinamicamente, em especial a forma como 
ela será capaz de atender aos cenários prováveis de sua utilização em curto médio e 
longo prazo. Evoluído para uma plataforma de software, o BIM permite a geração 
e o gerenciamento de características físicas e funcionais por meio de representações 
digitais (modelos tridimensionais) e arquivos editáveis por grupos de trabalho, 
permitindo a empresas e governos visualizar formas preditivas de como, planejar, 
projetar, construir e operar estruturas físicas.

BIM:
MUITO ALÉM DO 3D

Afora explanações apoiadas em 
didatismo, o BIM, já não é apenas 
uma tendência. É uma realidade nas 

diversas searas da Construção Civil brasileira. 
Prevendo desde a ideia inicial à demolição, 
o conceito vem sendo já há algum tempo 
debatido, com base em exemplos bem 
sucedidos de sua aplicação em países como 
Estados Unidos da América, Inglaterra, China, 
Chile, Canadá, Russia, Índia, Portugal, entre 
outros, onde metas de implantação bem 
como sua normatização já começam a ter 
efeito. Basicamente, o BIM está sendo adotado 
por, ao extrapolar as 3 dimensões espaciais 
primárias (altura, largura e profundidade), 
adicionar como quarta dimensão o tempo, 

e como quinta, os custos. Atualmente, o 
BIM pode ser considerado um conceito 
ampliado para 7D (ainda que com ressalvas 
por parte de alguns especialistas), com a 
soma da sexta dimensão, constituída por 
aspectos ambientais e de sustentabilidade 
e por último, da que se refere ao 
gerenciamento da vida útil. Ganhando 
proporções para lá dos círculos técnicos, 
a ferramenta tem sido utilizada também 
para facilitar o entendimento de projetos 
por profissionais de áreas não correlatas, 
como um instrumento de “venda” de 
ideias, constituindo também um aliado 
poderoso para apresentações – rapidamente 
atualizáveis – para imprensa e público geral. 

PROCESSOS E MÉTODOS 

Fo
to

s: 
 D

iv
ul

ga
çã

o



RODOVIAS&VIAS 119

CONTEXTO BRASILEIRO
Ainda que com um pouco de delay, 

o Brasil tem demonstrado alinhamento 
às concepções mais contemporâneas, 
como evidenciam adoções isoladas 
e pontuais em projetos da iniciativa 
privada e algumas obras públicas, 
como o Parque Madureira, no Rio de 
Janeiro, pra citar um exemplo. Sob o 
título “Você está preparado para a era 
BIM da Infraestrutura?”, o Sindicato 
Nacional das Empresas de Arquitetura 
e Engenharia Consultiva (SINAENCO), 
promoveu o “Seminário Internacional 
BIM, uma agenda para o Brasil”, com a 
participação do Professor Calvin Kam, da 
Universidade de Stanford, Califórnia, uma 
das maiores autoridades em BIM a nível 
mundial, e co-fundador do Programa 
nacional estadunidense 3D-4D BIM, do 
General Services Administration (GSA), 
do qual também é especialista sênior. 
Contando com painéis temáticos, foram 
destaques: Cases sobre a utilização do 
BIM no setor público (como o Aeroporto 
Digital de Londrina, realizado pela 
INFRAERO, o Programa de Reabilitação 
de Obras de Arte Especiais – PROARTE - 
do DNIT, e as Obras complementares do 

Concepção Integrada

Sistema Produtor São Lourenço e projetos 
da Diretoria Metropolitana da SABESP); 
Tendências sobre a exigência do BIM para 
contratações de projetos, planejamento 
e obras e mesmo a formação em BIM, 
e o Estado da Arte do conceito no país. 
Vale ressaltar que a iniciativa teve como 
propulsor o Decreto Federal 9.377 de 
17 de Maio deste ano, que oficializou 
e preconiza em seu enunciado uma 
“Estratégia Nacional para a Disseminação 
do BIM”. Ainda, o SINAENCO promove o 
ciclo “Precisamos falar de BIM”, de debates 
que visam a troca de experiências com 
diversas entidades e instituições no âmbito 
de Arquitetura e Engenharia Consultiva 
que estão em fase de implementação ou já 
implementaram o BIM em seus processos. 
Durante o seminário, o engenheiro Carlos 
Roberto Soares Mingione, presidente 
do Sinaenco, resumiu o principal intuito 
do sindicato: “Buscamos, colaborar com 
este processo e apresentar um pouco 
das experiências de implantação e 
utilização do BIM, no Brasil e no exterior”, 
comentando que a iniciativa ganhou 
robustez com o “poderoso catalisador” 
representado pelo decreto.

Professor Calvin Kam, da Universidade de Stanford
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PROJETO PILOTO
Como esperado (e já mencionado nesta 

reportagem) o DNIT deu o start na adoção 
do BIM por parte do governo Federal, 
estabelecendo, via Instrução de Serviço (IS), os 
procedimentos para tal dentro do PROARTE, 
dentro de um compromisso assumido pela 
autarquia, de realizar todas as adequações 
e capacitações necessárias para viabilizar a 
contratação de projetos e especificações para 
o Programa até 2021. De acordo com fontes 
do Departamento, há um consenso de que 
esta, no entanto, não será uma ação pontual, 
pois a adoção e implantação tem objetivos 
classificados como “mais ambiciosos”, o que 
deixa subentendido que o DNIT, exercendo sua 
natural vocação de protagonista e referência 
de engenharia, acabará por trazer uma 
consequente verticalização do conceito. 

Fonte: BIM Experts

André Martins de Araújo, da diretoria de
Planejamento e Pesquisa do DNIT

Concepção IntegradaPROCESSOS E MÉTODOS 
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O atual ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro Silveira, 
45 anos, deverá assumir em 2019 a Secretaria de Transportes do Distrito Federal. O 
nome dele foi confirmado pela equipe do governador eleito, Ibaneis Rocha (MDB). 
Dos diversos desafios do gestor é fazer uma nova licitação para oferta de transporte 
por meio de ônibus, no Distrito Federal, 

O futuro secretário de Transportes do DF é servidor de carreira do DNIT desde 
2006. No órgão, foi coordenador do setor de obras hidroviárias, coordenador-
geral de Portos Marítimos, diretor de Infraestrutura Aquaviária e no ano de 2015 foi 
nomeado a diretoria-geral da autarquia, e tomou posse, em abril de 2018, como 
Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 

Ele é bacharel em ciências contábeis pela Associação de Ensino Unificado do 
Distrito Federal (AEUDF) e tem MBA em administração financeira pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).

VALTER CASIMIRO, MINISTRO DE TEMER,
INDICADO PARA ASSUMIR SECRETARIA DE TRANSPORTES DO DF

Ibaneis Rocha (MDB), Governador eleito do Distrito Federal

Valter Casimiro, Ministro dos Transportes Portos e Aviação Civil novo secretário no DF
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Imagens da fábrica em Palhoça SC.


