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editorial

CATADIÓPTRICO: O SUCESSO SOB VÁRIOS PRISMAS
A ciência erige diariamente,  novos patamares, quase divinos, na busca para atenuar os males que 

assolam a humanidade.
A luta contra nossas mazelas é sem trégua, e avançamos no combate de doenças e deficiências, que 

afetam a vida, quando não a tira, de milhares de pessoas.
Mas, onde mais nos vemos atrasados enquanto sociedade, nas chagas sociais que estão muito mais 

sobre nosso controle, do que nas ditadas por nossas falhas genéticas, ou pelos infortúnios das catástrofes 
naturais, que por vezes nos perdemos.

Sem dúvida, os acidentes rodoviários e urbanos ocupam um lugar de destaque neste ranking de 
tragédias.

É sobre estes impactos, passíveis de ser mitigados, de que trata a presente matéria de capa, pois ela 
versa sobre a aplicação da engenharia de segurança viária, como ferramenta essencial, para aplacar a fúria 
exterminadora da violência no trânsito e seus contornos fúnebres.

Fazemos nesta edição, defesa enfática de uma ação, que literalmente lança luzes sob o tema, até pouco 
tempo atrás, tratado como de menos relevância pelos planejadores da vida nacional: a sinalização viária, 
como medida preventiva de acidentes.

Analisamos, como um programa, que já transcende a transitoriedade de um governo, alcançou 
tamanho êxito,  a ponto de tornar-se propriedade do conjunto da sociedade , que não aceita mais, 
transitar em uma rodovia às escuras, sem a segurança de um “ mapa” , formado por um conjunto de sinais, 
científica e tecnologicamente desenvolvidos, que possa lhe orientar.

Perscrutando a pauta, Rodovias&Vias pode concluir que, sob qualquer ótica,  econômica ou humana, 
que o BR Legal, veio para ficar, como um avanço do qual os brasileiros e estrangeiros, que transitam em 
nossas vias, não podem mais prescindir.

Crentes nas engenharias como fator de evolução de um povo, nossas páginas registram nesta 
edição, com a profundidade de sempre, uma destas iniciativas de custo baixo e alcance social alto, algo 
elementar, mas que, em se tratando de nosso atual momento evolutivo, é sim, um passo inédito na longa 
estrada que ainda temos de palmilhar, para nos inserirmos no que se pode chamar, de sociedade justa e 
moderna.

Boa Leitura .
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pesquisa DNIT

LEVANTAMENTO 

DETALHADO
DNIT põe em prática pesquisa que aponta o Índice de Condição 

de Manutenção em rodovias federais administradas pelo órgão. 
A ferramenta pretende dar mais eficiência na gestão da malha 
rodoviária federal.

De acordo com o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT, quase 70% das 
rodovias federais, administradas 
pelo órgão estão em bom estado de 
manutenção. O número é resultado de 
um levantamento que apontou o Índice 
de Condição de Manutenção (ICM).

Mais de 52 mil quilômetros da malha 
rodoviária nacional foram avaliados. 
Desenvolvido pela equipe técnica do 
DNIT, o ICM é um indicador para gestão 
da malha federal que utiliza os mesmos 
critérios considerados nos projetos da 
Autarquia. O DNIT é responsável pelas 
obras de implantação, pavimentação, 
duplicação e manutenção das rodovias 
federais que não estão sob administração 
privada. De acordo com o ICM, 20,6% 
das rodovias federais estão em estado 
Regular, 6,9% estão em estado Ruim e 
5,0% estão em estado Péssimo.

Para entender melhor os critérios de 
avaliação e como esta ferramenta ajudará 
no desenvolvimento da infraestrutura 
de transporte do Brasil, Rodovias&Vias 
conversou com exclusividade com o 
coordenador de Programação e Serviços 
do DNIT, Rodrigo Portal. Segundo o 
coordenador, o ICM é um novo índice 
idealizado pelo DNIT, com base em suas 
normas de levantamento, que tem por 
objetivo parametrizar as condições de 
manutenção da malha rodoviária sob 
administração do órgão, de forma rápida 
e frequente.

Ele explica que são dois parâmetros 
utilizados para se chegar ao valor do 
ICM, o IP (Índice de Pavimentação) e 
o IC (Índice de conservação e demais 
elementos). “O IP quantifica os defeitos 
encontrados na superfície de rolamento 
da rodovia, panelas, remendos e trincas. 
O IC registra o nível da conservação da 
roçada lateral, sinalização e elementos 
de drenagens da rodovia”, detalha 
Portal. Através desses dois índices 
auxiliares, tendo por base uma equação 
empírica que trabalha com pesos 
diferenciados para cada tipo de defeitos, 
o valor do ICM é calculado.
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“O IP quantifica os defeitos 
encontrados na superfície de 

rolamento da rodovia, panelas, 
remendos e trincas. O IC registra o nível 

da conservação da roçada lateral, sinalização 
e elementos de drenagens da rodovia.”

Rodrigo Portal
Coordenador de Programação e Serviços do DNIT
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ICM < 30 - Bom - Requer apenas serviços de conserva rotineira. 

ICM entre 30 e 50 - Regular - Requer serviços de conserva leve. 

ICM entre 50 e 70 – Ruim - Requer serviços de conserva pesada (nível 1).

ICM > 70 – Péssimo - Requer serviços de conserva pesada (nível 2). 

Nos mapas, os trechos das rodovias em Bom estado recebem a cor azul; os tre-
chos que estão em estado Regular recebem a cor amarela; os trechos das rodo-
vias em estado Ruim estão na cor laranja; os que estão, em estado Péssimo, re-
cebem a cor vermelha. O mapa do Brasil com a condição das rodovias federais 
pavimentadas em 2017 está disponível no site da Autarquia (www.dnit.gov.br).. 

Estado de manutençãoA previsão é que a partir de janeiro 
de 2018, os levantamentos passem a 
ser realizados trimestralmente com 
intenção de que se tornem mensais. 
Por ora não há previsão de mudanças, 
porém a equipe de analistas de 
Infraestruturas de

Transportes do DNIT está 
monitorando todas as fases desses 
levantamentos para aperfeiçoá-las.

Um ponto alto da pesquisa é 
propiciar uma gestão eficiente dos 
trechos rodoviários. “O objetivo é dar ao 
gestor uma ferramenta que possibilite 
uma avaliação frequente das condições 
de manutenção das rodovias, a cada 
quilômetro, de forma que ele possa 
agir tempestivamente e pontualmente 
nos trechos problemáticos”, afirma o 
coordenador do DNIT.

AVANÇAR SEMPRE
O grande avanço está na agilidade 

do levantamento e processamento 
dos dados. Para isto o DNIT criou um 
aplicativo específico, que permite a 
sincronização imediata dos elementos 
levantados pela equipe de campo 
com uma base de dados em Brasília. 
“De posse desses dados, o pessoal 
de escritório faz o cálculo do ICM, 
georreferencia os resultados obtendo-
se um mapa que representa através 
de cores o conceito do ICM da rodovia 
levantada”, conta Rodrigo Portal.

O aplicativo, além de agilizar a coleta 
de dados, possibilita que o avaliador 
tire diversas fotos georreferenciadas 
e coloque suas observações quando 
forem necessárias, principalmente em 
caso de trechos ruins ou péssimos.

Pela metodologia utilizada no 
Índice de Condição da Manutenção, os 
levantamentos são realizados quilômetro 
por quilômetro. A equipe do DNIT 
percorre a rodovia a uma velocidade 
de 60 km/h e, com o equipamento 
estabelecendo o georeferenciamento da 
pista por satélite, preenche os dados de 
cada segmento usando o aplicativo. As 

“O objetivo é dar ao gestor 
uma ferramenta que 

possibilite uma avaliação 
frequente das condições de 
manutenção das rodovias, a 
cada quilômetro, de forma que 

ele possa agir tempestivamente 
e pontualmente nos trechos 

problemáticos.”
Rodrigo Portal

Coordenador de Programação e Serviços do 
DNIT

rodovias em pista simples são avaliadas 
somente em um sentido, considerando 
as duas faixas. As rodovias em pista dupla 
são avaliadas de forma independente 
para cada sentido de tráfego.

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO

Os critérios para avaliação do 
pavimento levam em consideração 
a ocorrência e frequência de defeitos 
no pavimento. Já, os critérios para 
avaliação da conservação, levam em 
consideração a situação da roçada (altura 
da vegetação), da drenagem (dispositivos 
superficiais) e da sinalização (elementos 
verticais e horizontais). O ICM é obtido a 
partir da soma do índice do pavimento, 
que tem maior peso (70%), com o índice 
da conservação. Se o ICM é menor do 
que 30, a rodovia apresenta Bom estado 
de manutenção e requer apenas serviços 
de conserva rotineira. Se o valor do ICM 
estiver entre 30 e 50, a rodovia apresenta 
situação Regular e requer serviços de 
conserva leve. Se o ICM estiver entre 
50 e 70, a rodovia está em estado Ruim 
de manutenção e requer serviços de 
conserva pesada – nível 1. Se o ICM for 
maior que 70, a rodovia é considerada em 
estado Péssimo, o que requer serviços de 
conserva pesada nível 2 (mais profunda).
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Seguramente figurando entre as mais exi-
tosas ações já promovidas pelo Departamen-
to Nacional de Infraestrutura – DNIT – ao lon-
go de sua história, o BR Legal é um programa 
cujos efeitos benéficos são evidentes. Entre-
tanto todo o sucesso de sua implementação 
tem origem em extensas preparações, estu-
dos e principalmente a dedicação de técnicos 
que foram capazes de compreender o desafio 
e estabelecer claramente a abordagem neces-
sária para atingir – e até mesmo exceder – os 
objetivos definidos.

PERSPECTIVA 
HISTÓRICA

TRAZER UMA 
MELHOR 

CONDIÇÃO 
DE USO PARA AS

FEDERAIS 
BRASILEIRAS

Para iniciar o BR Legal, 
o DNIT considerou e 
promoveu o levantamento 

de diversos fatores. Segundo o 
departamento, foi aproveitada a 
bagagem reunida com o PRODEFENSAS 
e o PROSINAIS, juntamente com um 
detalhamento das condições da sinalização 
viária, do estudo aprofundado do anuário 
estatístico de acidentes e especialmente, 
dos segmentos críticos das rodovias 
brasileiras, os piores, nele apontados. 
Havia ainda, preocupações com eventos 
esportivos que certamente exerceriam 
uma maior circulação rodoviária, como a 
Copa das Confederações, e posteriormente 
a Copa do Mundo (e a obrigatoriedade 
de suas placas bilíngues – português/
inglês - com intuito de facilitar o acesso a 
pontos de interesse por parte dos visitantes 
estrangeiros), além de compromissos 
formalizados, como a “Década de Ação 
pela Redução de Acidentes”, designada 
pela ONU (Organização das Nações 
Unidas) da qual o Brasil foi signatário, 
selando um compromisso de diminuir 
em 50% o número de acidentes em 
suas rodovias. A partir desta conjuntura 
brasileira, nascia o embrião do BR-Legal, 
que deveria “trazer uma melhor condição 
de uso para as Federais brasileiras”.  Dentro 
de uma atmosfera de constante busca 
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Em Março de 2012, após diversas reuniões 
entre técnicos e colaboradores da Coordena-
ção de Segurança e  engenharia de Trânsito 
do DNIT, técnicos e pesquisadores da UFSC/
LABTRANS, consultores da área, técnicos in-
tegrantes do Comitê Brasileiro de Transporte 
e Tráfego – CB-16 da ABNT e pesquisadores 
do Instituto Mauá de Tecnologia, foi publica-
do o Catálogo Referencial de Soluções para 
Implantação de Sinalização e Dispositivos de 
Segurança.

Estabelecer as premissas de um 
plano capaz de cobrir 58 mil Km 

de rodovias

por aperfeiçoamento e qualificação, 
o DNIT montou uma “Força Tarefa” de 
engenheiros, municiando-os com cursos 
de 40 horas, focados em segurança 
viária, foco principal do programa. Houve 
também um grande incentivo para que a 
equipe participasse de seminários, eventos 
e workshops, em um esforço para manter a 
todos atualizados, algo que Rodovias&Vias 
ao longo de suas extensas visitas pode 
atestar, permanece até hoje, como parte 
integrante da cultura do Departamento. 
Ainda dentro desta busca por 
conhecimento, o DNIT possui “cadeiras” 

na ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), e câmaras temáticas, cujo 
objetivo é contribuir para mudar a “cara” 
da sinalização do país, discutindo questões 
como materiais e novas tecnologias. Os 
técnicos do DNIT também participam de 
comissões técnicas e grupos de trabalho, 
em disciplinas como educação no trânsito, 
engenharia e Esforço Legal. Paralelamente 
o DNIT firmou ainda um termo de 
cooperação com a Universidade Federal 
de Santa Catarina, para capacitar seus 
servidores, com ênfase nos treinamentos 
na área de sinalização e segurança.

LEGISLAÇÃO
Ao mesmo tempo em que buscava 

adequadamente estabelecer as premissas 
de um plano capaz de cobrir 58 mil Km 
de rodovias, o DNIT também deparava-
se com uma nova forma de contratação. 
Sob a égide do RDC e sua contratação 
integrada, inovava-se na letra ao prever-se 
a responsabilização das empresas tanto 
no projeto quanto na execução do serviço, 
sem submeter-se a um termo “engessado” 
ou a uma solução específica.  Expediente 
que, segundo a autarquia, fez com que 
os empreendedores buscassem novas 
tecnologias, gerando melhor qualidade 
para o usuário. Isto também abriu 
precedente para que a empresa vencedora 
do certame percorra o trecho e verifique 
até mesmo se a solução inicialmente 
ponderada é de fato adequada para aquele 
segmento. Dentro da percepção do DNIT, 
o RDC em boa monta, permitiu explorar 
melhor as potencialidades do BR-Legal.

O BR LEGAL E O
FATOR AMBIENTAL

posteriormente incluí-los no programa. 
Daí atualmente o departamento dispor 
de várias tecnologias não previstas em 
programas anteriores, como plásticos 
a frio, tachas metálicas, entre outras, o 
que resultou em um “efeito colateral” de 
modernização e atualização do Sistema, 
que resultou no “SICRO 3”, já com soluções 
superiores, oriundas do catálogo, previstas. 
O DNIT também alega que houve ganhos 
com relação à normatização técnica, por 
ocasião do BR Legal, com especificações 
que chegam à critérios como o tipo de 
película, onde antes havia apenas material 
semi-refletivo previsto. Detalhes que 
preveem a aplicação de películas “Tipo 
10”, tidas como as melhores, em locais 
onde a incidência da luz dos faróis é menor, 
para citar um caso. Durante mais de um 
ano, equipes do DNIT estudaram normas, 
visitaram rodovias concessionadas, 
fabricantes, e empresas que fornecem 
estes tipos de materiais para familiarizar 
o órgão com estes tipos de material, com 
intuito de construir editais com maior 
propriedade. Mais do que isso, o catálogo, 
deveria servir – como serve – para orientar 
quanto à utilização das inovações. Tomou-
se também o cuidado de não inviabilizar 
as concorrências, ao buscar soluções que 
o mercado teria condições de suprir, com 
participação fundamental das unidades 
locais do DNIT para este entendimento.

Dentre o rol de opções tecnológicas 
priorizadas, o DNIT prestou especial 
atenção à natureza e aos possíveis 
impactos dos insumos utilizados. Por 
entender que tintas à base de solvente 
não são só agressivas ao meio ambiente, 
como também à pessoa que as aplica, 
além de exigirem maior cuidado quanto ao 
descarte e à destinação final dos resíduos 
entamborados, o departamento buscou 
incluir quando possível, a utilização de 
pigmentos à base d’água. Dentro desta 
ênfase ecológica no programa, também 
foram contemplados os suportes para 
placas. Comumente feitos em madeira 
e metal, o DNIT passou a prever em 
determinadas porcentagens, a utilização 
de materiais não combustíveis, resistentes 
a choques mecânicos (porém colapsíveis, 
prevendo a eventualidade de uma colisão), 
reciclados e recicláveis, feitos do material 
resultante de plásticos como, por exemplo, 
os usados para conter defensivos agrícolas, 
inclusive já previstos em norma. Nem o 
vandalismo escapou à atenção do DNIT, 
que regulamentou a utilização de materiais 
com pouco valor comercial, como a fibra 
de vidro. Por sinal, com relação ao catálogo 
de soluções, a elaboração contou com 
uma parceria com a UFSC, que fez um 
levantamento de mercado, com todos os 
materiais existentes, dentro e fora do Brasil, 
para que a autarquia pudesse avaliá-los e 
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PIONEIRISMO
O BR Legal representou a primeira 

vez em que o DNIT executou projetos 
de sinalização. De acordo com o 
departamento, os contratos de 
sinalização de segurança anteriores, 
eram quantitativos, onde previa-se “x” 
metros quadrados de “tal” tipo de tinta 
para aplicação, somente. O programa 
inovou ao levar em conta níveis de 
exigência, índice de acidentes, contagem 
de veículos, comportamento dos 
motoristas e características regionais, 
além de características técnicas, 
condições meteorológicas e adotando 
georreferenciamento.

As estatísticas falarão por si. E Rodovias&Vias pretende 
publicá-las na integralidade, na próxima edição.

EXPECTATIVAS
A rigorosa observância às convenções 

e normas, tratou de incorporar ao máximo, 
qualidade, cuidado e segurança para com 
o usuário. O DNIT vê a iniciativa do BR Legal, 
com capacidade de servir como base para 
uma “verticalização”, uma ação indutora, com 
potencial para incrementar a sinalização de 
trechos estaduais e mesmo municipais, tornando 
mais homogênea a qualidade da sinalização, 
por pressão mesmo da própria sociedade, 
que não mais se satisfaz com baixa qualidade 
em nenhum setor do serviço oferecido, seja 
ele público ou privado. Esta também é uma 
percepção que deve ser expandida, segundo 
Rodovias&Vias apurou, no sentido de garantir 
a continuidade de um programa que, com 
investimentos relativamente baixos, conseguiu 
superar (e muito) as metas definidas.
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Com o intuito de 
encontrar os artífices 
desta transfiguração, 

Rodovias&Vias destacou uma 
de suas equipes para auscultar 
o que verbalizam os agentes 
que contribuíram para as 
etapas do programa e, acima 
de tudo, colher as percepções 
quanto aos desdobramentos 
desta que já se constitui como 
uma grande expectativa dos 
motoristas do Brasil. Com a 
palavra, Alexandre Castro 
Fernandes, coordenador Geral 
de Operações Rodoviárias 
do Departamento e Lucas 
Araújo Boto, coordenador de 
Engenharia de Trânsito – CET, 
da Autarquia. 

CENTRO DE
COMANDO

Gestado nas entranhas da arquitetura 
brutalista do DNIT – Departamento Nacional 
de Infraestrutura dos Transportes - em 
Brasília, o BR Legal foi o fruto de um trabalho 
a várias mãos. A sede, um labirinto de 
divisórias alaranjadas, estendido por alguns 
quilômetros de piso verde, ecoa os passos 
dados em direção a um objetivo inexorável: 
os novos rumos da segurança viária do país. 
Desta fortaleza multimodal, especialistas, 
analistas e técnicos debruçaram-se – e 
perseveram no estudo – das estratégias que 
quebraram paradigmas do rodoviarismo 
brasileiro, ao preservar vidas.

NADA SERÁ COMO ANTES
 “O programa, é um divisor de águas 

tanto para a área técnica, quanto para o 
usuário, e isso é indiscutível. Seguramente, 
pode-se falar em termos de ‘antes e depois’ 
do BR Legal, sobre as rodovias.”, opina 
Alexandre. “É sem dúvida um destaque 
também, quer sob o viés da legislação, quer 
sob a abordagem técnica de engenharia. 
O DNIT começou a ser elogiado pelas 
pesquisas da CNT logo após o projeto de 
fato ser implementado, lembro que antes 
não tínhamos nenhum tipo de menção 
muito positiva deste tipo das pesquisas 
dessas confederações, e isso, por si só 
demonstra que é uma iniciativa que tem 
dado muito resultado. O balanço que 
fazemos, é que o BR Legal assumiu hoje 
uma proporção tal, hoje em dia, em que 
ele não é mais um programa da CGPERT, 
ou da Coordenação de Engenharia. Ele 
é um programa do Governo Federal.” 

Avalia o engenheiro. “Da mesma forma 
que já tivemos o CREMA, igualmente 
bem sucedido, tanto que resultou no 
lançamento do CREMA II, fazendo dele 
uma solução consolidada. Eu acredito 
que o BR Legal, que vem nessa sequência, 
veio para ficar. Veio para ficar como 
uma solução única, capaz de gerar 
empregos diretos e indiretos, em índices 
que começamos a levantar, mas que 
teve também esse efeito de impacto 
social ‘colateral’. No tocante à redução 
de acidentes, como vimos na ‘Jornada 
Técnica’ lá em Cuiabá, onde a Sinalta 
Propista apresentou um quadro muito 
interessante sobre as ações na BR-070, 
corrobora essa percepção generalizada 
sobre o bom desempenho, de queda 
nos acidentes, por meio de números. O 
BR Legal é um fator contribuinte para o 
decréscimo desse número.”
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QUILOMETRAGEM
TÉCNICA

“Recentemente nós percorremos 
2.500 Km de rodovias Federais e 
Estaduais, um segmento concedido, 
e pudemos observar que, levando em 
conta a geometria e a configuração 
de pista simples, o BR Legal não fica 
devendo em nada para uma rodovia 
concedida.”, avaliou Alexandre. “Pelo 
motivo de seguirmos as normas da 
ABNT. A mesma norma seguida pela 
concessionária, é também adotada 
pelo DNIT.”, explicou. “Nesta inspeção, 
passamos uma semana pelos Estados da 
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 
viemos subindo até o Ceará, atentando 
para o conceito do BR Legal, os materiais, 
e tudo aquilo que nós levantamos na fase 
de projeto, e que pudemos confirmar 
nesse ‘giro’. Vimos a preocupação 
das empresas com a segurança viária, 
pudemos vê-las se utilizando de materiais 
de qualidade, em uma situação muito 
positiva, coisa que não se verificava 
antes. Uma mudança de comportamento 
mesmo, das empresas contratadas 
do DNIT. As empresas investiram no 
BR Legal. Eu fico muito satisfeito, por 
exemplo, quando visitamos as empresas, 
e vemos que muitas têm um setor que 
só cuida do DNIT. Departamento de 
projetos, de compras, de fabricação, 
totalmente dedicados, fazendo cotações 
onde somente entram os melhores 
insumos, enfim, algo muito positivo. 
É uma mudança gradativa de cultura 
de segurança viária, que passa pelos 
técnicos do DNIT, pela equipe técnica, 
que hoje pensa, respira segurança viária, 
diariamente, passa pela qualidade dos 
projetos, que soma as competências da 
empresa e do Departamento, e passa 
mesmo a execução dos serviços, em uma 
mudança – para melhor – de conceito, de 
cultura, que, ainda que tenhamos muito a 
avançar, cujo início foi deflagrado pelo BR 
Legal. É uma evolução.”, pontuou. 

