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“Ao engenheiro cabe o trabalho de vestir os ossos nus da ciência com vida, conforto,
e esperança” – Herbert Clark Hoover, presidente dos Estados Unidos da América entre
1929-1933.
Talhada pelo homem (não coincidentemente, ele próprio um engenheiro minerador)
à frente da mais poderosa nação de seu tempo, diante do mais desafiador período
por ela enfrentado até então, a frase selecionada pela Central de Jornalismo da revista
Rodovias&Vias para abrir este editorial alude às engenharias e aos talentos nelas
inseridos e sua inquestionável capacidade transformadora.
Uma multi-ferramenta, por ele utilizada como alavanca para iniciar um movimento
capaz de tirar seu país do profundo atoleiro causado pelo big crash da bolsa de
valores, em um plano depois estruturado e levado à cabo por um congênere seu, mais
famoso, chamado Franklin Delano Roosevelt, e que recebeu o epíteto de new deal.
Quase um centenário depois, a América parece ter se lembrado da velha ferramenta
que a reconstruiu, ao lançar um ambicioso e trilhonário “act” para prover ao país as
condições de infraestrutura necessárias para, desta vez, vencer não a desconfiança, mas
a estagnação.
Da mesma forma, este periódico viu, desde seu nascimento, a “saída pela engenharia”,
também para esta nossa querida Terra de Vera Cruz. Uma saída pelo trabalho nos
canteiros. Pelo suor sob o capacete. Pelos calos das mãos que operam. Pela criatividade
da concepção que inova. Pela eficiência da execução bem planejada. Pela precisão
das gestões, públicas e privadas. Pela qualidade, pela segurança e pelas rotas bem
pavimentadas.
Sempre uma evolução sobre o mesmo tema, como convém aos melhores músicos que
revisitam standards de incontestável resiliência, esta edição 129, se apresenta, também
como de costume, apontando soluções. E quando não destacando-as, indicando os
que são capazes de desenvolvê-las. Do Amapá ao Rio Grande do Sul, por São Paulo e
Minas Gerais. Todos os componentes Federais. E como veremos, até mesmo entidades
internacionais. Um alinhamento alastrado pelo país, que sabe que precisa – como nunca
– de uma retomada segura, pela utilização diligente e inteligente, das suas engenharias
nacionais.
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EM TEMPO 104

“A ESSE caminha junto e
de forma aderente a esses
novos desdobramentos.
Somos contemporâneos de
nosso tempo, mas sempre
procurando olhar um pouco
mais adiante.”

ESSE

ENGENHARIA
Especializada em engenharia rodoviária, aeroviária e vias urbanas, a Pernambucana
Esse Engenharia comemora, neste 2021, 3 décadas de bons serviços prestados ao país. Mais
de 16 mil Km de obras executadas, entre implantações, restaurações, manutenções, bem
como muitas atuações nas disciplinas de terraplenagem e pavimentação, naturalmente,
atestam a disposição transformadora da marca que nasce com propósito e foco na missão
de colaborar na construção de uma nação.
Essencialmente rodoviária, em
um Brasil tão carente deste modal
de transporte, a Esse Engenharia, é
conhecida por sua participação em
diversas obras de construção pesada,
com maciça presença nos estados
do Norte e Nordeste do Brasil, como
Maranhão, Bahia, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte e Ceará