DAQUI PRA
FRENTE

“Com o encerramento dos contratos, 
em maio do ano que vem, serão 
encerrados cerca de 23, temos a intenção 
de dar continuidade, não deixar os 
segmentos descobertos por programas 
de sinalização. Para tal, a equipe já está 
maturando, colhendo as contribuições 
internas, as dificuldades vivenciadas, 
para aperfeiçoar o programa. O BR Legal 
acertou mais do que errou, mas essa 
pequena parcela de contratempos 
precisa ser sanada, até por conta dessa 
mudança cultural, conceitual que eu 
comentei, em espectro nacional.”, disse 
o coordenador de Operações. “Há novos 
conceitos a serem agregados a ele, como 
por exemplo, estudos que estamos 
promovendo, de compatibilidade de nível 
de contenção, entre outras questões que 
podem ser flexibilizadas, mas dentro das 
premissas do programa, mantendo uma 
padronização, o princípio da legalidade, 
da suficiência, enfim todos os princípios 
da sinalização de trânsito, tudo o que 
deu certo, será mantido. Durante a fase 
de projetos, colhemos as críticas das 
empresas, sugestões, um grande conjunto 
de inputs que estamos maturando 
para termos condições de fazer uma 
modelagem aperfeiçoada para essa nova 
fase do BR Legal.” Lucas Araújo Boto, 
coordenador de Engenharia de Trânsito, 
acrescenta: “Como todo grande projeto, 
ele atualmente passa por uma etapa 
de validação e planejamento. Estamos 
avaliando custo-benefício, as vantagens 
das tecnologias implantadas em função 
do investimento realizado, definindo o 
escopo, e destacando os acertos.”

O BR-Legal foi implantado em 2012 
pelo DNIT e conta com investimentos de 
R$ 4,5 bilhões para o período de cinco 
anos. Com 104 contratos em andamento 
abrangendo 26 estados da federação e no 
Distrito Federal.



Alexandre Castro Fernandes
Coordenador Geral de Operações Rodoviárias
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SEGURANÇA NAS
INTERVENÇÕES

“Também queremos incluir e explorar 
nos contratos da Diretoria de Infraestrutura 
Rodoviária, sejam eles de manutenção, 
conservação ou construção, uma nova 
‘roupagem’ em termos de segurança 
das obras. Estamos elaborando ‘projetos 
tipo’, que prevêm o uso de dispositivos 
adequados para estas ações, dentro 
de uma abordagem tecnológica mais 
condizente com a atualidade.”, sinalizou 
Alexandre. “Durante muito tempo, o DNIT 
foi referência em termos de pavimento. 
Agora, queremos também ser referenciais 
no tocante à segurança, dentro de um 
planejamento, com ações estruturadas, 
para que as próximas contratações já saiam 
prevendo esses avanços, naturalmente, 
prevendo uma remuneração compatível. 
Dos cones aos EPI’s e uniformes, evocando 
as normas da ABNT, como fundamento. É 
uma preocupação nossa muito específica. 
Já temos até um contrato de sinalização que 
será uma espécie de piloto neste sentido, já 
prevendo toda essa abordagem para esta 
contratação”, concluiu.

DESEMPENHO
GERAL

“Em termos de Brasil, aferimos uma 
redução de UPS’s (Unidade Padrão de 
Severidade) de 22%, e especificamente 
na Paraíba uma redução de 25%, em que 
pese não tenhamos como fazer este estudo 
isoladamente”, relata Lucas. “Mas definimos 
uma metodologia recentemente, por meio 
do Trabalho de Conclusão de Curso de 
Especialização em Operações Rodoviárias 
do Analista em Infraestrutura Thiago Davi 
Rosa, que deve ser expandida para o Brasil 
todo, e aparelhada também para aferir 
a efetividade do BR Legal na redução de 
acidentes, de forma mais apurada, devido 
à adesão do Brasil à ‘Década de Ação pela 
Segurança no Trânsito’, de forma que 
consigamos isolar a atuação do Programa. 
Mas em números ‘brutos’ fica muito 
claro para nós a funcionalidade. A ideia 
também se dá por conta de querermos 
cruzar cronograma versus redução.” Ainda 
sobre a performance, Alexandre adiciona, 
revelando um conjunto de disciplinas: 
“Não é uma ação isolada. Quando falamos 

em segurança viária, estamos falando 
não só de dispositivos de sinalização 
vertical e horizontal, de dispositivos 
de segurança, mas também, de uma 
boa condição do pavimento, de uma 
boa condição da faixa de domínio, 
boa condição de acostamentos, de 
limpeza, de elementos de drenagem 
bem mantidos, de fiscalização dessa 
faixa de domínio, de controladores 
de velocidade, controle de peso, de 
educação para o trânsito, colocando em 
harmonia o tripé Engenharia, Fiscalização 
e Educação. Neste último fundamento, 
estamos atuando pelo projeto “Galera 
do DNIT”, na parte de fiscalização, os 
programas PNCV e PNP, concomitantes 
à parte de engenharia, com o bom 
exemplo do contexto dos projetos 
no BR Legal, com intuito de tornar a 
rodovia em um ambiente com mínima 
possibilidade de uma morte sequer. Isso 
é o que perseguimos, esse é o nosso ideal. 
Independente do que leve o veículo a sair 

da pista, ou a se envolver em um acidente, 
queremos trazer esse conceito de ‘rodovia 
que perdoa’. Sabemos que em alguns 
momentos pode parecer utópico, mas são 
os passos em direção a uma cultura que 
precisa ser difundida.”, pontuou.

EDUCAÇÃO: PROJETO ITINERANTE 
“É um projeto piloto, iniciado em 

maio de 2016, com algumas ações no 
Estado de Goiás, em que definimos 3 
escolas lindeiras à rodovia (Girassol, 
Cocalzinho e Edilândia), com foco em 
crianças dos 6 aos 10 anos de idade, com 
retornos muito positivos. É uma ideia 
que vem sendo amadurecida, dentro 
de um cuidado com o material, com a 
divulgação, prevendo tanto materiais 
escritos quanto lúdicos”, relata Lucas 
Araújo. “Tivemos também no ano 
passado a semana nacional do trânsito, 
mas estamos atuando de maneira mais 
forte em 2017, rodando pelas Super-
intendências Regionais, Brasil a fora, 
inicialmente priorizando um Estado 
por região, e agora expandindo essa 
atuação. Começamos com 5 Estados, 
atualmente estamos contemplando 9. 
Já atendemos cerca de 1.500 crianças, 
com grande adesão de professores e 
pais, transmitindo informações que, na 

verdade, são pra toda vida. O interessante 
da abordagem, é que as crianças acabam 
virando multiplicadores, ocasionando 
reflexos de curto, médio e longo prazos, 
pois a educação é perene. Chegamos 
inclusive a elaborar um talonário de 
multas ‘mirim’, o que ocasionou algumas 
situações engraçadas, como uma criança 
que ‘multou’ o próprio pai.” 

“Durante muito tempo,
o DNIT foi referência em
termos de pavimento. Agora, queremos 
também ser referenciais no tocante à 
segurança, dentro de um planejamento, 
com ações estruturadas, para que as
próximas contratações já saiam prevendo 
esses avanços, naturalmente, prevendo uma 
remuneração compatível. ”

Lucas de Araújo Bôto
 Analista em Infraestrutura de Transporte

 e Coordenador de Engenharia de Trânsito

“Contexto dos projetos no
BR Legal, com intuito de tornar 
a rodovia em um ambiente 
com mínima possibilidade de 
uma morte sequer. Isso é o que 
perseguimos, esse é o nosso ideal. ”



Alexandre Castro Fernandes
Coordenador Geral de Operações Rodoviárias
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Horizontal
Rodovias federais com mais segurança para  a 
trafegabilidade de seus usuários

Vertical 
 Orientação aos motoristas que diurno
ou noturno podem se localizar

Informação direta
 Assim como comunicar sobre obras do DNIT dentro 
de rodovias federais, é a segurança em primeiro lugar

Conversa
 Sinalizações que conversam com o motorista e 
também punem os infratores

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO
MENSAGEM DO DNIT

“O DNIT hoje é um protagonista em termos de 
segurança viária. Queremos sinceramente continuar 
buscando manter esta posição de vanguarda, de 
sorte que muitos engenheiros rodoviários egressos 
do antigo DNER, do DNIT, que detêm muito conhe-
cimento, são professores e integrantes da massa 
crítica de engenharia rodoviária do Brasil contribuam 
também. Na nossa visão, queremos que esse grandes 
nomes, possam consultores, colaboradores no 
estabelecimento de novos níveis de excelência para 
o DNIT. É algo que nós imaginamos. Penso ser um 
caminho natural, factível. A mensagem que eu deixo 
é a de que não podemos perder o foco em momento 
nenhum em relação à segurança viária. Todos os 
passos serão sempre pautados nesses princípios 
dentro da boa administração pública”, pondera 
Alexandre Castro, complementando em seguida: 
“Queremos cada vez mais sair do campo das ideias e 
ir à prática, explicitar de forma muito transparente e 
estrita as exigências do DNIT, com muita seriedade, 
até por que entendemos que há um passivo de 
segurança muito grande a ser trazido para a realidade 
contemporânea. É um trabalho muito grande, que 
exige uma quantidade enorme de recursos, mas acima 
de tudo, é um movimento que precisa de um começo. 
E esses passos estão sendo dados”, registrou.

“Especificamente com relação à sema-
na do trânsito, nossa ideia foi trabalhar 
mais com o público adulto. Com base em 
estatísticas que verificamos, notamos que 
boa parte dos acidentes ocorre em veículos 
com passageiro. Daí que resolvemos 
mudar um pouco o foco da campanha, no 
sentido de provocar o usuário que não está 
conduzindo, nas atitudes do passageiro, 
nas posturas que o passageiro pode adotar 
em prol de um trânsito mais seguro”, conta 
Lucas, sobre a abordagem. “Criamos uma 
série de esquetes, que retratam situações 
de risco, e a maneira com que o passageiro 

pode se posicionar diante delas. Foi uma 
campanha que teve uma repercussão 
grande, pois começamos a dispará-la para 
as superintendências pelo Brasil, vimos ela 
ser disseminada, de forma viral, via redes 
sociais um instrumento de baixíssimo 
custo, mas que gera bastante ‘barulho’. 
Para o ano que vem queremos preparar 
algo maior, nesta seara do público adulto 
também. São ações que, em que pese 
não estejam relacionadas diretamente 
ao BR Legal, possuem forte cunho com 
a segurança viária, que acabam por 
incorporar as competências do DNIT. 
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A Semana Nacional do Trânsito, reuniu ações de Governos e População para um trânsito mais seguro

Equipe de Coordenadação de Segurança e Engenharia de Trânsito - Geral de Operações Rodoviárias (CGPERT)

“Queremos cada vez mais 
sair do campo das ideias e ir 

à prática, explicitar de forma 
muito transparente e estrita as 

exigências do DNIT, com muita 
seriedade, até por que entendemos 

que há um passivo de segurança
muito grande a ser trazido para a 

realidade contemporânea. ”

As Condição da Sinalização nas Rodovias 
Federais segundo pesquisa da CNT, chega-
ram à 86,8% em um classificação de 
Òtimo, Bom e Regular.
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Dentre seus muitos predicados, o BR Legal trouxe em seu bojo uma 
mudança significativa relacionada a uma carência histórica não apenas 
do ponto de vista da sinalização viária: projetos. Assunto apontado 
como chave nos diversos setores da infraestrutura, tanto gestores 
quanto empresas atuantes no programa são bastante assertivos em 
destacar esta etapa como um dos principais elementos responsáveis 
pelo sucesso do programa. Se por um lado, o país não mais prescinde 
do superior nível de qualidade propiciado pelo BR Legal, por outro ele 
desperta uma expectativa (extensível, compreensivelmente, também 
à outras iniciativas), somente capaz de ser plenamente atendida com 
planejamento e inteligência atualizados, essenciais para a manutenção 
e mesmo incremento, de resultados positivos, como os verificados em 
sua implantação.

BOM
PROJETO,
BONS 
PROGRAMAS

Para a elaboração desta 
detalhada reportagem, 
Rodovias&Vias percorreu, 

em todo o território nacional, não 
apenas as rodovias que foram impactadas 
de forma positiva pelo programa 
de sinalização do DNIT. Também os 
corredores das superintendências, da 
sede e dos principais atores responsáveis 
pela nova abordagem de segurança 
das rodovias brasileiras, foram palco 
de extensas conversas para que as 
equipes pudessem ter um panorama 
mais completo acerca dos desafios, e 
principalmente, dos êxitos atingidos 
pela iniciativa. Especificamente na seara 
de projetos de sinalização, destaca-se o 
nome PROJEVIAS – Projetos e Consultoria, 
empresa que figura entre as pioneiras 
na utilização de inteligência, estudos e 
pesquisas na área de tráfego e segurança. 
Em um ambiente onde comprava-se 
sinalização por quantitativos, com projetos 
viários que levavam muito pouco em 
consideração a sinalização e quando 
muito, eram inespecíficos e baseados 
no empirismo, a Projevias entendeu um 
nicho, capaz de abarcar multidisciplinas, 
aproximando a engenharia das soluções da 
arquitetura e do urbanismo, naturalmente, 
sob um viés que se vale de abordagens 
sistêmicas, tecnologia da Informação e 
estudos apurados, em campo. “Havia boas 
empresas fornecedoras e uma demanda 
reprimida”, comentou à Rodovias&Vias o 
engenheiro Civil Especialista em Trânsito, 
Rodrigo Colleone, dando conta do cenário 
encontrado há pouco mais de uma 
década no segmento. “Existiam lacunas 
técnicas não preenchidas na legislação”, 
complementa a arquiteta, Urbanista e 
Especialista em Trânsito Adrieine Pirih 
S. Colleone. “Hoje temos um processo 
mais refinado, com multidisciplinas. Algo 
que desde o início baseou-se em uma 
abordagem urbanística, das relações 
entre os espaços da cidade entre si e das 
necessidades específicas das áreas e das 
suas características”, avalia. “E isto se aplica 
também à rodovias e seus diferentes perfis 
de uso.” Pontuou a especialista.

HAVIA BOAS 
EMPRESAS 

FORNECEDORAS E UMA
DEMANDA 
REPRIMIDA
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BR LEGAL, A INFLEXÃO

             RASTREABILIDADE E
             GEORREFERENCIAMENTO

Em outras palavras, podemos agir 
preventivamente através de projeções de 
cenários de desempenho, com bastante 
eficiência, reduzindo o número de 
intervenções não programadas nas vias. 
Esta capacidade racionaliza a exposição 
das equipes de manutenção bem como 
os contratempos aos usuários das vias, 
mitigando situações de risco advindo por 
qualquer ação de manutenção viária”, 
explica Colleone.

TECNOLOGIA
A movimentação do DNIT em 

direção a um maior detalhamento dos 
projetos de segurança viária, a busca de 
aceleração de processos internos, com 
novas formas de armazenamento, coleta 
e processamento de dados, e mesmo 
de apresentação dessas informações 
(que encontra eco em uma paulatina 
verticalização dentro de outras esferas 
do poder público e mesmo da iniciativa 
privada), acabou por atuar como um 
indutor de avanço no mercado. Neste 
sentido, a Projevias buscou estabelecer 
parcerias com empresas internacionais, 
com intuito de desenvolver soluções 
e ferramentas a um custo acessível, 
compatível com a realidade da maioria 
dos clientes públicos. Para entender o 
quão crítica era essa situação, Colleone 
explicou: “Conforme as tabelas dos 

Classificado pelo mercado como 
“ambicioso”, foi em 2012 que começaram 
as consultas públicas, que tiveram alguma 
contribuição no que efetivamente tornou-
se o BR Legal. Pela primeira vez, o DNIT fazia 
um detalhado programa de implantação 
de dispositivos, de cadastramento, 
baseado em projetos. Projetos somente 
eram contratados para Obras de Arte, 
Pavimentação e afins. “Participamos de 
algumas consultas, pois era uma tarefa 
hercúlea, em função dos prazos”, assinala 
a arquiteta. “A necessidade (proximidade 
da Copa do Mundo, especificamente os 
locais que a sediariam, bem como suas 
áreas de entorno) demandava um projeto 
de 700 km de rodovias em 150 dias, por 

exemplo. Às vezes em até menos tempo, 
para um projeto básico”, relatou Adrieine. 
Considerando-se que um bom projeto, leva 
em conta elementos como a geomorfologia 
e características climáticas, determinantes 
para a qualidade e em muitos casos, a 
própria performance – condicionante 
prevista em contrato – é interessante 
notar que, até hoje em dia, estas não são 
informações disponíveis prontamente, ou 
na melhor das hipóteses, estão dispersas, 
precisam ser colhidas e delas feita cuidadosa 
triagem. Daí a orientação para equipes 
multidisciplinares, com capacidade técnica 
e preparo para atender ao conjunto de 
demandas relacionadas aos projetos de 
engenharia de tráfego e segurança vária. 

Arquiteta, Urbanista e Especialista em Trânsito Adrieine Pirih S. Colleone 
e o Engenheiro Civil Especialista em Trânsito, Rodrigo Colleone

Adrieine Pirih S. Colleone
Arquiteta, Urbanista e Especialista em Trânsito 

Rodrigo Colleone
Engenheiro Civil Especialista em Trânsito

“Foi em 2012 que começaram as 
consultas públicas, que tiveram alguma 

contribuição no que efetivamente tornou-
se o BR Legal. Pela primeira vez, o DNIT fazia 

um detalhado programa de implantação de 
dispositivos, de cadastramento, baseado em 

projetos. Projetos somente eram contratados 
para Obras de Arte, Pavimentação e afins. ”

“Com as informações relativas 
aos ativos de segurança viária 
implantados, torna-se viável até 
mesmo antecipar recalls, pois 
muitas vezes, devido as diferenças 
entre as localidades, os possíveis 
defeitos não necessariamente 
ocorrem em simultâneo. ”

Outra inovação que pode ser creditada 
ao BR Legal, com o advento do maior 
detalhamento dos projetos, e da utilização 
bem especificada para cada situação, 
tornou-se essencial a identificação, de 
forma rápida e o mais completa possível 
dos dispositivos, sua situação, composição, 
fabricante, entre outros, bem como seu 
posicionamento, de forma precisa. “Na 
verdade, uma visão que a Projevias já tinha, 
implementada com sucesso, como no caso 
do DER/ES - Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado do Espírito Santo 
- em que já trabalhamos com todos os 
elementos de projeto georreferenciados, 
e até mesmo antes, no fundo no fundo, 
acaba contribuindo para uma maior 
eficiência, diminuindo custos por meio da 
aplicação racional e com rastreabilidade 
dos recursos de sinalização e segurança 
viária. Também é um expediente que pode 
ser bem utilizado para fins de fiscalização”, 
avalia o engenheiro. Na eventualidade 
de algum problema em qualquer dos 
dispositivos implantados, é possível 
ter total controle, via número de série, 
fornecedor e lote, tornando ágil e bastante 
pontual as possíveis substituições. “Com 
as informações relativas aos ativos de 
segurança viária implantados, torna-se 
viável até mesmo antecipar recalls, pois 
muitas vezes, devido as diferenças entre 
as localidades, os possíveis defeitos não 
necessariamente ocorrem em simultâneo. 
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órgãos gestores, em média paga-se um 
décimo do valor do Projeto Geométrico 
para o Projeto de Segurança Viária. 
Entretanto, um bom projeto de segurança 
viária, utiliza parâmetros semelhantes aos 
de um projeto geométrico, contemplando 
todas as variáveis de sinalização e 
dispositivos de contenção, Largura da 
caixa de uma via, velocidade de projeto 
desenvolvida, distâncias de visibilidade, 
raio e ângulo de curva, etc, relativos à 
topografia, que constituem a parte mais 
onerosa de qualquer projeto”, mas o 
engenheiro avalia: “Contudo, há uma 
tendência de mercado, que vem ganhando 
adesão rapidamente, e em volume, 
com crescente demanda por projetos 
com inteligência e rastreabilidade.” São 
casos como o do já citado DER/ES; do 
DAER/RS – Departamento Autônomo 
das Estradas de Rodagem do Rio Grande 
do Sul - que implementou novo projeto 
de segurança, com elementos de alta 
tecnologia, adaptado às demandas locais, 
possibilitando o controle operacional e 
de performance dos materiais aplicados 
e na ERS-431, em uma área de relevo 
acidentado, com alta incidência de 
neblina e geometria complexa; o da 
Prefeitura de Campina Grande do Sul, que 
se utilizou de estudos urbanísticos e de 
engenharia de tráfego, no qual o objeto 

estava inserido, utilizando conceitos 
de Mobilidade Urbana, considerando 
os diferentes perfis de deslocamentos 
e “viagens” dos usuários, tipos diversos 
de vias e a integração entre os modos 
de transporte, aliados à distribuição 
das atividades econômicas e sociais 
pela cidade, resultando em um plano 
completo de circulação, posteriormente 
inserido na plataforma SIV (Sistema 
de Informações Viárias, desenvolvido 
pela Projevias), promovendo o controle 
operacional pelos gestores, pela empresa 
executora da obra, assegurando assim a 
fiscalização da correta implantação dos 
dispositivos de sinalização viária, bem 
como a extração de dados estatísticos 
consolidados, e o da VIAPAR – Rodovias 
Integradas do Paraná S/A, que realizou 
um projeto de segurança viária, que teve 
como principal objetivo o diagnóstico 
dos pontos críticos da PR-444, e que 
culminou no desenvolvimento de 
soluções inovadoras, com alterações 
geométricas e aplicação de materiais 
de alta performance, possibilitando o 
monitoramento do desempenho das 
ações realizadas pela concessionária da 
rodovia, através da plataforma SIV, dando 
insumos para uma gestão inteligente 
com foco na melhoria contínua dos níveis 
de segurança oferecidos aos usuários.

OLHO ELETRÔNICO
Se não pelo valor pontual, a Projevias 

enxergou uma outra possibilidade: “Durante 
as primeiras etapas do BR Legal, tivemos 
oportunidade de desenvolver esse processo 
de mapeamento e rastreabilidade, até 
por uma questão de segurança jurídica 
do contratante (no caso, um consorciado 
da Projevias, a Sinasc), o que fez com 
que aprimorássemos um sistema de 
controle, capaz de entregar, não só essa 
rastreabilidade, mas que alimentando 
corretamente, em uma extensa base de 
dados, consolidou um rol completo de 
informações, com todos os lotes mapeados, 
incrementando inclusive a transparência, 
uma vez que o cruzamento entre o que 
foi contratado e o que foi efetivamente 
executado, pode rapidamente ser atestado.” 
Afirmou Colleone. 

CONHECIMENTO IGUAL
INVESTIMENTO

Ponteado por “efeitos colaterais positivos”, o 
BR Legal acabou por viabilizar um conhecimento 
factual e constantemente atualizado da efetividade 
de suas próprias ações. Em 5 mil Km de rodovias, em 
9 lotes no Brasil inteiro, de acordo com números da 
Projevias, obtém-se uma “massa de informação” 
notável, que permite um panorama completo 
das melhorias instaladas, compreendendo as 
diversas realidades geomorfológicas, os índices 
pluviométricos, composições de tráfego, tipo de 
pavimento e composição dos veículos que trafegam 
pelos trechos (bem como dos impactos por ele 
gerados), em um monitoramento de desempenho 
mensurado a cada 6 meses, que pode, desde que 
se deseje, avaliar cada dispositivo implementado 
individualmente. Vale lembrar, para se ter noção da 
amplitude e do grau de minúcias alcançado, que em 
média, um projeto é composto pela implantação de 
300 mil dispositivos, a depender do lote ou trecho 
contemplado. “Com tudo isso, é fácil entender por 
que valia a pena encarar um projeto por uma fração 
do valor” explica o engenheiro Colleone. “Não é o 
ganho direto em cima do projeto que compensa, 
mas sim um estudo muito maior, uma base de 
dados acumulada, que nos fornece muito mais 
respaldo para tomar uma decisão, ou assessorar 
adequadamente quem precisa tomar essa decisão.” 
Cometa a arquiteta Adrieine.

Rodrigo Colleone
Engenheiro Civil Especialista em Trânsito

“Durante as primeiras etapas do 
BR Legal, tivemos oportunidade 
de desenvolver esse processo de 
mapeamento e rastreabilidade, 
até por uma questão de 
segurança jurídica do contratante, 
o que fez com que aprimorássemos 
um sistema de controle, capaz de 
entregar, não só essa rastreabilidade, 
mas que alimentando corretamente, 
em uma extensa base de dados. ”

“Não é o ganho direto em cima 
do projeto que compensa, mas 

sim um estudo muito maior, 
uma base de dados acumulada, 

que nos fornece muito mais respaldo 
para tomar uma decisão, ou 

assessorar adequadamente quem 
precisa tomar essa decisão. ”

Adrieine Pirih S. Colleone
Arquiteta, Urbanista e Especialista em Trânsito 

PR-444
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SISTEMA GERENCIAL

           DE COADJUVANTE À PROTAGONISTA
Considerada durante muito tempo 

como algo meramente acessório, o BR 
Legal, bem como outras iniciativas com 
foco na engenharia de segurança viária, 
tem provado que a percepção e o impacto 
que uma via bem sinalizada causa, suplanta 
a mera subjetividade, agindo de fato sobre 
a segurança, de forma direta. Em termos de 
investimento, tanto para implantações de 
vias (nesta categoria a sinalização vertical, 
horizontal, defensas e afins, representa 
de 8 a 10% do valor total da obra) quanto 
para trabalhos de restauração, recuperação 
ou manutenção viária (neste caso, 
representando cerca de menos de 5% do 
valor total dos recursos), não é um preço 
baixo para os benefícios alcançados. É uma 
verdadeira pechincha. Especialmente por 
que nem a matemática, nem as planilhas 
de Excell, tem a capacidade de computar 
o incalculável valor da vida humana. 
“O que o DNIT fez, foi uma verdadeira 
reabilitação rodoviária, com investimentos 
dentro desses 5%. Eu posso ter a melhor 
super largura, a melhor macro textura, um 
pavimento espetacular, uma excelente 
drenagem, mas, para que eu possa 

utilizar tudo isso durante 24h, que 
afinal foi o tempo de utilização 
para o qual o projeto foi efetivamente 
concebido, são necessários sistemas de 
segurança. Visualização.”, afirma Colleone, 
finalizando: “De que adiantaria eu ter 95% 
do investimento feito, se por conta dos 5 
restantes, eu não poderia usar durante um 
período considerável do tempo? De que 
adiantaria eu ter um trabalho tremendo 
de engenharia construtiva, sendo que 
eu arriscaria um investimento enorme 
por conta de um valor relativo baixo, por 
impraticabilidade da rodovia durante 
metade de sua vida útil?”. De fato. É o 
próprio código brasileiro de trânsito quem 
verbaliza a impossibilidade de utilização 
das vias públicas sem qualquer sinalização. 
Mais: Independente do período, de dia ou 
de noite, a sinalização deve ser capaz de 
comunicar 100% da informação para a qual 
foi idealizada. E aqui, Rodovias&Vias, com 
equipes que viajam a qualquer tempo, sob 
quaisquer condições climáticas, por todo o 
Brasil, corrobora a opinião. Por sinal, todos 
aqueles que fazem de nosso país o seu 
caminho, certamente concordarão.

Equipe Projevias

Neste ínterim entre o término da primeira 
fase e os próximos desenvolvimentos do 
BR Legal, a Projevias desenvolveu ainda 
um sistema gerencial de dados, SIV. Com 
ele, os projetos que iriam a campo, não 
são mais de papel, mas visualizados por 
tablets, com toda alocação de todos os 
elementos. Absolutamente tudo em uma 
plataforma “colaborativa”, com usuários 
cadastrados, em um ambiente de tráfego 
digital seguro e em tempo real. “Com isto, 
diminuímos custos, pois dispensamos 
os coletores de campo para a aplicação, 
entre outros equipamentos caros, além 
de não termos que treinar pessoal para 
poder usá-los. Tanto a tecnologia que nós 
trouxemos dos Estados Unidos, quanto o 
fornecedor da solução cartográfica, que 
veio da França, possibilitou rodar tudo 

em dispositivos mais acessíveis, com bom 
pós processamento, permitindo uma 
acurácia no campo, dentro daquilo que 
é exigido pela moderna engenharia de 
tráfego.” O uso deste tipo de ferramentas, 
consegue, por exemplo aferir diferenças 
entre a instalação vigente e a que será 
atualizada, retificando erros anteriores 
e deixando a possibilidade de erros a 
praticamente zero e imprimindo grande 
celeridade à prestação do serviço, por 
meio de instruções detalhadas, que 
podem ser acessadas e compartilhadas ao 
toque de um ícone na tela. A alimentação 
e constante atualização deste completo 
banco de dados é realizada pelos times 
de campo, também com a utilização 
de aerofotogrametria, através de RPA’s 
(drones).

Exemplo de prancheta de projetos
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VIACOLOR ACRÍLICA SOLVENTE

Tinta a base de resina acrílica
Boa resistência à abrasão (60L e 80L)
Dispensa a utilização de “primer” no concreto
Compatível com qualquer equipamento
de pintura à frio
Baldes homologados (Alta resistência)

Fácil manuseio e praticidade na aplicação
Boa durabilidade
Boa aderência ao ao asfalto
Excelente relação “custo-benefício”
Versões que atendem todas as normas
ABNT, DNIT, DER, DERSA e CET

VIACOLOR TACHAS E TACHÕES

VIACOLOR TERMOPLÁSTICO

Produzido nas versões com e sem pino
Ótima performance de visibilidade noturna durante o período de vida útil
Tachas: atendem às norma ABNT NBR 14.636 para os tipos I, II e III
Tachões: versões que atendem as normas ABNT NBR 15576 e CET

COLAS:
A frio catalisadas (poliéster e MMA) e a quente (Termoplásticas)
Baldes homologados (Alta resistência)

Excelente resistência à compressão
Alta retrorefletância
Disponíveis em diversas cores nas versões mono e 
bidirecionais
Produzido com o corpo nas cores branco e amarelo, 
podendo ser produzidos em outras cores (sob encomenda)

Ótima aderência ao asfalto
(é necessário a utilização de
promotor de aderência para concreto)
Excelente performance de visibilidade noturna
durante o período de vida útil
Versões que atendem as normas ABNT, DNIT e CET

Produto a base de resinas naturais modificadas
e pigmentos resistentes ao calor
Versões: Aspersão, Extrusão e Relevos
Ótima aderência em pavimentos flexíveis
Reduzido tempo de fusão na caldeira
Indicado em locais de grande exigência mecânica e
com alto índice de chuva e neblina (versão relevo)
Produzido nas cores branca, amarela, vermelha e preta 
ou outras cores sob encomenda

VIACOLOR ACRÍLICA ÁGUA

Tinta a base de resina acrílica pura
emulsionada em água
Produto ecologicamente correto
Secagem rápida
Ótima resistência à abrasão (mínimo 100 litros)
Produzido nas cores branca e amarela, podendo
ser produzido em outras cores

Recomendável o uso de equipamento INOX
Excelente aderência ao asfalto (Recomendada a aplicação 
de ‘‘primer’’no concreto)
Elevada resistência ao intemperismo (mínimo 400 horas)
Versões que atendem as normas ABNT NBR 13699, ABNT 
NBR 13731 e DNER-EM 276/2000

Tinta a base de resina metilmetacrílica
Excelente resistência à abrasão (mínimo 130 
litros para tinta branca)
Dispensa a utilização de “primer” no concreto
Secagem super rápida
Ótima durabilidade
Baldes homologados (Alta resistência)

Compatível com qualquer equipamento de pintura à frio
Fácil manuseio e praticidade na aplicação
Excelente relação “custo-benefício”
Excelente aderência ao concreto e ao asfalto
Ótima resistência ao intemperismo (mínimo 600 horas)
Produto ideal para demarcação de rodovias e vias urbanas
Atende a norma CET ET-SH-14

VIACOLOR MMA SOLVENTE

VIACOLOR PLÁSTICO À FRIO

Produto bicomponente à base de resina metilmetacrílica
Produto para sinalização de segurança tipo II antiderrapante, 
sonorizante, retrorrefletância sob chuva/ neblina.
Produto ecologicamente correto (não utiliza solvente)
Altíssima resistência à abrasão (Acompanha a vida útil
do pavimento)
Aplicação a frio versões: manual e mecânica)
Versões: rolo/ rodo/ espátula, extrusão, aspersão, relevos 
estrutura, profile, tacos, spot flex
Balde homologado (Alta resistência)

w w w . v i a c o l o r . i n d . b r
• comercial@viacolor.ind.br • Tel •  11 4496.8900 •

• rua anTonio miori, 110 • Jardim STa barbara •
• iTupeva/Sp • cep 13295-000 •

Durabilidade superior à de todos os outros
sistemas de demarcação
Excelente aderência ao concreto e ao asfalto
Grande facilidade de reparação
Ótima resistência ao intemperismo
(mínimo 600 horas)
Resistente a óleos, gasolina e Diesel
Produto ideal para demarcação de rodovias e vias urbanas, 
principalmente em locais de grande solicitação mecânica
Excelente resistência à abrasão em todas as versões
Atende a norma ABNT NBR 15870

Página dupla Revista 41x27,5 cm + 0,5 sangria.indd   1 19/10/17   15:59



RODOVIAS&VIAS RODOVIAS&VIAS60 61

“O BR Legal é a prova de que a sinaliza-
ção definitivamente salva vidas. Curiosa-
mente sobre esta verdade, é o fato de que 
as pessoas que são efetivamente salvas, 
não se dão conta disso. Elas são salvas e 
não percebem. Quando a boa sinalização 
evita um acidente, o motorista, justamen-
te por ter evitado a situação de risco, e 
acima de tudo, por não ter se acidentado, 
não se atina para o que poderia ter acon-
tecido.” - Carlos Zundt, diretor executivo da 
Sinalta Propista.

HERÓIS 
SILENCIOSOS

O BR LEGAL É A 
PROVA DE QUE 
A SINALIZAÇÃO 

DEFINITIVAMENTE
SALVA VIDAS

O leitor “estradeiro”, que 
assim como Rodovias&Vias 
percorre os caminhos do 

Brasil conhece a sensação: Ao final 
de uma reta, a sinalização indica 
uma curva à esquerda. Há tempo de sobra 
para reação. Alivia-se o acelerador, toca-
se de leve o freio, reduz-se uma marcha, 
aguarda-se o início de transferência 
de aderência nos pneus pelas massas 
suspensas do automóvel, e finalmente, 
com o raio da curva em vista, reequilibra-
se o carro pelo esterçamento progressivo e 
uma suave e gradual aceleração para a volta 
à velocidade diretriz. Há quem encontre aí 
uma sensação de prazer. Um domínio hábil 
sobre a máquina. Entretanto, na mesma 
cena, com o mesmo nível de habilidade, 
toda a aparente tranquilidade pode dar 
lugar a um pequeno (às vezes grande) 
susto, se a placa for sacada do contexto. 
Ou ainda, se esta trouxer a indicação 
errada do tipo de curva logo adiante. No 
primeiro caso, uma condução tranquila, 
sem maiores preocupações a não ser 
a própria experiência do caminho. Nos 
outros dois, quando não a surpresa pela 
obrigatoriedade de uma mudança súbita 
de direção, uma situação potencialmente 
perigosa, especialmente em pista simples, 
quando se carrega demasiados quilômetros 
por hora para uma curva incapaz de 
suportá-los. Uma alegoria didática, mas que 
evidencia de forma cabal o quão importante 
é a “leitura” da via pelo usuário. Ainda que 
o BR Legal não ataque o analfabetismo 
rodoviário - a notória falta de capacitação 
do motorista médio do Brasil, que é mais 
adestrado do que instruído – ele atinge em 
cheio um fato tão preocupante quanto: 
a falta de comunicatividade das rodovias 
brasileiras. 
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Charles Robert Darwin já nos idos de 
1859 em seu antológico “A Origem das 
espécies”, deslindava os mecanismos 
da seleção natural em um raciocínio 
essencialmente simples, e que por 
verdadeiro, permanece válido. Por óbvio, 
as criações humanas, como o próprio ser 
humano, quando não evoluem, estão 
fadados ao ocaso. Especificamente no 
caso do BR Legal, o intertítulo, não se refere 
apenas à morte de uma boa iniciativa, caso 
esta não seja levada a novos patamares, 
mas de morte, literalmente falando, 
nas rodovias, em um país tragicamente 
associado com fatalidades no trânsito.  
Não custa lembrar, para embasar este 
argumento, que a OMS – Organização 
Mundial de Saúde – manteve o Brasil no 
top five deste quesito no ano de 2017, 

EVOLUÇÃO OU MORTE
mesmo sequer sem o ano ter terminado. 
Em termos mundiais, todos os anos, 1,3 
milhão de pessoas morrem e cerca de 50 
milhões carregam consigo as sequelas 
da violência de acidentes que, em muitos 
casos poderiam ter sido evitados. A própria 
OMS estima que, dependendo do país, o 
impacto pode atingir o montante de 1 a 
3% do PIB, em um valor total de USD 518 
Bilhões . Voltando às figuras brasileiras, 
especificamente no impacto econômico, 
o DPVAT pagou 42.500 indenizações por 
morte e autorizou 515.750 auxílios para 
cobertura de invalidez, sendo que por ano, 
37.306 pessoas morrem no país e 204 mil 
ficam feridas, segundo o MS – Ministério 
da Saúde. Por sinal, o MS sabe o quão 
importante são as ações preventivas e 
dos ganhos que elas propiciam ao erário 
ao evitar problemas. E é sob esta ótica 
que pode-se encarar o BR-Legal, pois 
ele previne acidentes ao indicar locais e 
possíveis situações de risco. Mais do que 
um programa de sinalização, ele pode 
ser considerado um assunto chave para a 
saúde pública.

No Mundo todos os anos, 1,3 milhão de 
pessoas morrem e cerca de 50 milhões 
carregam consigo as sequelas da violência 
de acidentes

BR LEGAL 
BOM MAS PODE MELHORAR

Como a maioria dos bons programas, 
resultantes de políticas públicas alinhadas 
com as expectativas e necessidades sociais, 
o BR Legal trouxe avanços não apenas sob 
a perspectiva técnica, mais pormenarizada 
nesta reportagem, mas também na 
percepção de superior qualidade e 
segurança dos usuários. Basta rodar, como 
Rodovias&Vias teve a oportunidade, pelas 
pistas contempladas por ele, nos diversos 
Estados por ele cobertos, para se verificar 
que mesmo sob condições de baixa 
luminosidade, lusco fusco, e mesmo sob o 
breu da noite, as exigências de performance 
previstas e normatizadas por ele fazem a 
diferença. Mas, igualmente à maioria das 
boas iniciativas, paira sobre ele a ameaça da 
descontinuidade (sem mencionar a óbvia 
obsolecência).  Acertadamente comparadas 
a organismos vivos, as autoestradas do 
continental Brasil, bem como seu “material 
rodante” não são elementos estacionados 
no tempo. Some-se a isso o fato de 
absolutamente todo conjunto de ações 
possuir um início, um meio e um fim, e 
tem-se aí um vislumbre da necessidade por 
atualização e continuidade. A engenharia 

define por “projeto” as “ações realizadas 
em grupo com as partes interessadas e 
destinadas a produzir um produto, um 
serviço, ou um resultado único, com 
início, fim, escopo e recursos definidos”. 
É também a própria engenharia, quem 
alerta: “O ciclo não pode ser descontinuado 
e um novo projeto necessita ser realizado 
para gerar um novo momento, de acordo 
com as transformações sofridas no 
período”. “Foi um programa excelente, por 
ter um horizonte de 5 anos, considerando-
se que no Brasil, é difícil esta-belecer 
planejamentos mais longos. Outra carac-
terística marcante, foi a descentralização, 
que além de permitir uma abordagem 
caso a caso, apoiou-se na capacidade 
de resposta das empresas. Dentro de 
um orçamento relativamente pequeno, 
com uma execução ainda menor, foram 
obtidos resultados fan-tásticos.”, vaticinou 
Jorge Capela, diretor Presidente da 
Sinalta Propista. “É preciso atualizar o BR-
Legal. Conduzi-lo a um novo patamar de 
desempenho. Algo perfeitamente factível 
e exequível pela excelência demonstrada 
pelo corpo técnico do DNIT”, finalizou.

Jorge Capela
Diretor Presidente Sinalta Propista

“Foi um programa excelente, 
por ter um horizonte de 5 anos, 

considerando-se que no Brasil, é 
difícil estabelecer planejamentos 
mais longos. Outra característica 
marcante, foi a descentralização, 
que além de permitir uma abordagem 

caso a caso, apoiou-se na capacidade 
de resposta das empresas. Dentro de 

um orçamento relativamente pequeno, 
com uma execução ainda menor, foram 

obtidos resultados fantásticos. ”
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DETALHAMENTO:
O CASO DA BR-070

Já citado no “documento histórico” do BR 
Legal, integrante desta reportagem, o caso 
da BR-070, analisado pela Sinalta Propista 
desde 2011, apontava para uma situação de 
escalada, tanto no número, quanto na violência 
dos acidentes. Naturalmente, o DNIT possui 
uma série de programas que contempla estes 
eventos, programas de fiscalização, controle 
de velocidade, pesagem, o próprio CREMA 
e diversas melhorias. Contudo, em 2014, 
segundo o documento a que Rodovias&Vias 
teve acesso, houve uma mudança de tendência 
nesses números. “E isso é notório, coincide 
exatamente com a implantação das ações do 
BR Legal. Fizemos projeções com base nos 
números colhidos pelo IPEA, até de forma 
conservadora, e mesmo ainda em 2014, houve 
um acréscimo, pelo fato de esta fase do BR Legal 
ser primordialmente de projetos de sinalização. 
Do final de 2014, meados de setembro em 
diante, vemos que o gráfico “despenca”. É 
uma redução drástica, de resultados”, afirma o 
diretor Carlos Zundt. “Logo, pelo custo médio 
de acidentes, fica clara a diminuição tremenda 
de prejuízos frente ao investimento feito. Nós 
concluímos que afinal, é muito barato salvar 
vidas. Basta realizar o investimento”, continuou, 
finalizando: “Ora, nós conseguimos reduzir 
bem mais do que a meta da ONU em menos 
da metade do tempo previsto. Somente em 
2015, houve uma queda próxima à meta: 
28% de acidentes e 48% de mortes. E o que 
fica evidente de tudo isso? A engenharia. A 
aplicação técnica e tecnológica eficiente, 
de qualidade, que a engenharia é capaz de 
promover.” 

Carlos Zundt
Diretor Executivo Sinalta Propista

“Conseguimos reduzir bem mais do 
que a meta da ONU em menos da 

metade do tempo previsto.
Somente em 2015, houve uma 
queda próxima à meta: 28% de 

acidentes e 48% de mortes. ”

AVANÇO TECNOLÓGICO:
UM ASSUNTO URGENTE

Interessante ressaltar nesse processo, 
que o DNIT buscou novas tecnologias, mas, 
é igualmente importante notar que trata-
se de algo dinâmico. As características de 
tráfego evoluem, os veículos evoluem, 
a qualidade de direção evolui, então, 
ainda que o BR Legal seja excelente e 
sem qualquer sombra de dúvida exitoso, 
ele necessita evoluir paripassu com 
essas outras variáveis. Como? Hoje já 
existem técnicas e materiais de melhor 
qualidade, durabilidade, performance e 
desempenho geral, do que aqueles que 
estavam especificados na primeira versão 
do programa. Um exemplo clássico disso, 
são os suportes de eucalipto, madeira 
reflorestada e tratadas, utilizados desde 

os anos 1950, e que têm uma garantia 
de 5 anos. Só que, nós temos substratos 
com 12 anos de garantia de fábrica. 
Películas aí com 15 anos de garantia. Há 
aí um conflito, pois a vida útil do suporte 
é muito menor que a da placa e de outros 
materiais, o que significa em última 
análise, um desperdício de recursos 
financeiros, pois há obrigatoriedade de 
manutenção, sendo que a utilização de 
suportes mais modernos acompanharia 
a maior resiliência dos outros elementos, 
dispensando esse cuidado, ou mesmo 
retardando-o significativamente. Neste 
exemplo, cabem os suportes metálicos, 
poliméricos e outros que possuem maior 
resistência e baixa manutenção.

OTIMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
Há um consenso de que a primeira 

formatação do BR Legal, atendia àquele 
determinado momento. Mas o tempo 
é inexorável, assim como os avanços 
tecnológicos, e em um horizonte de 5 
anos, muita coisa acontece, as indústrias 
progridem em suas técnicas, serviços e 
produtos. E isso precisa ser observado. 
Mesmo os materiais já previstos, possuem 
novas técnicas e formas de aplicação, mais 
atualizadas. Talvez, o melhor exemplo 
disso, seja o safety box (em tradução 
literal, caixa de segurança, N.E., veja 
gráfico esquemático), que é basicamente 
um tratamento cromático, com técnicas 
já existentes e previstas no BR Legal, e 
mais outras que podem ser agregadas, 
que fazem com que pontos críticos de 
atropelamento sejam tratados de forma 
a eliminar as ocorrências desta natureza, 
pelo impacto visual e intuitivo, causando 
no motorista o instinto de diminuir a 
velocidade para se adequar àquela área. 
Este uso concomitante à utilização de 
sinalização vertical, ou até mesmo radares, 
é um uso de elementos capaz de reduzir 
conflitos. Quando se pensa em termos de 
malha Federal, são mais de 2.500 pontos 

contumazes desse tipo de problema, 
com atropelamentos acontecendo 
sistematicamente no mesmo local. E 
justamente, são pontos identificados que 
podem ser tratados de forma escalonada, 
conforme a periculosidade, inserindo 
elementos à medida da redução de 
velocidade pretendida para o segmento.

Mode lo de "safety box" 
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EVOLUÇÃO
METODOLÓGICA

Com o advento da globalização, 
o intercâmbio tecnológico se dá de 
forma ágil. Isto aliado à experiência 
local, à experiência de mais de 30 anos 
da empresa, nos traz uma condição de 
poder avaliar com bastante propriedade 
os acontecimentos. E nós estamos certos 
de que o Brasil tem que se inserir neste 
contexto. Daí nossa sugestão ao DNIT, à 
incorporação deste conceito de safety 
box, entre outros conceitos, ou mesmo a 
criação de um programa específico que 
contemple estes desafios, com a correta 
identificação e adequado tratamento 
destes pontos críticos. Não custa reiterar: 
é um custo bastante baixo frente a um 
grande ganho em termos de preservação 
de vidas, com diversos efeitos colaterais 
positivos, gerando economia aos cofres 
públicos, algo extremamente importante 
em tempos de crise, e que “liberaria” esses 
recursos para aplicação em outras áreas de 
interesse da gestão pública.

RACIONALIDADE
ENERGÉTICA = SUSTENTABILIDADE

ALÉM DO
BR LEGAL

Longe de ser um universo à parte, e 
estático, também as defensas e barreiras 
evoluem, para muito além, das conhecidas 
rígidas, semimaleáveis, maléveis duplas, 
e os mundialmente famosos "Jerseys". Se 
por um lado o BR Legal tem em seu "DNA" 
o "pródefensas", por outro, a indústria  
contemplou esta disciplina, ainda que 
os avanços nos dispositivos careçam de 
normatização. Na contra mão de todos 
os esforços já descritos, os acidentes 
motocíclisticos triplicaram na última 
década. Figuras assustadoras como quase 
40% dos mortos em acidentes de trânsitos 
aplicados a uma frota de menos de 30% 
do total de veículos do país (segundo 
dados do "Retrato da segurança viária 
no Brasil", AMBEV, FALCONI, CLP) dão 
uma ideia muito clara de um panorama 
assustador, em um somatório de fatos 
que inclui o baixo preparo das rodovias 
e seus trechos urbanizados para atender 
a este tipo de veículo, via de regra, muito 
leve, muito ágil. e relativamente barato 
em um amplo espectro de categorias. 
Não custa lembrar que muitos fabricantes 
oferecem desempenho equiparável ao 
de "super carros" ou mesmo "hiper carros" 
por uma fração do preço cobrado por eles. 
Atenta a este cenário, a Sinalta Propista 
patenteou um desenho exclusivo de 
defensa para motociclistas, dotadas de 
amortecedores de impacto e parcialmente 
deformáveis para motociclistas, dotadas de 
amortecedores de impacto e parcialmente 
deformáveis para absorção de choques 
mecânicos, que podem ser instaladas 
em defensas existentes e mesmo serem 
implantadas em curvas côncavas, 
eliminando o risco por exemplo, de o 
motociclista, uma vez projetado fora de 
seu veículo, vir a colidir com os pontaletes 
ou postes de fixação (aparentes por baixo 
das guias de deslizamento) ou mesmo ser 
arrojado para fora da pista.           

Uma das premissas mais fortes estabelecidas 
pelo próprio DNIT para o desenvolvimento do 
BR LEGAL, como o leitor pode acompanhar 
no "Documento Histórico" presente nesta 
reportagem, foi a atenção à aplicação ecológica 
de materiais. Diversos exemplos de indústrias 
responsáveis, que buscam adequação ou mesmo 
atualizar seu portfólio, sobeja, na quase totalidade 
dos ramos de atividade humana, o que, de forma 
alguma exclui a cadeia produtiva de sinalização 
viária. Além das tintas à base d'água, suportes de 
material reciclável e reciclado, pode-se incluir aí 
também a maior ecoeficiência dos modernos 
substratos, de acordo com os estudos a que 
Rodovias&Vias teve acesso. Por "ecoficiência" 
devemos também compreender a quantidade de 
energia dispendida no fabrico e processamento 
dos materiais, como o Laminado Fenolmelamínico 
e o Alumínio Composto - ACM, que dependem 
menos energia para serem elaborados, 
apresentando uma economia de energia que 
pode variar de 35 a 80%.
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QUALIDADE

Nível de serviço

Em qualquer das especialidade podem 
ser estabelecidos os procedimentos 
necessários para alcançar o nível de 
qualidade de serviço desejado.

Exemplificamos os 14 procedimentos 
a utilizar na Sinalização horizontal.

RODOVIAS SÃO PROGRESSO
MERA QUESTÃO TÉCNICA

No Brasil o modelo de transporte rodoviários de 
cargas e pessoas predomina, em relação a outros 
(ferroviário e fluvial), também necessários desenvolver.

O nosso país tem dimensões continentais e é o 
maior produtor e exportador de grãos do mundo, além 
de outros produtos como o açúcar, café, minerais e 
demais riquezas, exploradas em todo o território.

É fundamental conseguir o menor custo de 
quilometro tonelada transportada e a eficiência dos 
corredores de comunicação interna e de exportação.  
Estas são características da maior importância para 
competir internacionalmente.

PROJETO
É um conjunto de atividades temporárias, que 

têm inicio e fim, e é desenvolvido para alcançar um 
resultado, com um padrão de qualidade estipulado, 
contendo um escopo, um prazo de execução e um 
custo.

As 3 componentes estão interligadas e são 
dependentes entre si.

 

O ciclo não pode ser descontinuado e outro 
projeto deve ser realizado a tempo de reiniciar outro 
ciclo, sem interrupção do anterior.

Por analogia, podemos imaginar uma pessoa que 
durante 5 anos faz ginástica regularmente e que em 
dado momento interrompe por 6 meses. Perde toda a 
condição física conseguida.

Novos parâmetros e condições vão definir o novo 
projeto, como:

- A experiência do ciclo anterior que mostrou itens e 
processos necessários substituir ou adequar para obter 
melhor desempenho;

- Novos sistemas e produtos que surgiram durante o 
período;

- Novas necessidades que surgiram por alteração da 
tipologia ou intensidade do tráfego, que requerem soluções 
técnicas diferentes.

- O grau de solicitação e exigência do usuário e do 
mercado, impõem novas soluções e melhorias.

 ECOLOGIA E DURABILIDADE

Estes dois importantes temas, envolvem 
também o tema DESPERDICIO.

Na execução do BR Legal muito se 
aprendeu e é possível agora, trabalhar 
melhorias técnicas, econômicas e 
operacionais. Casuisticamente podemos 
citar:

Sinalização Vertical – As películas 
refletivas têm 1,22 m de largura, assim como, 
os novos substratos alumínio composto e o 
laminado fenolmelaminico. Significa que 
placas com 1,00 de altura desperdiçam 20 
cm de material, que não é reutilizável.

 
- A associação de pontaletes de madeira 

com placas fabricadas com películas 
refletivas garantidas por 10 anos é um 
desperdício, uma vez que a sua durabilidade 
do conjunto fica limitada a durabilidade do 
suporte.

- Utilizar alumínio que é alvo de roubo e 
que na sua fabricação consome 95 kwh/ m² é 
um desperdício, podendo ser substituído por 
substratos ecoeficientes.

 Sinalização horizontal – A escolha e adequação de sistemas e materiais às 
condições de utilização da rodovia e seu estado de conservação são decisivas para 
segurança e economia.

É momento de utilizar materiais de maior durabilidade e desempenho como os 
termoplásticos e os plásticos a frio.

No quadro comparativo anexo pode se avaliar muito bem as diferenças, alertando que 
todas as soluções são válidas desde que devidamente adaptadas às necessidades de cada 
situação. Elas aportam vantagens, oferecidas pelo sistema de Segurança Tipo II, como:

• Antiderrapagem e relevos
• Alta retrorrefletância em seco, sob chuva/neblina
• Sonorização dos bordos
• Alta aderência
• Durabilidade
• Menor número de intervenções na via 

REFAZER
GRAFICO

MERA QUESTÃO TÉCNICA
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DEFENSAS E AMORTECEDORES
São componentes decisivos na diminuição da gravidade dos acidentes.
Não queremos criar polemica, mas alertamos que as iniciativas de criar novos modelos de 

defensas (importados do exterior) não conferem com as conveniências nacionais e a defensa 
semimaleável pode oferecer alternativas tecnicamente corretas (reforçada, sobreposta, barreira 
metálica, etc), sem vir a criar problemas insolúveis e dispendiosos de manutenção. 

Exemplo de soluções

RODOVIAS SÃO PROGRESSO

MERA QUESTÃO TÉCNICA

 Entretanto os amortecedores e 
terminais são de enorme importância.

Em relação aos motociclistas 
(maior numero de mortes no transito, 
principalmente urbano) lançamos um 
complemento que é montado nas 
defensas já existentes sem perda de 
nenhum material sendo a sua aplicação 
realizadas nos trechos onde existe 
circulação de motociclos.

 SAFETY BOX
(Caixas de segurança)

Os acidentes que se repetem em pontos críticos, 
podem ser tratados de forma a reduzir ou eliminar os 
acidentes, bem como a sua gravidade.

Essa técnica foi divulgada pela Brazhuman e consiste 
numa solução cromática, de estreitamento de pista e 
utilização de materiais de alta durabilidade e visibilidade, 
de forma a não exigir manutenção frequente. No exterior 
são usadas pinturas de pista coloridas e antiderrapantes e 
sinais 3D. Foto

O resultado é surpreendente e as experiências 
realizadas no Brasil tiveram grande sucesso.

UM CASO – BR 070/ MT
Os lotes 10 e 42 do Programa BR Legal são da responsabilidade da Sinalta Propista e os serviços foram 

iniciados em meados de maio de 2014.
O numero de mortes e acidentes graves neste trecho da rodovia era muito elevado e em crescimento. 

Projetando estes 2 valores para 2015 e 2016 de acordo com os critérios da ONU chegaríamos ao final 
de 2016 com 900 acidentes graves e 80 mortes. Com a execução do BR Legal se evitaram em 2015, 287 
(-36%) acidentes e 39 (-56%) mortes e em 2016, 495 (-55%) acidentes e 63 (-79%) mortes.

Resumo total nos anos 2015 e 2016, se evitaram 782 acidentes graves e 102 perdas de vidas.
Nos 2 anos se investiram  R$ 38.000.000,00 e se evitaram custos de R$ 247.000.000,00.
Economia 6,5 vezes maior que investimento realizado.

SAÚDE E ECONOMIA
A segurança rodoviária, socialmente, tem por objetivo principal – REDUZIR 

ACIDENTES E MORTES, mas outros temas chave estão envolvidos, como:

• SAÚDE PÚBLICA – Atendidas mais de 200.000 pessoas vitimadas em acidentes 
rodoviários.

• FINANÇAS PREVIDENCIÁRIAS – pagas mais de 40.000 indenizações por morte e 
mais de 500.000 auxílios por invalidez.

• ECONOMIA NACIONAL – Segundo o IPEA cada morte tem um custo médio de R$ 
647.000,00, cada acidente com vitimas R$ 90.000,00 e sem vitimas R$ 28.000,00.

• CUSTO DO TRANSPORTE – Redução do tempo de deslocação, do consumo de 
combustível desgaste dos equipamentos e menos perda de produtos.

• FORÇA DE TRABALHO – menor número de hospitalizações e de pessoas 
invalidas.

• CONFORTO E PRODUTIVIDADE - menos cansaço, menos tensão e risco, com 
viagens executadas em menos tempo.

Podemos concluir que é fato o investimento em Sinalização e segurança 
rodoviária, representar uma efetiva diminuição de acidentes e mortes, 
bem como representar uma economia superior a 5 para 1 em relação ao 
investimento, resultado este que reverte em favor dos cofres públicos. 

MERA QUESTÃO TÉCNICA
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Primeiro Estado contemplado pelo BR Legal a ter 
seus números aferidos, compilados e divulgados em 
um comparativo sistemático (Rodovias&Vias publicará 
as estatísticas dos demais entes federados em caderno 
especial na próxima edição), o Mato Grosso vê, além do 
incremento de segurança em sua malha rodoviária Fe-
deral, avanços do ponto de vista técnico de adequação 
e melhorias. Confira a seguir as informações colhidas 
diretamente na superintendência do DNIT em Cuiabá, 
responsável por capitanear os significativos avanços 
no modal, dotado de imenso peso estratégico para o 
setor produtivo e basilar para as commodities que o 
credenciam como sério competidor a nível mundial.

ÍNDICES 
DO ÊXITO

A MELHORIA 
PERCEBIDA PELO 

USUÁRIO
É OUTRO FATOR 

IMPORTANTE

Por atacar um problema 
imensurável, que tange 
a natureza subjetiva 

do ser humano em um assunto 
sensível – a Vida – o BR Legal, por mais bem 
documentado e criteriosamente observado 
que tenha sido e, em seus desdobramentos 
venha a ser, é uma experiência que sempre 
carecerá de um entendimento pleno quanto 
aos benefícios que trouxe, uma vez que 
não é possível contabilizar a integridade 
de um núcleo familiar, nem a felicidade 
expressa nos abraços de quem chega, com 
segurança, de uma viagem. Entrementes, 
há maneiras de ter um bom meio de avaliá-
lo por um viés mais prático, como explica 
o superintendente Regional do DNIT no 
Mato Grosso, Orlando Fanaia Machado: 
“Primeiramente, nossa experiência em 
relação ao BR Legal, além da segurança, 
evidencia uma economia grande, calculada 
em apólices de seguro, despesas hospitalares 
e etc, da ordem de R$ 247 milhões nas 
rodovias Federais do Estado. Essa redução 
de acidentes, foi verificada em vários locais, 
mas principalmente em trechos críticos, 
como a serra do Mangaval, onde observamos 
uma queda de 70% após a implantação 
do programa, subindo para 80% após a 
implantação dos controles de velocidade, 
chegando a eliminar as fatalidades no 
segmento.” 

Orlando Fanaia Machado
Superintendente Regional do DNIT/MT

“Essa redução de acidentes, foi 
verificada em vários locais, mas 

principalmente em trechos críticos, 
como a serra do Mangaval, onde 

observamos uma queda de 
70% após a implantação 

do programa, subindo para 
80% após a implantação 

dos controles de velocidade, 
chegando a eliminar as 

fatalidades no segmento. ”
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SUCESSO DE
PÚBLICO E CRÍTICA

“A melhoria percebida pelo usuário é outro 
fator importante. Na pesquisa CNT, em relação 
ao quesito sinalização no Mato Grosso”, contou 
à Rodovias&Vias o superintendente “Constam 
avaliações dentro do critério ‘bom’, algo que 
antes do BR Legal, não havia. É válido ressaltar 
que não apenas a questão dos contratos em 
si, mas a inserção de índices de desempenho 
nos mesmos, tem se mostrado muito eficiente 
sob a ótica do DNIT. Na prática funcionando 
como um CREMA para a sinalização, onde 
a empresa faz o projeto, aprova-o junto ao 
DNIT e o executa, sendo depois cobrada 
dentro do que foi estabelecido e aprovado”, 
explica o engenheiro. “É um expediente 
que tem se mostrado bastante satisfatório, 
com retorno bem acima do que é investido 
no programa.”, avalia. O superintendente 
substituto, Laércio Coelho Pina, adiciona 
ainda sobre a performance: “Aqui tivemos 
um andamento muito bom do programa. 
Conseguimos executar financeiramente os 
contratos, quase todos acima de 60% e, como 
dito anteriormente, saímos de uma avaliação 
“regular” na pesquisa CNT, para “bom”, com 
expectativa de que esse “bom” possa virar 
“ótimo”, para as próximas pesquisas. Nossa 
percepção é que o BR Legal foi sim bem 
sucedido.”

CONTINUIDADE,
O FATOR DECISIVO

“O BR Legal está chegando a seu fim, com 
contratos se encerrando no ano que vem. 
No que consideramos importantíssimo que 
sejam efetuados novos contratos, de modo 
a garantir a continuidade deste programa 
de grande sucesso. Em que pese o êxito 
objetivo, entendemos que há melhorias 
que podem ser feitas, como por exemplo, a 
adoção de novas abordagens de sinalização 
para locais de incidência crítica de acidentes, 
tendo inseridos já dentro do projeto alguns 
reforços, como sinalização de relevo, o 
aumento da utilização de defensas metálicas, 
tratamento de travessias urbanas, e assim 
por diante. O BR Legal tem uma eficiência 
muito grande. Mas sem dúvida, ela pode 
ser melhorada.”, aponta o superintendente. 
Corroborando esta visão, o engenheiro 
Laércio Pina acrescenta: “Sempre há espaço 
para melhorias. Vemos que há melhorias 
passíveis de serem implementadas já 
na próxima etapa. Vida não tem preço. 
Mas quando se faz o cálculo, zerando as 
fatalidades, vê-se uma economia, fria é 
verdade, mas bastante ponderável. Do ponto 
de vista social é um valor incalculável, mas 
financeiramente falando é algo notável.”, 
declarou.

Laércio Coelho Pina
Superintendente substituto do DNIT/MT

“Aqui tivemos um andamento muito 
bom do programa. Conseguimos 

executar financeiramente os contratos, 
quase todos acima de 60% e, como dito 

anteriormente, saímos de uma avaliação 
“regular” na pesquisa CNT, para “bom”, com 

expectativa de que esse “bom” possa virar 
“ótimo”, para as próximas pesquisas. Nossa 

percepção é que o BR Legal foi sim bem 
sucedidor as fatalidades no segmento. ”

          JORNADA TÉCNICA
Orlando, também a apresentação 
de novas tecnologias, bem como 
novas propostas de utilização 
de tecnologias existentes, foi um dos 
destaques: “Há, por exemplo, um dispositivo 
que queremos testar, que é o safety box, que 
figurou entre os temas discutidos. Em suma, 
foi uma interação bastante proveitosa.”, 
finalizou o superintendente.“A jornada 
técnica também foi importante, ao contar 
com representantes federais, estaduais e 
municipais, no sentido também de abrir 
as discussões para uma uniformização de 
tipos de sinalização e materiais, com vistas 
a tornar a experiência para os usuários, mais 
homogênea.”, comenta o fiscal de operações 
da superintendência, Antônio Gabriel de 
Oliveira Santos: “Foi o primeiro evento, 
e de fato, esperamos ter a oportunidade 
de promover outros, inclusive em Brasília. 
Tivemos a participação ativa do pessoal da 
sede, da diretoria, do CGPERT (Coordenação 
Geral de Operações Rodoviárias) e, o modelo 
de seminário como foi colocado, foi muito 
interessante. De fato, por ocasião do BR Legal, 
temos um ponto curioso, que em razão do 
impacto positivo, ele é pouco divulgado, 
entendemos que há muito mais ainda a ser 
explorado, tanto em termos do programa em 
si, quanto da comunicação dos resultados 
obtidos.”, disse.

Dentro deste espírito de promover um 
ciclo positivo, de disseminação de melhores 
práticas, conhecimento, e mesmo encorajar 
maior integração entre áreas técnicas de 
diversas esferas do poder público – que em 
diversos casos e com frequência necessitam 
trabalhar em conjunto nos projetos – a 
superintendência abriu as portas para um 
importante evento: “A jornada técnica 
foi uma iniciativa muito positiva, e que 
teve o início com este tema de sinalização 
viária. Ela contou com representantes 
do governo Estadual, da Secretaria de 
Infraestrutura, SECID (Secretaria de Estado 
das Cidades), SEMOB e representantes de 
municípios como Várzea Grande e Cuiabá, e 
representantes de empresas do segmento. 
Ela promoveu uma troca de conhecimento 
técnico, que vinha sendo realizado dentro 
do programa BR Legal, de inovações que 
estão sendo colocadas no âmbito da 
sinalização viária, inclusive com ideias 
para os novos projetos do BR Legal, com 
apresentações abrangendo vários aspectos 
importantes, como terminais mais eficientes 
de defensas para absorção de impactos, 
e a proposição de uma nova defensa para 
motociclistas, para a qual queremos até 
fazer um teste, na região de Cáceres, que 
possui um grande número de usuários 
desse tipo de veículo.” De acordo com 

Antônio Gabriel de Oliveira Santos
Fiscal de operações do DNIT/MT

“No BR Legal, temos um 
ponto curioso, que em 
razão do impacto positivo, 
ele é pouco divulgado, 
entendemos que há muito mais 
ainda a ser explorado, tanto 
em termos do programa em 
si, quanto da comunicação dos 
resultados obtidos. ”



RODOVIAS&VIAS76 RODOVIAS&VIAS76 RODOVIAS&VIAS 77

OBRAS
empreendimento.” Exemplificou. “Também 
temos privilegiado, dentro dos próprios 
contratos de conserva, verbas de pontos 
críticos, que temos priorizado atacar. O 
contorno de Cuiabá, por exemplo, que eram 
10 km feitos, mas sem a implantação das 
interseções, foi concluído e revitalizado. 
Alguns quilômetros de um convênio em 
Rondonópolis, uma adequação que estava 
paralisada, com pistas laterais e vias de apoio, 
já foi contratada, e esperamos concluir no 
ano que vem. Outro ponto, a Serra da Caixa 
Furada, também foi contratada este ano, e 
já está em andamento a instrumentalização 
para fazer as contenções, sendo que ano 
que vem esperamos entrega-la até maio.”, 
relata o engenheiro. “Então, todo o dinheiro 
que está vindo para a Superintendência 
está passando por uma priorização sob 
os critérios de Conserva, finalização de 
obras, pra zerar as pendências desse 
tipo no Estado, e a obra de duplicação 
de Cuiabá à Rondonópolis, que teve um 
investimento inicial de R$ 300 milhões em 
2014 e que em 2015/16 não conseguiu ter 
uma performance acima de R$ 110, 130 
milhões. Para este ano, esperamos, neste 
caso específico, chegar à marca de R$ 
200 milhões com 3 lotes em andamento. 
Queremos chegar em 2018, com ela em 
torno aí de 80, 85% já executada. É uma 
duplicação importantíssima, pois trata-se 
de uma ampliação de capacidade que vai 
certamente influenciar na segurança desse 
trajeto.” Finalizou.

EVTEA’S
“Estudos de Viabilidade Técnica 

Econômica e Ambiental, estão sendo 
desenvolvidos neste ano, em mais de 2 
mil km – para a BR’s 070, 158, 174, 364 
- identificando todos os pontos que 
demandem intervenção com objetivo 
de manter o nível de serviço adequado 
para aquela rodovia.”, declarou Orlando. 
“São estudos cujos horizontes são de 
longo prazo, 20 anos ou mais, e incluem, 
desde melhorias nas travessias urbanas, 
execução de viadutos, contornos 
rodoviários, terceiras faixas, à construção 
de variantes em trechos de serra, como 
a já citada serra do Mangaval. Há ainda 
melhoramentos de geometria, de 
curvas, além de acostamentos, pois 
temos rodovias que foram executadas 
originalmente, em cuja priorização à 
época, consistia de um nível técnico 
mais simples.”, revela o superintendente. 
“Então, esses EVTEA’s visam não 
apenas um atendimento ao fluxo, mais 
condizente, mas a uma melhor situação 
de segurança.”, disse.

“O Mato Grosso tem vivido um bom 
momento no que tange às obras também, 
não só no BR Legal, mas no programa CREMA 
e no tocante à conservação rodoviária.” 
Na avaliação do superintendente, a boa 
aplicação dos recursos foi fundamental: 
“Ano passado tivemos a execução de R$ 
370 milhões, e até setembro agora, foram 
R$ 470 milhões, cerca de R$ 100 milhões 
a mais. Somente no quesito conservação, 
foram cerca de R$ 120 milhões. Somente 
no CREMA foram R$ 170 milhões, em uma 
iniciativa que realmente está revitalizando 
as rodovias do Estado. Especificamente 
com relação a ele, estamos aumentando a 
abrangência. Incluímos a BR-163 de Sinop 
à divisa com o Pará, visando atender a 
vazão do soja pelos portos do arco Norte, 
temos em vista o término de um CREMA 
na BR-070 de 420 Km, de Campo Verde, no 
entroncamento com a BR-163 até Barra 
do Garças, divisa com Goiás, além de um 
outro que vai de Cáceres até a divisa com 
RO. Especificamente as obras na BR-070, 
coincidem com as obras no contorno de 
Barra do Garças, onde temos 2 pontes 
em construção, uma sobre o Rio Garças e 
outro sobre o Araguaia, em um complexo 
que tirará todo o tráfego  pesado das 
áreas urbanas de Barra do Garças, Pontal 
do Araguaia (MT), e Aragarças (GO). É 
um investimento que está acelerado na 
parte mato-grossense e que encontra 
também um respaldo do Estado de Goiás, 
no sentido de dar continuidade a este 

Orlando Fanaia Machado
Superintendente Regional do DNIT/MT

“Então, todo o dinheiro 
que está vindo para 
a Superintendência está 
passando por uma priorização 
sob os critérios de Conserva, 
finalização de obras, pra zerar as 
pendências desse tipo no Estado, 
e a obra de duplicação de Cuiabá à 
Rondonópolis. ”
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ENTREVISTA
Diretor Presidente Sinalta Propistas
Engº  Jorge Capela

“Um projeto é um conjunto 
de atividades temporárias 

com a intervenção das partes 
interessadas, objetivando a 
realização, de um conjunto 

de serviços com um padrão de 
qualidade elevado. Tem inicio e 

fim, com escopo, recursos e prazo de 
execução bem definidos .”

Dotado de grande conhecimento voltado à sinalização e segurança viária, o engenheiro brasileiro 
Jorge Capela é uma autoridade inquestionável quando o assunto é salvar vidas. Dedicado, disciplinado 
e sempre em elevado espírito, o verniz culto, aparente no diálogo que faz parecerem simples os mais 
complexos assuntos, foi a tônica da conversa com uma das equipes de Rodovias&Vias, em que ele teve 
oportunidade de explorar os debates que contribuiu para promover, bem como os avanços do país em 
direção à um rodoviarismo mais próximo à vanguarda mundial, além das próximas e essenciais etapas 
para atingir este objetivo.

R&V: Como aconteceu a jornada técnica 
de sinalização e segurança viária no DNIT/ 
MT, em Cuiabá? Como ela foi organizada?

JC: A Superintendência de Mato Grosso 
do DNIT na pessoa do Eng. Orlando Machado, 
mostrou interesse na sua realização. A Sinalta 
Propista, Refletiva e Viacolor patrocinaram 
o evento e apresentaram os conceitos e 
troca de experiências visando promover a 
melhoria da adaptalidade dos recursos. O Eng. 
Orlando resolveu convidar os engenheiros e 
técnicos de órgãos da região e de empresas 
prestadoras de serviços na região para 
participarem. Também a Alta Diretoria do 
DNIT se interessou e participou junto com 
a coordenadoria (CGPERT) e seus principais 
gestores.

Que temas foram apresentados?

Foram 6 palestras e 1 demonstração prática. 
O Arquiteto Carlos Zundt diretor executivo da 
Sinalta Propista falou do Decênio da Segurança 
Viária 2011/ 2020, da ONU. Em seguida, 
dissertou acerca de níveis de qualidade de 
serviço e finalmente descreveu a técnica 
“Safety box” (Caixa de segurança”) indicada 
para eliminação de acidentes em pontos 
críticos da rodovia, e que sugeriu ser inserida na 
continuidade do Projeto BR Legal. A segunda 
preleção, do Eng. Claudio Mendes, diretor de 
planejamento da Sinalta Propista versou sobre 
metodologia e desenvolvimento do projeto 
rodoviário, suas etapas e gerenciamento. 
Eu, em nome da refletiva, apresentei o tema 
Percepção visual e “Introdução à Sinalização 
Vertical”. Depois, o Eng. Claudio voltou, 
apresentando os conceitos de absorção 
de energia cinética, defensas metálicas, 
terminais e atenuadores de impacto e o mais 
recente projeto de defensa para proteção de 
motociclistas, sugerindo sua incorporação na 
continuidade do Projeto BR Legal. Logo após, 
o Eng. Walter Rocha, sócio administrador da 
Viacolor, abordou tintas, termoplásticos, colas, 
tachas, microesferas de vidro, consumos, 
compatibilidades e cuidados em geral. Por fim, 
em nome da Sinalta Propista, apresentei vídeos 
acerca de ensaios, desempenhos, opções 
duráveis e ecológicas, sinalizações de relevo 
Tipo II, durabilidade relativa entre soluções e 
como na Europa, são escolhidas as soluções 
técnicas para cada trecho de rodovia.

Os temas da jornada técnica foram 
muito amplos e com nível técnico bem 
adequado, mas no seu entender quais 
foram os pontos mais relevantes e mais 
importantes para a melhoria do projeto 
BR Legal e da Segurança Viária?

Cada palestra teve alguns pontos 
de destaque, como por exemplo: um 
projeto é um conjunto de atividades 
temporárias com a intervenção das partes 
interessadas, objetivando a realização, 
de um conjunto de serviços com um 
padrão de qualidade elevado. Tem inicio 
e fim, com escopo, recursos e prazo de 
execução bem definidos. Cumprido o ciclo, 
outro projeto deve ser iniciado revendo 
as novas condições. O ciclo não pode ser 
descontinuado sob pena de se perder o 
resultado obtido; o ciclo atual, que aportou 
experiências inestimáveis e o próximo 
deverá receber melhorias tecnológicas 
como, maior aplicação de termoplástico, 
(substituindo a tinta de água nos casos 
de maior solicitação e durabilidade) ou 
a sinalização horizontal de relevo em 
termoplástico ou plástico a frio, nos casos 
de necessidade de atrito, sonorização, 
retrorreflexão sob chuva ou neblina, 
fundamentais para redução de acidentes; 
a fabricação de placas com substratos de 
menor consumo energético e melhor 
ecoeficiencia, aproveitando a sua largura 
total e a de película refletiva de 1,2m; o 
maior uso de sinalização vertical aérea; 
Terminais e amortecedores de impacto 
progressivos mais curtos e recuperáveis; 
a maior utilização de defensas; a defensa 

“Sinalização horizontal de relevo 
em termoplástico ou plástico a 
frio, nos casos de necessidade de 
atrito, sonorização, retrorreflexão sob 
chuva ou neblina, fundamentais para 
redução de acidentes.”

 Jornada técnica de sinalização
e segurança viária no DNIT/ MT
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metálica para proteção de motociclistas 
principalmente em curvas côncavas; os 
Safety boxes, solução fundamental para 
redução de acidentes graves e mortes 
em pontos críticos. Opção cromática 
durável baseada em estreitamento 
de pista e integração de elementos de 
segurança; também destaco a redução 
de acidentes e mortes, com o caso 
apresentado do trecho da BR 070 à 
responsabilidade da Sinalta Propista 
em MT. Em 2 anos e meio de trabalho 
a projeção de acidentes de 900 foi 
reduzida para 405  e a de mortes de 80 
para 17 ou seja uma redução em 2016 de 
respectivamente 55% e 79%. O projeto 
da ONU em 5 anos pretende alcançar 
uma redução de 50% de mortes, além 
do investimento nesse período, que 
foi de R$ 38 milhões em sinalização e 
pelos critérios do IPEA se economizou 
em acidentes R$ 247,9 milhões. Além 
do valor humano que foi poupado e 
pensando materialmente se investiu R$ 
1,00 para uma economia de R$ 6,50 e 
finalmente, a possibilidade de realização 
de demonstração de sinalização de 
relevo em plástico a frio estrutura 
(Segurança tipo II) e de outros sistemas 
de sinalização e segurança.

Que importância tem o Brasil ser signatário do 
“Decénio da segurança viária da ONU – 2011/ 2020?

O Brasil, membro da ONU (Organização das 
Nações Unidas) é um dos maiores países em extensão 
territorial, população, frota de veículos, malha 
rodoviária, produção agrícola e corresponsável pela 
segurança e bem estar do povo brasileiro. Ao assinar 
o protocolo do acordo se comprometeu a alcançar os 
resultados. Em 10 anos a meta mundial é de reduzir 
para metade o numero projetado de mortos, ou seja, 
salvar 5.000.000 de vidas. Alcançado ou ultrapassado 
o objetivo, a credibilidade do Brasil aumenta e o país 
passa a ser reconhecido mundialmente, o que lhe traz 
benefícios óbvios.

Quais os benefícios de um bom projeto?

O resultado de uma obra, serviço ou tarefa, deriva 
de um bom projeto. O projeto define a situação, 
as necessidades, as soluções, os custos, o prazo 
de execução e o plano de trabalho propiciando 
ferramentas de gestão adequadas à sua implantação. 
Iniciar uma tarefa sem projeto é não saber o que fazer, 
quando fazer, quanto custa e quando vai terminar. É o 
caos. Três fatores estão interligados Escopo/ Recursos 
(custo)/ Tempo (prazo). Um projeto bem executado 
traz um bom resultado. Um resultado com qualidade. 
O BR Legal é o caso de um bom projeto. Necessário, 
útil, bem concebido, abrangente, descentralizado, 
bem coordenado, barato e de um sucesso fantástico, 
reduzindo acidentes e salvando vidas. Criou postos 
de trabalho, desenvolveu conhecimentos e recursos, 
treinou pessoas, transportou riquezas, trouxe 
progresso.

Como alcançar um bom nível de performance da 
sinalização horizontal?

Primeiro é necessário dispor de um leque de 
tecnologias experimentadas;

Segundo é necessário conhecer as condições e 
necessidades de cada local a sinalizar;

Terceiro é necessário adequar as técnicas 
disponíveis ao campo de aplicação.

A pergunta envolve toda a nossa missão, que 
consiste em prover: boa luminância (contraste com o 
pavimento); boa retrorrefletância (visibilidade noturna 
sob chuva ou neblina); bons atrito e sonorização 
(Não derrapar quando molhada e sonorizar quando 
necessário); Longa durabilidade.

Qual é o retorno do investimento 
em Sinalização e em elementos de 
segurança?

O IPEA e a PRF, avaliam que no Brasil 
um acidente fatal gera um custo médio 
de R$ 647 mil. O Brasil teve 37.306 mortes 
em acidentes de transito no ano de 2015, 
ou seja, 4,26 mortes por hora com um 
custo de R$ 24 Bilhões. Se o BR Legal 
obtiver 30% de redução de acidentes nas 
rodovias federais, o país economizará 
cerca de R$ 7 Bilhões em um ano. O BR 
legal foi orçado em R$ 900 milhões por 
ano. Assim, podemos concluir que o 
investimento em sinalização e segurança 
viária representa uma alta economia aos 
cofres públicos.

O que podemos fazer na sinalização 
para melhorar a segurança das nossas 
rodovias federais?

Dar continuidade ao BR Legal, sem 
o interromper e nos moldes em que 
foi criado e que deu certo; realizar 
novo estudo preliminar com revisão 
da composição dos trechos; introduzir 
novas listas de materiais, resultado 
da experiência obtida – Sinalização 
tipo II – Relevos; licitar na modalidade 
RDC; reforçar o investimento em 
amortecedores de impacto, defensas 
e sinalização luminosa; fomentar o 
desenvolvimento de novos projetos 
ajustados às alterações ocorridas nos 5 
anos do BR Legal, e  fazer o levantamento 
dos pontos críticos e de travessia de 
povoações, implantando o sistema de 
“Safety box”.

Porque a modalidade de contratação 
em RDC?

Pela cumplicidade e responsabilidade 
das empresas e do poder publico no 
desenvolvimento técnico, na aplicação 
dos melhores materiais e sistemas 
propostos pelo caderno de encargos e 
especificados no projeto executivo. O 
resultado é visível – Sucesso a baixo custo.

ENTREVISTA
Diretor Presidente Sinalta Propistas
Engº  Jorge Capela

“O resultado de uma obra, serviço 
ou tarefa, deriva de um bom projeto. 

O projeto define a situação, as 
necessidades, as soluções, os custos, 

o prazo de execução e o plano de 
trabalho propiciando

ferramentas de gestão 
adequadas à sua implantação. 
Iniciar uma tarefa sem projeto 

é não saber o que fazer, quando 
fazer, quanto custa.”



RODOVIAS&VIAS82 RODOVIAS&VIAS82 RODOVIAS&VIAS 83

Parte de uma agenda no rodoviarismo brasileiro, a sinalização e segurança 
viária, são temas que integram – há tempos e permanentemente – a ocupação 
de profissionais e técnicos em todo o Brasil. Muitos deles, atuantes em empresas 
fornecedoras, autarquias e mesmo na sociedade civil, organizaram-se para 
dar vazão ao conhecimento técnico, tecnológico, e à sugestão de práticas 
e iniciativas capazes de impulsionar o debate a novos patamares. Com a 
gênese precisamente no fulcro da questão, a ABSeV - Associação Brasileira de 
Segurança Viária – constituiu-se em uma entidade referencial, que está sendo 
capaz de reunir entre seus associados, atores de destaque no segmento, não só 
em escala nacional, mas mesmo a nível mundial. Rodovias&Vias foi à sua sede 
em Campinas, SP, para conversar com os proponentes de novas abordagens 
nesses quesitos, cruciais para melhorar - e mesmo humanizar – o tráfego e suas 
diversas interações com outras atividades.

CONVITE À
REFLEXÃO

ATORES DE DESTAQUE NO 
SEGMENTO,

NÃO SÓ EM ESCALA 
NACIONAL,

MAS MESMO A 
NÍVEL MUNDIAL

Criada há 5 anos, por um 
grupo de empresas 
(atualmente 20 asso-

ciados, com tendência de au-
mento desse número), que “sentiram a 
necessidade de reunir-se em um fórum”, a 
ABSeV surge para debater a qualidade de 
produtos, o desenvolvimento tecnológico 
e tecnologias em infra-estrutura, voltadas 
à segurança e à sinalização viária. Ao redor 
da mesma mesa onde representantes de 
empresas multinacionais e nacionais de 
grande, médio e pequeno porte, além de 
concessionárias de rodovias e laboratórios 
de análise de produtos – sentam-se 
para dedicar-se à discussão de assuntos 
relativos aos 4 principais “modais”, em 
grupos de trabalho constituídos (até o 
momento), por sinalização horizontal, 
sinalização vertical, dispositivos de 
segurança viária e ITS (Intelligent 
Transportation Systems, ou Sistemas de 
Transporte Inteligentes) para melhoria 
da qualidade de produtos e tecnologias 
da infra-estrutura viária brasileira. Uma 
das equipes deste periódico foi recebida 
por Mario Escobar, presidente da ABSeV, 
Valter Luiz Vendramin, diretor Técnico 
da Associação e Luciana C. M. Penteado, 
diretora Executiva da Associação. Na pauta, 
as visões da ABSeV, seu recente histórico, 
suas percepções quanto aos avanços em 

Valter Luiz Vendramin, Diretor Técnico da ABSeV, Luciana C. M. Penteado, Diretora Executiva
e Mario Escobar, Presidente da ABSeV
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contextos críticos como políticas públicas, 
programas como o BR Legal, entre outras 
iniciativas, dentro de uma perspectiva 
de incrementos e melhorias em prol da 
segurança e sinalização viária de uma 
logística e uma mobilidade mais coerentes 
com o que há de mais contemporâneo em 
tecnologia e boas práticas mundo à fora 
, expediente sem dúvida facilitado pelo 
caráter “multinacional” da instituição. “A 
ABSeV é aberta às indústrias, desde que 
tenham as características exigidas no 
estatuto da associação. Recentemente, 
abrimos uma nova categoria, de 
‘associado colaborador’, no que estamos 
convidando as próprias concessionárias, 
os laboratórios, os institutos de pesquisa, 
de certificação, empresas de engenharia 
para termos um padrão de diálogo mais 
elevado de qualidade. “Qualidade de 
produtos e tecnologia envolvida”, declarou 
o presidente Escobar. Entretanto, ele 
não deixa dúvidas quanto à observância 
estrita a uma premissa da ABSeV: “Em 
hipótese alguma, essas discussões 
são voltadas à parte comercial.” disse, 
assertivo, sendo logo complementado 
pelo diretor Técnico: “É um intuito técnico. 
Queremos promover um ambiente de 
disseminação do conhecimento, em 

todos os níveis. Como exemplo, tivemos 
oportunidade de contribuir com o que o 
DNIT chamou de ‘Caderno de Soluções’, 
que depois foi inserido no contexto do 
BR Legal, e contendo o que de melhor 
as indústrias tinham a oferecer.” citou 
o diretor, em uma clara demonstração 
de alinhamento estratégico quanto à 
funcionalidade principal da ABSeV. Além 
dos modais já estabelecidos, a associação 
entende que há espaço para a adição de 
outros temas relevantes, tais como os 
voltados à sustentabilidade e questões 
ambientais em rodovias. “Há dentro das 
associadas, programas desta natureza, 
materiais recicláveis, logística reversa, 
menor toxicidade de insumos, produtos 
ecologicamente mais corretos, etc. 
Temos sim a intenção de trazer isso para a 
Associação. Assim como poderemos criar 
outros modais como o de pavimentação, 
de concreto. Mas todos esses temas 
estão sendo maturados, precisaremos 
convidar empresas destes setores, que 
tenham disposição em abrir discussões 
tecnológicas entre elas. Queremos discutir 
o que podemos fazer, o que é melhor para 
a sociedade, sem margem para outros 
objetivos que não esse”, avaliou o diretor 
Valter.

MULTIPLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 
“Uma necessidade que constatamos 

foi a capacitação de profissionais. 
Para atender a isto, a ABSeV criou um 
caminho, com cursos em todas as 
áreas que envolvem a infra-estrutura. A 
partir daí, estamos trabalhando novas 
idéias, com convênios que nós fazemos 
com órgãos públicos, privados, não 
governamentais, onde começamos a 
discutir os meios de implementá-los”, 
avaliou o presidente Escobar. “Também 
entendemos que é preciso contribuir 
na divulgação da aplicação das normas 
técnicas, e correta aplicação de produtos 
de qualidade. Incentivar, promover e 
divulgar como associação o correto uso 

desses produtos. A ABSeV participa de 
grupos de trabalho  com a ABNT para 
melhorias das normas, para que elas 
sejam atualizadas e acompanhem o atual 
patamar de desenvolvimento da indústria, 
que é bastante avantajado”, comentou. 
“Em muitos casos, é preciso trazer essas 
normas ao século XXI.”, corroborou o 
diretor Técnico. “E isso envolve uma extensa 
análise da realidade e da capacidade do 
mercado, de viabilidade, observando para 
que elas sejam equânimes, no sentido das 
oportunidades que geram, o que demanda 
muito estudo, para que não se privilegie 
uma empresa em detrimento de outra, por 
exemplo”, explicou.

Mario Escobar
 Presidente da ABSeV

“Também entendemos 
que é preciso contribuir 
na divulgação da aplicação 
das normas técnicas, e 
correta aplicação de produtos de 
qualidade. Incentivar, promover e 
divulgar como associação o correto 
uso desses produtos. ”
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BR LEGAL, O PROGRAMA EMBLEMÁTICO

LEGADO E AVANÇOS
“Nas rodovias onde o BR Legal atuou, a 

redução de mortes em acidentes previstas 
em 50% ,pelo acordo com a OMS, do qual 
o Brasil é signatário, poderá ser atingida e 
até mesmo superada. Mas isso corresponde 
à malha abrangida pelo BR Legal o que 
evidencia a necessidade do programa ser 
intensificado, maciçamente. Estendendo o 
conceito até mesmo para o tráfego urbano, 
que é o grande causador de fatalidades. Há 
cidades, e cidades importantes, em que são 
30, 40 mortes por 100 mil habitantes, o que é 
muito alto comparado a outros países”, aponta 
o diretor técnico. “Não dá para conviver 
com essa conta. Além disso, a faixa etária das 
mortes se dá em um momento que a pessoa 
começa a contribuir ou está contribuindo 
em sua plenitude com a sociedade, no ápice 
profissional, e isso tem um impacto social, 
financeiro, significativo, Valter avança no 
raciocínio: “Então, não adianta falar que o 
BR Legal funcionou. É preciso expandi-lo, 
criar-se algo como um ‘Município Legal’, um 
‘Estado Legal’, para que se consiga realmente 
multiplicar esse êxito e desta forma as verbas 
sejam destinadas e aplicadas de acordo com 
as especificidades dos serviços”.

“O BR Legal, como programa em si, tem 
trazido resultados efetivos, importante 
quanto à redução de acidentes. Por certo, 
temos ainda um desafio muito grande, 
como país, pois o número de fatalidades 
e a severidade dos acidentes continua 
muito alta e o nível de investimento em 
infra-estrutura no Brasil está aquém da real 
necessidade da malha viária. Sem dúvida 
o BR Legal é uma boa iniciativa, precisa 
de continuidade e atualização. Há uma 
maior profissionalização dos executivos 
e funcionários de governo, fato que 
acompanho há uns 6 ou sete anos desde 
a primeira vez em que fui ao DNIT. É uma 
melhora a olhos vistos, com corpo técnico 
engajado na melhoria do país”, descreve 
Mario. Entretanto, com todos os pontos 
positivos, Valter faz um alerta “O fato é que 
não se pode deixar o BR Legal ‘morrer’ por 
conta da alternância de poder – algo que 
ocorre em qualquer esfera - em que uma 
mudança de pessoal, uma mudança de 

gestão, de comando”, analisa o diretor 
técnico, continuando: “Não é por que 
mudou o alto gestor, que se abandona 
boas iniciativas. É preciso entender a 
diferença entre programa do governo 
e o que são os programas da sociedade. 
Programa bom, que funciona, não é 
mais do governo. É da nossa sociedade. 
São iniciativas que, tem apresentado 
resultados efetivos” concluiu. “Antes do 
programa, as licitações contemplavam 
toda a obra, construção, pavimentação e a 
sinalização. Hoje a separação da sinalização 
e segurança viária da licitação global faz 
com que esses serviços sejam executados 
por empresas especializadas, garantindo 
uma melhor qualidade no produto final”, 
disse Mario. “Com o BR Legal, separa-se as 
verbas, privilegiando a experiência de cada 
um dos setores, incluindo aí uma parte 
importante que o programa contemplou, 
que são os projetos básico e executivo”, 
observou. 

Luciana C. M. Penteado
Diretora Executiva da  ABSeV

“Na verdade, a falta de 
sinalização executada 

de forma adequada, 
por profissionais da 

área, acaba por ser 
responsável pelo aumento 

da severidade dos 
acidentes. ”

5%
 
“A sinalização hoje, representa aí, grosso 

modo, 5 % de uma obra. Esse montante 
pode ser pouco para as grandes empresas 
construtoras, por outro lado, muito significativo 
para empresas cujo foco principal é a 
sinalização e a segurança viária, empresas que 
tem alto grau de especialização técnica neste 
setor”, conta o diretor técnico Valter. “O que 
era relativamente pequeno para as grandes 
empresas, para as grandes construtoras, é 
crucial para outras, de menor porte e que atuam 
nesse ramo. Há uma série de fatores que são 
levados em conta, fatores de engenharia, da 
física, e mesmo da fisiologia humana, como 
os tempos de reação médios dos condutores 
de diferentes idades. Não é “achismo”. Daí 
a necessidade de entrar em conceitos de 
tecnologia. É engenharia pura”, declarou o 
diretor. 

Luciana C.M. Penteado, diretora executiva 
da ABSeV, chama atenção para um efeito 
nocivo, ocasionado pela desatenção aos 
mencionados “5%”:  “Na verdade, a falta de 
sinalização executada de forma adequada, por 
profissionais da área, acaba por ser responsável 
pelo aumento da severidade dos acidentes”, 
alerta a diretora. 

Valter Luiz Vendramin
Diretor Técnico da ABSeV

“É preciso entender 
a diferença entre programa do 
governo e o que são os programas 
da sociedade. Programa bom, que 
funciona, não é mais do governo. É da 
nossa sociedade. São iniciativas que, tem 
apresentado resultados efetivos. ”
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MUNICÍPIOS
A ABSeV entende que os municípios, 

constituem um ponto crítico. Falando 
especificamente das novas abordagens, o 
presidente Mario Escobar, citou as películas 
refletivas, capazes de transmitir a mesma 
informação tanto de dia quanto de noite, 
e que nem sempre são usadas por eles “Há 
casos onde mesmo placas pintadas com 
tinta comum – não permitida por lei – são 
empregadas”, relata. “Há necessidade de 
um melhor entendimento das normas 
técnicas, mas de forma geral no Brasil, temos 
que educar as pessoas que trabalham no 
setor para receber melhor esses materiais”. 
Escobar aponta ainda outro fator, como a 
falta de profissionalismo na esfera municipal 
no que tange ao assunto da segurança viária. 
Não custa lembrar que muitas das 5.570 
prefeituras do Brasil (segundo o IBGE), tirante 
problema de verbas, sequer possuem um 
departamento estruturado, especializado 
em tráfego e segurança viária. “Daí o fato 
de promovermos seminários e cursos de 
capacitação sobre o assunto junto a gestores 
municipais, para chamar atenção a este 
problema”, assinalou o presidente.

PANORAMA GERAL 
“Nós temos condições de melhorar o 

trânsito. Nós temos técnicos, nós temos 
empresas e nós temos vontade política 
também. No meu modo de entender, dentro 
dos 5 pilares da segurança viária, concebidos 
pela OMS (Pilar 1 - gestão e políticas públicas; 
Pilar 2 - mobilidade, vias seguras e Infra-
estrutura; Pilar 3 - engenharia automotiva; 
Pilar 4 – usuário; Pilar 5 - atendimento aos 
acidentes), o mais crítico deles, é o usuário”, 
explica o diretor Técnico. “Falta uma maior 
ingerência do pilar número 1 no pilar número 
4, tendo em vista o despreparo, a falta de 
educação e de cultura de convívio no trânsito 
dos nossos motoristas. É algo que, por meio de 
políticas públicas voltadas à educação neste 
sentido, poderia transformar, já a começar 
pelas crianças, o trânsito em um ambiente com 
maior exercício de cidadania”, calcula. 

“Não adianta falar em carro 
autônomo, se não tivermos 
rodovias onde eles possam 

atuar. Vemos a década 
caminhando para seu fim, 

e penso que ela deveria ser 
renovada, de forma mais 

ambiciosa. E por ambicioso, 
entendemos apenas uma meta a 

ser perseguida: zero morte. ”

TRAUMAS DA
FALTA DE

PLANEJAMENTO
O especialista mencionou ainda, outro fator 

importante, o atendimento à acidentes. “É um 
ponto crítico. Ainda que normalmente se tenha 
um tempo de socorro baixo, em termos gerais 
aí de 7 a 8 minutos, a depender da rodovia. As 
ocorrências acabam por ser encaminhadas 
ao SUS. É uma quantidade enorme de 
acidentados, tirando leitos que poderiam estar 
tratando de outros casos, com planejamento 
adequado isso poderia ser melhorado”, diz 
Valter.

MUDANÇA
DE CONCEITO

“Em 2016, tivemos a primeira grande 
mudança na norma brasileira de segurança 
viária, pela revisão da norma 15.486:2007 
(ABNT NBR 15.486:2016, ‘estabelece diretrizes 
de projeto de dispositivos de contenção, bem 
como critérios de aceitação destes dispositivos 
por meio de ensaios de impacto, de forma 
a garantir o seu desempenho.’), que muda 
conceitos em termos de segurança viária”, 
cita o diretor Técnico, mencionando outra 
ação importante. “Pela primeira vez, estamos 
voltados ao desempenho dos produtos que 
protegem o usuário e não com produtos que 
protegem a rodovia. Antigamente viam-se 
grandes estruturas protegendo a própria 
infra-estrutura da via e não levando em 
consideração que por meio delas se poderia 
prejudicar a quem viesse a se acidentar. Hoje 
pensa-se em uma rodovia que “perdoe” 
em caso de acidente. Foi um conceito que 
mudou radicalmente, de forma muito positiva. 
Mas foi algo que ocorreu 6 anos depois da 
assinatura da década de segurança viária. Veja: 
já se passou da metade do tempo previsto e 
só agora é que nós estamos começando a sair 
da inércia, colocando a infraestrutura para ser 
pensada em favor da segurança do usuário, 
com a perspectiva de que, se houver um 
impacto, nós vamos mitigar as forças e diminuir 
os danos colaterais de um acidente.”

UM CONVITE, UM
CAMINHO: A “META ZERO”

Dentro das visões da ABSeV, há uma em 
particular, que é digna de nota. “É preciso trabalhar 
em conjunto. Tornar as engrenagens mais coesas, 
trabalhar os 5 pilares de forma mais integrada 
com metas arrojadas. E a meta quem estabelece, 
é o pilar 1. Os outros acompanham. É diálogo. 
Diálogo proativo com os pilares se conversando e 
se ajudando.”, declara o diretor Valter. “Não adianta 
a indústria automotiva criar um carro excelente 
se a infraestrutura não for condizente. E de novo, 
insisto, não adianta fazer nada disso se o usuário 
não estiver preparado para essa realidade. Não 
adianta falar em carro autônomo, se não tivermos 
rodovias onde eles possam atuar. Vemos a década 
caminhando para seu fim, e penso que ela deveria 
ser renovada, de forma mais ambiciosa. E por 
ambicioso, entendemos apenas uma meta a ser 
perseguida: zero morte”. Coincidentemente, no 
check out da equipe, em uma das paredes do 
lobby do hotel, lia-se uma mensagem: “Tornar 
o impossível difícil, e o difícil, exequível. Não nos 
intimidemos com o desafio. Pois é no exercício 
constante do trabalho, que se atingem os mais 
altos objetivos”. Fica a critério do leitor, creditar o 
fato ao acaso. Ou não.

Valter Luiz Vendramin
Diretor Técnico da ABSeV

Sinalização dentro de alguns municípios não consegue 
ser renovada e nem seguir as normas técnicas



Rodovias & Vias contempla em sua mais nova editoria, aqui apresentada, as 
maiores, mais desafiadoras e absolutamente fantásticas, obras que a moderna 
tecnologia e os novos arranjos geopolíticos permitem à engenharia do século 
XXI. História em curso, este periódico registrará aqui as possibilidades – e os 
grandes feitos – que este verdadeiro poder transformador é capaz de operar. 
Equipamentos de última geração, soluções inovadoras, desconstrução de 
paradigmas e uma boa pitada de ousadia, serão os temas desta seção “Colossos 
Pós Modernos”, que se inicia sob a égide de uma obra há muito discutida, e que 
promete revolucionar a logística e os transportes de grandes cargas à grandes 
distâncias, com impactos positivos em escala global: o Túnel Água Negra. 

O TÚNEL ÁGUA NEGRA
Obra de arte COLOSSOS PÓS MODERNOS

Escritores, historiadores e por 
que não, jornalistas, possuem 
uma característica comum. Da 

mesma forma como tubarões, com suas 
ampolas de Lorenzini, demonstram 
exacerbada sensibilidade em captar 
as pequenas alterações ao seu redor, 
muitas vezes, despercebidas pela maioria. 
Especificamente, esses profissionais 
são incapazes de não reagir às tensões 
elétricas que antecedem sempre os 
grandes acontecimentos. 

Um indizível zunido no ar, um frêmito 
sutil, acusado no comportamento 
inconsciente e as “antenas” se 
sincronizam para descobrir o que está 
havendo. O que dirá do ruído nada baixo, 
provocado pelo alvoroço do mercado 
mundial de construção pesada, da 
mobilização de 29 empresas europeias 
e chinesas, em marcha para a América 
do Sul? E tudo isso, para atingir seu 
clímax no último trimestre deste 2017, 
quando – segundo planejam autoridades 
argentinas – revelarem-se os vencedores 
da licitação de um dos maiores projetos 
de integração Binacional (isto inclui, 
obviamente Itaipu) já concebidos em 
termos internacionais? Ora. A expectativa 
é plenamente justificada.

COQUIMBO – 
SANJUAN – PORTO 

ALEGRE
Incrustada nos Andes, obstaculizada 

pela Cordilheira que lhe empresta o 
sinuoso perfil, e sujeita aos sabores 
climáticos da região, a fronteira dos 
chilenos com nossos Hermanos, é um 
território vasto, e é considerada uma das 
mais longas do mundo. Neste cenário, 
está instalado o Paso de Agua Negra, 
uma entre 13 opções de rota rodoviária 
entre os dois países, mas com um 
inconveniente ponderável: é virtualmente 
intransitável durante meses, devido às 
fortes tempestades e nevascas, que ali 
fazem questão de registrar, todo ano, 
a potência das forças naturais. A ser 
construído em uma altura inferior à atual 
passagem, o Túnel oferecerá vantagens 
como maior previsibilidade do greide 
(o emboque argentino baixará a 4 mil 
metros e o chileno para 3.600 relativos 
ao nível do mar), bem como dar um 
by-pass nas condições proibitivas de 
rodagem. "É impensável o crescimento 
do desenvolvimento regional e uma 
integração física satisfatória desta 

parte do Cone Sul latino-americano 
com tão escassas vias de comunicação 
de boa qualidade", segundo o Banco 
Interamericano do Desenvolvimento 
(BID, que, nunca é demais lembrar, teve 
seu embrião em proposta do seminal 
Juscelino Kubitschek), que já aprovou 
um empréstimo de US$ 40 milhões, 
cerca de R$ 129,7 milhões para o projeto 
executivo e estrutura. O custo total do 
túnel (na verdade, dois túneis paralelos 
com duas pistas cada qual) de 13,9 Km, 
está estimado em US$ 1,5 Bilhão, cerca 
de R$ 4,86 Bilhões – pouco mais do que o 
montante total a ser desembolsado pelo 
governo estadual de São Paulo no Trecho 
Norte do Rodoanel – divididos entre os 
governos argentino (que deterá em seu 
território 72% da extensão) e chileno 
(28%), além do financiamento do BID, 
em um esforço previsto pela instituição, 
a ser concluído em oito anos e meio. Os 
dispositivos, que contarão com modernos 
sistemas de ventilação, passagens de 
emergência para pedestres, carros, 
sistemas de contra medidas antissísmicas 
e cabines de socorro para equipes 
permanentes em seus emboques, 

são parte de um aguardado corredor 
bioceânico, do Pacífico ao Atlântico, 
partindo do Porto de Coquimbo, 
possibilitando uma rota até Porto Alegre. 

FLUXO PRÓPRIO
Sétima obra no mundo a unir dois 

países, considera-se que o Túnel somente 
é preterido em importância quando 
comparado com o Canal do Panamá. Em 
operação plena, fala-se em um VDM de 
2,2 mil veículos, sendo que os de carga 
responderão por 70% desse volume. 
O passo fica a 4.675 metros acima do 
nível do mar e ficará posicionado na 
faixa central entre os dois países, sendo 
o segundo túnel a cruzar a Cordilheira 
dos Andes. O posto de pioneiro, recai 
sobre o “Cristo Redentor”, também 
localizado na mesma região, porém 
ligando os Andes à Mendoza. Como o 
“Água Negra” atrairá seu próprio tráfego, 
estabelecerá-se-á assim uma relação 
de complementaridade entre os dois 
dispositivos, de acordo com informações 
da EBITAN – Entidade Binacional Túnel de 
Água Negra. 
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PROSPERANDO
NO CAOS

Evento promovido pela AGETOP – Agência Goiana de Transportes 
e Obras – em parceria com a ABDER- Associação Brasileira dos 
Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem – reuniu em 
Goiânia a vanguarda da engenharia rodoviária brasileira. Ao longo 
de três dias de ciclos de palestras e com a adesão de cerca de 2 mil 
visitantes entre empresários, engenheiros, técnicos, estudantes e 
gestores, a sexta edição do WORKSHOP RODOVIÁRIO, mais do que 
demonstrar a força da engenharia brasileira, evidenciou que a 
massa crítica responsável por transformar o Brasil, está, mais do 
que nunca, avançada e avançando em conhecimento e melhorias 
técnicas, apesar do desafiador momento do país.

Longe de estar prescrito, o sucesso 
radiofônico “Goiás é mais”, 
traduz em cifras o ritmo do 

desenvolvimento goiano. Um ritmo forte, 
embalado em construções harmônicas, 
montado sobre a superação, na tocada 
do Estado brasileiro que contraria 
prognósticos, e insiste em avançar em 
seus índices de desempenho. Durante 
o Workshop Rodoviário deste ano, até 
mesmo o clima resolveu bater recordes, 
registrando calor acima da média para esta 
época do ano, além da baixa humidade. 
Entretanto, Rodovias&Vias, pôde 
presenciar a quebra de outros paradigmas, 
mais significativos ao setor que carecia de 
uma injeção de ânimo, este, talvez melhor 
exprimido por uma máxima do eterno 
“poetinha” Vinícius de Moraes: “A vida é a 
arte do encontro, embora hajam tantos 
desencontros”, precisamente o que ficou 
– em síntese - registrado em alta definição 
por nossas lentes, e no alto nível dos 
conteúdos debatido por lá. Mais que um 
evento, um encontro de mentes alinhadas, 
de discursos orientados para o futuro. 
De especialistas industriosos, operosos, 
cientes da importância de seus exemplos 
e de suas atividades para o avanço, não 
apenas de Goiás, mas do país.

Workshop Rodoviário 2017EVENTOS
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PRELÚDIO 

CONTEÚDO, PAINÉIS,
REUNIÕES E DEBATES

justificadamente, uma “turbina”, pelo 
formidável potencial de empuxo 
econômico), é um elemento crucial para 
o avanço tecnológico e as melhorias em 
práticas de trabalho: “Temos que dar 
vazão à gigantesca pressão – positiva, 
é claro - que a produção agroindustrial 
exerce sobre as nossa infraestrutura 
e modais. Daí um evento como este, 
trazer contribuições sensíveis quanto 
ao alinhamento de políticas públicas, do 
ponto de vista de avanços na gestão das 
grandes obras de transporte, e mesmo 
da eleição de prioridades quanto a 
projetos capazes de proporcionar 
uma melhor performance para o 
país”, disse ele. “Não há por que temer 
os desdobramentos da crise, pois é 
evidente que o Brasil está aproveitando 
para melhor se preparar para uma 
retomada do crescimento. E a presença 
de grandes empresas, grandes nomes 
da engenharia, do enorme número de 
estudantes de engenharia e intelectuais 
que acorreram ao Workshop para 
expor suas ideias e debater soluções, 
é um exemplo pronto e acabado 
disto”, afirmou confiante o cicerone e 
idealizador do encontro.

Principal artífice, profundo conhe-
cedor das demandas de infraestrutura e 
coordenador do Workshop Rodoviário 
2017, o analista de Transportes e Obras da 
AGETOP, engenheiro Riumar dos Santos, 
experiente gestor que chegou inclusive 
a ter contribuições significativas à frente 
da superintendência Regional do DNIT/
GO, afirmou à Rodovias&Vias que o 
momento, embora crítico, não poderia ser 
mais propício às discussões. Ressaltando 
que durante esta edição do Workshop 
rodoviário ainda estavam sendo 
realizadas a 45ª Reunião dos Diretores 
Gerais dos Departamentos Estaduais 
de Estradas de Rodagem (REDORE), a 2ª 
Assembleia Geral Extraordinária de 2017 
(abordando, entre outros assuntos, a 
reformulação das atividades da ABDER), 
e a 8ª Reunião do Grupo de Trabalho 
de Faixas de Domínio de Rodovias, 
concomitante a uma reunião da ABNT 
– Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – acrescentou, em exclusiva 
para a Rodovias&Vias, que a troca de 
ideias entre profissionais, estudantes e 
protagonistas do setor, especialmente 
em uma região pujante como o Centro-
oeste brasileiro, (por ele denominada, 
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Ainda que o presidente da AGETOP, 
Jayme Rincón fizesse questão de 
destacar a insular posição de Goiás 
frente ao cenário recessivo nacional, 
fruto de uma gestão objetiva do Estado 
sob o comando do governador Marconi 
Perillo, durante sua apresentação, 
também houve espaço para avaliar a 
relevância da promoção de um evento 
do quilate do Workshop Rodoviário. 
Rincón também destacou a atuação 
da Agência à frente de programas 
estruturantes importantes, como o 
“Goiás na Frente”, extenso programa 
de investimentos que contempla 
desde habitações à pavimentação de 
rodovias, com foco nos municípios, 
e complementar a outro programa 
igualmente fundamental para o 
setor rodoviário, já abordado por 
Rodovias&Vias em edições anteriores, 
o Rodovida, que contempla ações de 

recuperação e melhoria das condições 
de rodagem das rodovias estaduais. 
Corroborando com as positivas impressões 
descritas até agora nesta reportagem, o 
discurso do diretor Geral do departamento 
de Estradas de Rodagem do Distrito 
Federal, o engenheiro Henrique Luduvice, 
assinalou a capacidade de resistência 
e resposta da engenharia Nacional, 
que mesmo diante das dificuldades, 
segue figurando entre as melhores do 
mundo. Ainda segundo ele, a atual crise, 
primordialmente política, pode, como 
de fato Goiás e o DF vêm demonstrando, 
ser combatida de forma apropriada pelo 
setor de infraestrutura. “A culpa não é 
das empresas. E sem dúvida, são elas 
que possuem meios de contribuir para 
a melhoria do cenário, de forma quase 
imediata, desde que possam trabalhar 
no que de melhor sabem fazer, que é a 
engenharia em si.”, declarou. 
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“A culpa não é das empresas. 
E sem dúvida, são elas que 

possuem meios de contribuir 
para a melhoria do cenário, 

de forma quase imediata, desde 
que possam trabalhar no que 

de melhor sabem fazer, que é a 
engenharia em si.”

Henrique Luduvice
Diretor Geral do DER/DF

Presidente da ABDER

“Trazer contribuições sensíveis 
quanto ao alinhamento de 
políticas públicas, do ponto de 
vista de avanços na gestão das 
grandes obras de transporte, e mesmo 
da eleição de prioridades quanto a 
projetos capazes de proporcionar uma 
melhor performance para o país.”

Riumar dos Santos
Idealizador do Workshop
Analista deTransportes e Obras da AGETOP
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“Daí se tornam interessantes as 
Concessões e PPP’s, a partir do 
momento em que elas, além de 
atraírem investimentos que em
muitos casos os governos não tem 
condições de executar.”

Cláudio Augusto Garbi
 Economista, coordenador acadêmico de MBA’s 
na Faculdade de Agudos e professor de Pós 
Graduação Presencial da FGV Management

DESTAQUES
Por intelectuais, como Riumar dos 

Santos se referiu, tome-se figuras da 
estatura do Professor Cláudio Augusto 
Garbi, economista, coordenador 
acadêmico de MBA’s na Faculdade de 
Agudos e professor de Pós Graduação 
Presencial da FGV Management, e 
detentor de diversos prêmios de 
excelência científica em docência e 
performance de ensino por diversas 
instituições, com vasta experiência 
em temas como gestão estratégica, 
empreendedorismo, economia geral, 
macroeconomia, administração, teoria 
econômica, mercado de capitais, entre 
outros. Dono de notável capacidade 
analítica, ele avaliou que é necessária 
uma mudança cultural no país. “Há 
uma sub utilização dos profissionais no 
Brasil, marcadamente no setor público. 
Temos bons técnicos, que passaram 

em concursos acirradíssimos, mas que 
encontram condições de trabalho que 
não acompanham o potencial que podem 
desenvolver.”, declarou à Rodovias&Vias. 
“Não se consegue tirar bons resultados 
de pessoas que enfrentam situações que 
acabam por desmotivá-las. Daí se tornam 
interessantes as Concessões e PPP’s, a 
partir do momento em que elas, além de 
atraírem investimentos que em muitos 
casos os governos não tem condições de 
executar, incutem uma forma de atuação 
focada absolutamente na eficiência da 
prestação dos serviços. E nesse ambiente 
mais dinâmico, o profissional se sente, e 
de fato é, mais valorizado, mais provocado, 
desafiado mesmo, e acaba entregando 
os resultados.”, disse. “Desde que bem 
equacionadas, conciliando a capacidade 
do poder público de fiscalizar, com regras 
claras e segurança jurídica, tanto as 
parcerias quanto as concessões podem 
apresentar os ganhos que os governos – e 
acima de tudo, a população – esperam.” 

ADESÃO DO 
EMPRESARIADO

Naturalmente que um evento com uma 
chancela como a da AGETOP, e organizado 
por profissionais absolutamente respeitados 
como o Workshop Rodoviário 2017, conta 
com grande interesse de empresas do 
setor, ávidas apoiar, obter espaços para 
mostrar suas soluções, tendências e novas 
tecnologias, ou simplesmente estamparem 
suas logomarcas para serem lembradas (e 
por quem interessa, diga-se de passagem). 
Como em anos anteriores, tanto expositores 
quanto palestrantes (associados ou não a 
empresas), de diversas áreas como engenharia 
consultiva, máquinas pesadas e insumos, 
não desapontaram em suas preleções. 
Especificamente no que tange à alta 
tecnologia, pode-se citar a Strata Engenharia, 
que além de expor alguns de seus veículos, 
contou com uma apresentação completa 
de seu diretor Presidente, Paulo Gontijo, 
explorando temas como: auscultação e 
gerência de pavimentos; controle de qualidade 
e supervisão de obras; estudos e projetos 
rodoviários, ferroviários e aeroportuários; 
gestão ambiental; perfilamento à laser 3D; 
mapeamento móvel digital; além de uma 
profunda avaliação acerca dos métodos 
atualmente empregados (no Brasil, no mundo, 
e os propostos pela Strata) para a diagnose 
e tratamento de patologias que costumam 
acometer os pavimentos asfálticos, bem 
como as soluções indicadas para cada caso. 
O empresário que personifica a expressão “ 
visionário”,  já foi inclusive, entrevista exclusiva 
em 2015, quando vaticinou os rumos que a 
engenharia acabou por tomar. “ Se tem algo de 
que o país não pode prescindir é de empresas 
de engenharia, pois sem elas inviabiliza-se 
como nação” anoutou  à época. Pois segundo 
ele, a desconstrução do setor levaria ao 
aprofundamento da crise econômica, afetando 
todos os setores produtivos,  “ sem engenharia 
logo estaremos sem nossas rodovia, e em 
consequência comprometeremos até o 
escoamento da produção agrícola que vem 
mantendo o Brasil, de forma econômica e social 
nos últimos anos.“ 
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45ª Reunião dos Diretores Gerais dos Departamentos 
Estaduais de Estradas de Rodagem (REDORE)



Dono de uma oratória soberba, Gontijo 
obteve êxito em conquistar e manter a 
atenção da plateia, usando de bastante 
didática e metalinguagem ao comparar a 
medicina, os diagnósticos médicos e sua 
abordagem de problemas, explicando de 
maneira acessível o funcionamento dos 
equipamentos, e demonstrando os ganhos 
significativos em velocidade e precisão, 
permitidos pelo emprego dos mesmos. 
Questionado por Rodovias&Vias sobre 
o momento e suas percepções, Paulo 
Gontijo pontuou: “É preciso ter esperança 
e acreditar no sonho. O Brasil é nosso, 
e gostemos ou não, é rodoviário. E as 
rodovias constituem um gênero perecível, 

NO WORKSHOP EM GOIÂNIA,
GONTIJO MOSTRA-SE UM POUCO MAIS OTIMISTA

temos que cuidar delas, como se cuida 
de um ser humano. Afinal é também a 
aventura humana, a vida humana, que 
por elas circula. São tempos difíceis, com 
muitos desafios. Tempos em que nós 
precisamos de fato crer. Nos manter e 
avançar, investir da forma que for possível, 
sermos eminentemente tecnológicos e 
nos prepararmos para a retomada que 
certamente virá” , conclui.

Na seara dos equipamentos, as gigantes 
Caterpillar, Wirtgen, a XCMG e a John Deere, 
dão uma ideia da envergadura espraiada 
ao longo de 3 dias cheios no auditório 
e de intenso movimento no pátio de 
exposições. Ao observar tudo isso, chamou 
ainda atenção da equipe um outro fato: a 
ausência de reclamações, a não ser pela 
ausência de chuvas. 

PUBLICIDADE

RODOVIAS&VIAS100

EVENTOS

“É preciso ter esperança e acreditar 
no sonho. O Brasil é nosso, e 
gostemos ou não, é rodoviário. 
E as rodovias constituem um gênero 
perecível, temos que cuidar delas, como 
se cuida de um ser humano.”

Paulo Gontijo
Diretor Presidente da Strata Engenharia
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PAVIMENTAÇÃO Alternativas

DEBATE
CONCRETO

Evento no auditório do DNIT, trouxe as discuções do setor que 
reuniu centenas de pessoas

Intitulado “Soluções em Pavimentos de Concreto na Infraestrutura Rodoviária”, 
o evento técnico realizado no mês de agosto, em Brasília, promovido pelo DNIT - 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a ABCP - Associação 
Brasileira de Cimento Portland e SNIC - Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, 
com apoio da Votorantim Cimentos, contribuiu para maior compreensão das 
possibilidades da aplicação frente à realidade brasileira. Preleções detalhadas, 
comparativos e a apresentação de estudos, desconstruíram alguns mitos e 
forneceram subsídios para uma avaliação mais consistente de um tema que 
permanece válido ao longo do tempo, e contrapõe flexibilidade, rigidez, preto, 
branco, ao passo em que contempla todos os tons de cinza. Rodovias&Vias, 
convidada, foi conferir.

Preço, prazo, qualidade: um 
trinômio, um dilema. Uma dúvida 
crítica quando se transpõe a 

máxima para um país cuja matriz de 
transportes é primordialmente rodoviária. 
Para atender esse dilema, o encontro 
proporcionou a discussão em torno dos 
benefícios da utilização do pavimento de 
concreto, solução tecnológica amplamente 
explorada no exterior e que responde 
por apenas 4% das vias pavimentadas 
brasileiras. Analistas da ABCP e da SNIC 
apresentaram estudos comparativos, com 
base em dados da CNT - Confederação 
Nacional do Transporte. 

De acordo com Fábio Nunes, Coorde-
nador Geral de Manutenção e Restauração 
Rodoviária do DNIT, o evento trouxe a 
discussão tanto nos aspectos relativos a 
implantação, manutenção, restauração e 
meio ambiente, quanto relativos aos custos 
diretos da implementação do pavimento 
de concreto. “Na oportunidade, podemos 
discutir sobre a comparação de custos de 

manutenção dos pavimentos rígidos e 
flexíveis utilizando o HDM-4 para uma 
vida útil de 20 anos, além de abordarmos 
o enfoque do custo ambiental das 
soluções de pavimento rígido e como 
elas podem reduzir o impacto no 
meio ambiente com a diminuição do 
consumo de combustíveis na produção 
do cimento”.

Abordando contexto econômico, o 
Diretor Geral do DNIT, Valter Cassimiro, 
afirmou que é preciso aprender solu- 
ções inovadoras que são atualmente 
comprovadas como viáveis financei-
ramente e ambientalmente. “O país 
passa por uma dificuldade jamais vista 
em termos financeiros e vejo que as 
instituições precisam reaprender a fazer 
com menos recurso. Nesta perspectiva 
de menor gasto, isso traz um benefício 
para a instituição e para sociedade, 
um exemplo é a BR 163 no MT, onde 
está sendo utilizada a tecnologia de 
pavimento de concreto”, completou.

“ O país passa por uma 
dificuldade jamais vista em 

termos financeiros e vejo 
que as instituições precisam 

reaprender a fazer
com menos recurso. 

Nesta perspectiva de menor
gasto, isso traz um benefício

para a instituição e para
sociedade, um exemplo é a

BR 163 no MT, onde está sendo 
utilizada a tecnologia de 
pavimento de concreto.”

Valter Cassimiro
Diretor Geranl do DNIT

Fo
to

s: 
 P

au
lo

 N
eg

re
iro

s/
Ro

do
vi

as
&V

ia
s



RODOVIAS&VIAS RODOVIAS&VIAS106 107

CICLO 
Na pauta do evento, palestras como 

a do engenheiro Fernando Crosara, 
gerente regional da ABCP, que buscou 
como enfoque “A viabilidade dos 
pavimentos de concreto”, apresentou 
as “mudanças ocorridas no mercado 
de pavimentação nos últimos cinco 
anos, que aumentaram muito sua 
competitividade.” O gerente ainda 
elencou “aspectos como aumento do 
número de fábricas de cimento em 
todo o país com redução de custos de 
logística, aumento do preço do asfalto 
acima de 100% nos últimos dois anos, e 
ainda os baixos índices de manutenção 
do pavimento de concreto obtidos 
em trechos da BR 163 / MT e da Nova 
Dutra.” Nessas condições, Fernando 
concluiu, com um estudo de viabilidade 
feito para o Anel Rodoviário Norte de 

Cuiabá/Várzea Grande, que com alto 
volume de trafego pesado, apresentou 
um custo de investimento inicial 13% 
menor que a alternativa de asfalto, além 
de manutenção muito menor. Ainda 
foram explorados aspectos técnicos da 
operacionalidade da tecnologia, como 
na preleção "Manutenção de pavimento 
de concreto – Recomendações", 
proferida por Carlos Roberto Giublin, 
da CRG Engenharia, que contou 
com um breve resumo do processo 
de reabilitação de pavimentos de 
concreto, especialmente no que se 
refere ao processo de avaliação/vistoria 
em campo das placas de concreto 
que compõem o pavimento, bem 
como descrever as principais técnicas 
disponíveis de restauração das placas 
com algum tipo de patologia. 

O engenheiro Dr. Ernesto Preussler 
também afirmou que o evento 
possibilitou uma representatividade 
significativa acerca da aplicabilidade 
da utilização de placas de concreto 
na pavimentação rodoviária. “É muito 
importante que o setor cimenteiro 
acompanhe os programas de 
pavimentação dos Órgãos Rodoviários 
e através de convênios colaborem com 
as análises e estudos de viabilidade 
para diagnóstico da aplicabilidade de 
pavimentos rígidos como opção de 
pavimentação para casos específicos 
dos Programas Rodoviários”.

Para Valeria Cristina de Faria, 
responsável pelo Centro Técnico da 
CCR, o debate abriu espaço para um 

nivelamento de conhecimento e 
esclarecimentos fundamentais desta 
técnica. Lidiane Blank, Gerente de 
Desenvolvimento de Negócios de 
Infraestrutura da Votorantim Cimentos, 
concorda que foi um marco importante 
para o avanço de soluções técnicas de 
pavimentos de forma consistente e 
consciente. “Este é o nosso propósito, 
temos o compromisso em impulsionar 
as obras de infraestrutura no país, por 
meio da construção e também de 
relações duradouras, afinal, nossos 
produtos são usados em obras de longo 
prazo que atraves¬sam décadas com 
responsabilidade técnica, econômica, 
ambiental e social, este é o nosso 
legado”.

PAVIMENTAÇÃO Alternativas

“ Aspectos como aumento 
do número de fábricas de 

cimento em todo o país com 
redução de custos de logística, 

aumento do preço do asfalto 
acima de 100% nos últimos dois 

anos, e ainda os baixos índices de 
manutenção do pavimento de 

concreto obtidos em trechos da
BR 163 / MT e da Nova Dutra.”

Fernando Crosara
Gerente Regional da ABCP

BR-163/MT - Pavimento de concreto “ É muito importante que o setor 
cimenteiro acompanhe os programas 

de pavimentação dos Órgãos 
Rodoviários e através de convênios 

colaborem com as análises e estudos 
de viabilidade para diagnóstico da 

aplicabilidade de pavimentos rígidos 
como opção de pavimentação para casos 
específicos dos Programas Rodoviários.”

Ernesto Preussler 
Engenheiro

CAPACIDADE ANALÍTICA
O estudo de Avaliação de Ciclo de 

Vida, conduzido pela Fundação Espaço 
ECO em parceria com a Votorantim 
Cimentos, avaliou o impacto econômico 
considerando o custo de produção, em 
cada uma das fases envolvidas tanto 
na cadeia produtiva dos pavimentos 
flexíveis quanto na dos pavimentos de 
concreto; valores de custo de construção 
e manutenção comparados; além de dez 
indicadores ambientais, como Potencial 
de Toxicidade Humana, Uso da Terra, 
Consumo de Recursos, Eutrofização 

de Água Doce, Potencial de Depleção 
da Camada de Ozônio, Potencial de 
Aquecimento Global, Potencial de 
Formação Fotoquímica de Ozônio, 
Potencial de Eutrofização Marinha, Água 
Consuntiva e Potencial de Acidificação. 

O estudo concluiu que considerando 
a construção e manutenção, o 
pavimento de concreto apresenta 
melhores resultados em grande parte 
das categorias avaliadas. Também o 
estudo Canadense “Effects of Pavement 
Structure on Vehicle Fuel” National 
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Votorantimcimentos.com
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Research Council of Canada (NRC) – 
em tradução livre, “Efeitos da estrutura 
dos pavimentos no consumo de 
combustível de veículos”, do Conselho 
Nacional de Pesquisa do Canadá, 
foi apresentado, revelando que o 
pavimento de concreto promove ainda 
uma economia de 1% a 6% no consumo 
de combustível dos veículos que por ele 
trafegam. 

De acordo com o Eng. Fábio 
Cirillo, “no atual contexto, em que 
sustentabilidade aparece como um 
dos maiores desafios das sociedades, 
estradas feitas em concreto se mostram 
uma solução mais durável e mais 
ecoeficiente. O estudo mostrou que 
a solução em concreto é 13% mais 
ecoeficiente, quando se avalia o impacto 
de toda a cadeia produtiva e também 
das consecutivas manutenções ao longo 
da vida útil da estrada. Principalmente 

por sua maior durabilidade, o concreto 
diminui o impacto de consumo 
de recursos, toxicidade humana, 
deformação da camada de ozônio entre 
outros impactos ambientais, além disso, 
se mostra uma alternativa 26% mais 
econômica quando avaliado o custo 
global de construção e manutenção.

Um outro aspecto muito 
interessante destacado em estudos 
conduzidos pelo MIT, é que o consumo 
de combustível de grandes caminhões 
chega a ser de 1 a 6% mais baixo em 
estradas de concreto, efeito relacionado 
a rigidez do pavimento que oferece 
menor resistência ao deslocamento. 
Para se ter uma ideia desse impacto, 
apenas no Trecho São Paulo Curitiba 
seriam salvos anualmente cerca de 16 
milhões de litros de combustível, caso a 
Regis Bittencourt tivesse seu pavimento 
em concreto. 

“ no atual contexto, em que sustentabilidade aparece 
como um dos maiores desafios das sociedades, 

estradas feitas em concreto se mostram uma solução 
mais durável e mais ecoeficiente.”

Fábio Cirillo, Engenheiro Votorantim Cimentos

Votorantimcimentos.com
Votorantimcimentos.com
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R&V: Por que existe uma percepção de 
mercado, de que os pavimentos em concretos 
são mais caros em relação aos flexíveis? Ela é 
válida atualmente?  

Maurício Russomanno: É um fato muito 
comum as pessoas olharem o custo inicial 
de implantação, mas não levarem em conta 
o custo ao longo da vida útil, dos ciclos de 
manutenções. A verdade é que no total, existe 
uma economia de até 26%. Além do quê, há 
algumas hipóteses que vem contribuindo 
para que o preço do cimento em relação 
ao CAP, por exemplo, venha se tornando 
mais competitivo. O custo dos insumos do 
pavimento flexível tem aumentado muito 
nos últimos anos e vem apresentando uma 
tendência de continuidade neste aumento. Isto 
começa a tornar a diferença econômica inicial, 
menor. Desde que sejam atendidos 3 pontos, 

ENTREVISTA
Diretor de Vendas, Marketing e Operações de Concreto / Gerente de Desenvolvimento de Infraestrutura

Maurício Russomanno / Lidiane Oliveira Blank

“ Um bom projeto, bem 
elaborado e dimensionado, o 
segundo, uma boa execução, 
dentro das especificações dos 
projetistas, observando a relação 
água cimento, por exemplo, com 
a concreteira trabalhando dentro das 
normas, e a manutenção adequada, 
nós estamos falando aí de um período 
de cerca de 20 anos sem intervenções 
severas no pavimento.”

Na esteira de ampliar o conhecimento a respeito da pavimentação de concreto, em alinhamento com 
suas premissas de sustentabilidade, desenvolvimento do País e do setor de engenharia, a Votorantim 
Cimentos também se fez presente no Brasvias, evento realizado em Brasília pela ABCR – Associação 
Brasileira das Concessionárias de Rodovias - e ao qual Rodovias&Vias esteve presente, oportunizando 
um maior detalhamento. No Lounge da empresa, uma das equipes pôde conversar com Maurício 
Russomanno, diretor de Vendas, Marketing e Operações de Concreto da Votorantim Cimentos e Lidiane 
Oliveira Blank, gerente de Desenvolvimento de Infraestrutura da empresa, sobre mais alguns tópicos 
interessantes e até mesmo algumas curiosidades sobre os pavimentos rígidos de concreto. 

verifica-se a economicidade, sendo o 
primeiro, um bom projeto, bem elaborado 
e dimensionado, o segundo, uma boa 
execução, dentro das especificações dos 
projetistas, observando a relação água 
cimento, por exemplo, com a concreteira 
trabalhando dentro das normas, e o 
terceiro, a manutenção adequada, nós 
estamos falando aí de um período de 
cerca de 20 anos sem intervenções severas 
no pavimento. Variações climáticas, 
terreno, tudo pode ser vencido com 
um bom projeto e uma boa execução. 
Há bons exemplos de execução neste 
sentido, podemos citar a Serra de São 
Vicente, liberada para o tráfego em 2010, 
já com praticamente 8 anos de operação 
e funcionando muito bem, a BR-163, 
de Rondonópolis à Jaciara, enfim, bons 
trabalhos com uso do material.

O que determina a opção de pavimentar 
uma rodovia com um material ou outro, ou até 
mesmo os dois em uso combinado?

Lidiane: Influencia muito a decisão do tipo 
de pavimento três fatores: 1, o VDM, fluxo de 
tráfego; 2, a temperatura, por conta de locais 
muito quentes e que vão atuar na temperatura 
de fusão do pavimento flexível, que é bem 
diferente do concreto; e 3, a carga, basicamente 
peso, frequência e temperatura. Por isso, me 
referi à BR-163, que durante muitos anos, era 
considerada perigosa, especialmente nas 
mudanças de faixa, por conta das deformações 
no pavimento flexível, chamados de “trilhos” 
ou “facões”. Há ganhos também sob o ponto 
de vista da condução de veículos. O pavimento 
rígido, propicia ganhos de 14 a 40% na redução 
do espaço de frenagem do veículo. Além do 
fato de o pavimento rígido reduzir ainda o 
risco de aquaplanagem, por conta da menor 
deformação física.

Com relação ao evento realizado no DNIT, 
como se chegou aos números que vem sendo 
divulgados?

Maurício: Foi realizado um estudo, com a 
fundação Espaço ECO, instituída pela BASF, que 
trabalha em conjunto com institutos alemães 
para aferir padrões de ISO e estabelecer 
índices comparativos, que baseiam-se em 
parâmetros de sustentabilidade econômica, 
ambiental e social. Segundo esta avaliação, 
comparando o uso do concreto com asfalto, 
em figuras totais, este primeiro é 13% mais 
eficiente num horizonte de 20 anos. Reduz 
em 56% a toxicidade humana, e é capaz de 
gerar uma economia de 20% na utilização de 
recursos naturais. Com relação a emissões, 
foi comparado o trajeto São Paulo - Curitiba 
via Régis Bittencourt, e, em um ano, se esta 
fosse pavimentada em concreto, haveria 
uma economia de 16 milhões de litros de 
combustível, o que equivale a 360 mil carros 
populares com tanque cheio, levando-se em 
conta 25 mil veículos/dia e considerando que a 
economia média deles fosse de 3%. 
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Diretor de Vendas, Marketing e Operações de Concreto / Gerente de Desenvolvimento de Infraestrutura
Maurício Russomanno / Lidiane Oliveira BlankENTREVISTA

E isso impacta diretamente na “pegada” de carbono, algo bastante desejável 
quando se fala reiteradamente em redução de emissões, não?

custos operacionais. De novo, importante 
frisar, tanto do ponto de vista do 
concessionário, do operador rodoviário, 
quanto do usuário, que, somado a isso, a 
primeira intervenção vai acontecer dali a 
20 anos da implantação. 

Lidiane: Outro efeito importante, 
que é positivo sob o aspecto ambiental 
e social, é evidente e está na cor carac-
terística do pavimento em cimento, bem 
mais clara que o flexível (asfalto). Sob 
o ponto de vista de conforto térmico, 
oferece um nível superior de performance 
de pavimento, por absorver menos calor 
contribuindo para a diminuição de um 
efeito conhecido nos centros urbanos 
como “ilhas de calor”.

Fala-se em pavimento rígido e pavimento de concreto. Existe diferença entre eles? 

Lidiane: Sim, de uma forma sutil 
o Pavimento de Concreto pode 
subdividido em Pavimento Rígido 
de Concreto, tecnologia utilizada 
normalmente em implantação de 
rodovias, mais especificamente na 
construção de uma nova pista, e o 
Pavimento de Concreto Whitetopping, 
que trata-se do pavimento aplicado 
sobre o asfalto ou pavimento flexível 
existente. É uma tecnologia muito 
utilizada na recuperação de vias e 
rodovias, não é necessário processo 
destrutivo da pista atual.  Na maioria dos 
casos, o Whitetopping é aplicado sobre 
a pista existente, salvo casos onde exista 

muita deformação do pavimento, daí é 
necessário regularizá-lo. É uma forma 
inteligente de aproveitamento da pista 
vigente, como base, reduzindo custos e 
fazendo uso da estrutura pré existente. 
Sua aplicação é definida na etapa de 
projeto, por meio de estudos de tráfego e 
sondagens. 

Usa-se a denominação “Pavimento 
de Concreto” em geral, por que ele 
associa as duas tecnologias. Na BR-163 
MT, por exemplo, temos trechos onde 
uma pista nova está sendo construída 
em Pavimento Rígido e na pista existente, 
está sendo aplicada a solução de 
pavimento de concreto Whitetopping.

Maurício: Também. O pavimento 
de concreto consegue compensar 
mais rapidamente, pelos anos de uso 
da rodovia, 57% das emissões de gases 
do efeito estufa quando da construção, 
já nos primeiros 5 anos, o que torna o 
concreto ambientalmente mais correto. É 
algo que incide de forma crítica, mesmo, 
na qualidade do ar. Segundo o estudo, 
deixa-se de emitir 52 mil toneladas de gás 
carbônico por ano, o que equivale a 100 
viagens de avião São Paulo à Tóquio em 
termos de “pegada”, como você disse. 
Por fim, financeiramente, corroborando 
as pesquisas do Espaço ECO, o Banco 
Mundial concluiu que a cada 1US$ 
investido, são economizados 3 US$ em 

“ Outro efeito importante, 
que é positivo sob o 
aspecto ambiental e social, 
é evidente e está na cor 
característica do pavimento 
em cimento, bem mais clara 
que o flexível (asfalto). Sob 
o ponto de vista de conforto 
térmico, oferece um nível 
superior de performance 
de pavimento, por absorver 
menos calor contribuindo para 
a diminuição de um efeito 
conhecido nos centros urbanos 
como “ilhas de calor”. ”



RODOVIAS&VIAS RODOVIAS&VIAS114 115

Internacional

Esta seção da sua Rodovias & Vias costuma tratar das mentes brilhantes por 
trás de grandes feitos da engenharia ao longo da história. Entretanto, longe 
de ser o resultado de um “exército de um homem só”, na maioria das vezes, os 
êxitos em solucionar problemas são fruto de um esforço em equipe e de diversas 
ideias combinadas. A este ponto então, o leitor já desconfia que trataremos aqui 
não de apenas um grande nome, mas de times e especialistas, abordando um 
conjunto de dispositivos navais que surge como resposta às pressões (sempre 
elas, tão típicas da atividade) da segunda guerra mundial.

Um prazo definitivamente 
próximo, ainda que não 
definido (praticamente a “ante 

sala” do Dia “D”, ou operação Overlord). 
A revanche de uma retirada humilhante 
(Dunquerque, a maior operação de 
resgate de tropas da história). Além 
é claro, da possibilidade de provar 
que uma ofensiva de desembarque, 
no mínimo desafiadora (tentada 
pela primeira vez no catastrófico 
raid de Dieppe), era exequível e não 
necessariamente terminaria em desastre. 
Fatos catalisadores que podem ser 
apontados como as questões mais 
imediatas a serem atendidas por um rol 
de soluções capazes de exercer fascínio 
tanto sobre os mais dedicados estudiosos 
da engenharia quanto de ávidos 
leitores das escaramuças da segunda 
Grande Guerra. Uma história não 
muito conhecida, mas que sem dúvida 
tem seu lugar entre os grandes feitos 
humanos. Concebida em linhas gerais 

PERSONALIDADES DA ENGENHARIA (Bélica)

por Winston Churchill já em 1917, a ideia 
de portos transportáveis, registrada em 
um memorando a David Lloyd George 
(primeiro ministro de 1916 a 1922), pelo 
então primeiro Lorde do Almirantado, 
apontava para a necessidade de criar 
portos temporários em Borkum (distrito 
portuário insular na baixa Saxônia) e 
Sylt (Ilhas Frísias, norte alemão) à época 
importantes entrepostos no esforço de 
guerra do Kaiser. Perdida na burocracia 
e somente sendo reavivada por volta de 
1940 pelo engenheiro Civil Guy Munsell, 
em proposta ao gabinete de Guerra, 
foi por volta de 1942 que Churchill, 
novamente à canetada, emitiu, frustrado 
pelos poucos avanços, o agora famoso 
memorando “Piers para uso em praias”, 
em uma visão compartilhada com o 
Vice Almirante John Hughes-Hallet 
(comandante Naval durante o raid 
de Dieppe), de que, se um complexo 
portuário não pudesse ser tomado (como 
o de Antuérpia, na Bélgica), “que então 

TRABALHO EM EQUIPE: 

OS PORTOS 
TRANSPORTÁVEIS 
MULBERRY
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se transportasse um através do canal 
da Mancha”, obviamente, já antevendo 
o desembarque na Normandia (1944). 
Churchill anotou: “Eles devem flutuar 
para cima e para baixo de acordo com a 
maré. O problema de ancoragem deve 
ser resolvido. Me venham apenas com 
as melhores soluções já definidas. Não 
discutam o assunto. As dificuldades o 
farão por si mesmas.” Ainda no outono 
do mesmo 42, o chefe de operações 
combinadas, vice almirante, Lord Louis 
Montbatten, definiu as especificações: 
os piers deveriam ter pelo menos uma 
milha de comprimento (1.609,3 m), 
nos quais um fluxo de cargas pudesse 
ter seu transbordo realizado, além de 
cabeças de atracação capazes de lidar 
com embarcações de pelo menos 2 mil 
toneladas. Tudo isso, obviamente o leitor 
há de presumir, sob fogo. 

DESENVOLVIMENTO
Três projetos foram apresentados, 

levados à fase de prototipagem e 
testados na baía de Rigg, em Solway 
Firth, fronteira da Inglaterra com 
a Escócia. O mais bem sucedido 
deles, o idealizado pela dupla do 
Departamento de Transportes 5 (Tn5) 
tenente Coronel William Teague Everall 
e o major Allan Beckett. Foi lá que as 
Whales, “Baleias”, verdadeiras rodovias 
flutuantes, associadas a outro item 
planejado pelos dois, e crucial para o 
sucesso dos “Mulberry” foram testados: 
as “pontes flutuantes”, ancoradas a 
sapatas fixas, apoiando uma plataforma 
capaz de subir e descer de acordo 
com a maré. Crucial para o sucesso, 
também foi a ideia da mesma equipe, 
de solucionar o problema dos quebra-
mares. Inicialmente sugeridas por um 

sub-comitê formado em 1943, como 
estruturas combinadas em forma de 
bolha e naufrágios controlados, foram 
então concebidos (devido ao número 
insuficiente de navios que pudessem 
ser afundados), os blocos Phoenix, 
de concreto. Também chamados de 
“caixões”, os Phoenix - 200 pés de 
comprimento (60,9m) por 32 pés de 
largura (9,75m) e altura de 60 pés 
(18,2m) - foram construídos em larga 
escala na costa inglesa (146 unidades) 
por diversas empreiteiras, e reunidos 
em Dungeness e Selsey para serem 
rebocados pelo Canal da Mancha até 
seus locais de destino, Omaha (Mulberry 
A) e Arromanches (Mulberry B), na costa 
normanda (onde os restos deste último 
podem ser vistos até hoje), e finalmente 
afundados. 

Winston Churchill 
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Major Allan Beckett

SONDAGENS E INSTALAÇÕES
Ambos os sites para os portos 

temporários demandavam informações 
detalhadas para sua bem sucedida 
implementação, notadamente, e 
criticamente, estudos aprofundados 
de geologia e hidrografia, além das 
condições do mar. Para reunir essas 
informações, um time especial foi 
formado em 1943, a 712ª Flotilha, com 
sede na base naval HMS Tormentor 
em Hamble, Southampton. Utilizando-
se de uma embarcação adaptada 
especificamente para a operação (um 
LCP(L), ou barco para desembarque de 
tropas), com sonar para o mapeamento, 
operada pela marinha real e um grupo 
pequeno de hidrógrafos, missões de 
sondagem foram realizadas entre 
novembro e dezembro de 1943. Na 
noite de ano novo para 1944, um pelotão 
de operações combinadas (COPP) 
conseguiu chegar à área de Gold Beach 
em Luc-sur-Mer, durante a operação 
denominada Postage Able, com o Major 
Scott Bowden e o Sargento Ogden 
Smith, ambos do corpo de engenheiros 
Reais (conhecidos como sappers), 
conseguindo recolher amostras da 
areia da praia, absolutamente cruciais 
para determinar se veículos blindados 
pesados seriam capazes de operar ali ou 
se ficariam atolados. Ao menos mais uma 
tentativa de reconhecimento aconteceu 
durante janeiro (30/31), mas vigias 
alemães perceberam a aproximação da 
embarcação, de modo que operações 
subsequentes foram suspensas. Em 6 
de junho (Dia “D”) todo o aparato foi 
rebocado, sendo que entre os dias 9 
e 11 foram submersos os primeiros 
dispositivos Phoenix em ambas as 
localidades escolhidas (Arromanches 
e Omaha). No dia 19, houve uma 
tempestade (segundo consta, 

nordeste, de categoria variando entre 
6 e 8), durando até o dia 22, destruindo 
quase completamente as instalações 
americanas em Omaha (Mulberry A), 
cujas estruturas foram depois avaliadas 
como irreparáveis. Apressados, os 
americanos não respeitaram muitas das 
especificações, mesclaram Whales de 
capacidades diferentes, além de não 
executarem corretamente as ancoragens. 
Mais metódicos, os ingleses demoraram 
maior tempo para concluir as instalações 
em Arromanches (que sobreviveu 
relativamente sem danos à tempestade), 
e durou ainda (operando em capacidade 
plena) 10 meses após os desembarques, 
tendo sido utilizada por mais de 2,5 
milhões de homens, 500 mil veículos 
e fornecendo mais de 4 milhões de 
toneladas de suprimentos diretamente 
aos esforços na França. Mais tarde sendo 
apelidada de Port Winston as instalações 
britânicas de Mulberry B estendiam-
se por 16 km de rodovias flutuantes, 
separadas em 33 molhes ou “pontões”. 
Com todos os contratempos e cedendo 
partes restantes da estrutura de seu porto 
aos ingleses, os americanos (por meio 
de LST’s – Large Ship, Tank ou “grande 
navio tanque”, jocosamente chamado 
pelas tropas de Large Stationary, Target 
ou “grande alvo estacionário”, barcos 
especializados para suporte a operações 
anfíbias, que possuíam abertura e 
rampa na proa para descarregar veículos 
e tropas), ainda assim conseguiram 
desembarcar uma tonelagem maior de 
suprimentos. Entretanto, Port Winston, 
é comumente apontada com um dos 
melhores exemplos de engenharia militar 
até os dias atuais, resultado, assim como 
as maiores obras de engenharia pesada 
que Rodovias & Vias costumeiramente 
cobre, do esforço conjunto de muitos.

Everall, chefe de Beckett e 
instrutor de pontes no gabinete de 
guerra (na verdade, um especialista 
em construção rápida de pontes 
ferroviárias de campanha), havia 
feito alguns esquemas iniciais, mas 
coube ao segundo aprimorá-los de 
forma funcional. Em curtíssimo tempo 
(menos de uma semana entre os 
rabiscos e o primeiro protótipo em 
escala, feito de lata), Beckett criou 
uma estrutura seccionada capaz de 
resistir à torsões, com espaçamentos 
em formato de losango e unidas por 
meio de rolamentos esféricos. Nascia 
assim esta parte essencial dos portos, 
pois as “whales” eram as conexões 
da carga embarcada com as cabeças 

de praia. Sem elas, o transbordo teria 
de ser realizado por embarcações 
menores ou pior, por veículos anfíbios 
ou transformados para esse tipo de 
exigência (o que em muitos casos 
simplesmente não funcionava bem e 
sepultava logo de cara alguns soldados). 
As seções variavam de capacidade, entre 
25t e 45t nominais, mais carga adicional 
(superdimensionadas) e em conjunto 
com as demais estruturas, cerca de 400 
componentes para ambos os Mulberry, 
pesavam mais de 1,5 milhões de 
toneladas. Beckett acompanhou toda 
a instalação de Arromanches junto ao 
21º grupo do exército britânico, sob a 
liderança do lendário Montgomery.écia, 
com a temática ainda a ser definida.
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BR LEGAL,
O PROGRAMA QUE DEU CERTO.

Lançado pelo DNIT em 2011, dentro da 
perspectiva da Década da Segurança no Trânsito, 
que vai de 2011 a 2020, patrocinada pela ONU, e 
que como  meta de reduzir em 50% nas mortes no 
trânsito, já indica que o modelo adotado contribui 
positivamente para o país atingir essa meta.

O BR LEGAL é um programa consistente na sua 
concepção, trazendo como base a experiência 
do Pró Sinal e Pró Defensas, mas com uma nova 
forma de pensar. Na verdade, já no modelo de 
contratação o programa inovou.

Com o RDC (Regime Diferenciado de 
Contratação), que contemplava desde o 
levantamento atualizado dos trechos contratados 
com imagens e vídeo, anteprojeto e projeto, 
execução da sinalização horizontal e vertical, 
defensas e manutenção pelo período de 
cinco anos, o BR LEGAL transferiu às empresas 
contratadas a gestão quase que completa sobre a 
rodovia.

Dividido em quatro etapas e com investimentos 
previstos na ordem de R$ 4,2 Bilhões ao longo 
de cinco anos, o projeto abrange 55 mil km de 
rodovias e nele está sendo aplicado o que há 
de mais moderno em termos de tecnologia e 
materiais, equiparando-se aos mesmos materiais 
aplicados nos EUA e Europa.

Investimentos desse porte tem que trazer o 
retorno esperado pela sociedade, e nesse caso os 
resultados são importantíssimos, pois um relatório 
do IPEA já apontava em 2015 uma tendência de 
redução do número de acidentes e da severidade, 
resultado que se pode creditar a implantação do 
BR Legal e pelo monitoramento da velocidade das 
rodovias.

Os dados obtidos nas rodovias federais para o 
período 2011 a 2015, são contundentes.

Em cinco anos, a  redução de 47,3 % no número 
de acidentes sem vítimas, 20,8% de redução de 
vítimas fatais, 21,5% de redução no índice de 

severidade. Decorridos dois anos desse estudo,  já 
temos novos relatórios preliminares produzidos 
diretamente nas rodovias em que o Projeto 
foi implantado, e que demonstram resultados 
significativos na redução do número de acidentes 
e mortes nas rodovias, evidenciando claramente o 
impacto positivo que causa uma via bem sinalizada 
e com manutenção permanente. 

Números como na BR 266 no Rio Grande do 
Norte e BR  020 no Ceará indicam a redução do 
numero de acidentes acima de 70% , e na BR 070 
em Mato Grosso a redução do numero de mortes 
em 71%. São números significativos que merecem 
um estudo mais aprofudando.

Da mesma forma, avaliações preliminares 
baseadas nos números investidos na rodovia 
versus o custo de acidentes levantados pelo IPEA, 
temos que para cada R$ 1,00 investido na BR 070, 
por exemplo, o país economiza R$ 4,57. Portanto, 
além de salvar vidas, fica evidente que o ganho 
resultante dessa equação, são recursos que 
poderão ser revertidos para a saúde, educação e na 
melhoria do sistema viário.

São dados e informações fundamentais para 
mostrar a importância  do PROGRAMA BR LEGAL, 
seu acerto na formulação da contratação, execução 
e na gestão.

O que a sociedade espera agora é a 
continuidade de programas de segurança viária 
nestes moldes, que permitam a aplicação de mais 
tecnologia, além de aumento da malha viária 
atingida. 

A indústria nacional tem tecnologia, 
recursos e profissionais talentosos para deixar 
seguras as estradas brasileiras. O que sempre 
faltou foram projetos coerentes, sérios do 
nascedouro à execução. Com o BR LEGAL, órgãos 
governamentais contratantes e a engenharia 
brasileira de trânsito começaram a fazer as pazes. 
Quem ganha com é a sociedade.

Dentre os vários programas visando a segurança do viário nacional, 
um que sem dúvida pode ser considerado um sucesso pelos significativos 
resultados obtidos até agora é o PROGRAMA BR LEGAL.
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Como o programa contribuiu para a redução 
dos acidentes nas rodovias contempladas.
Dados por Estados e infográácos com os 
números nacionais 
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CONFIRA NA
PRÓXIMA EDIÇÃO
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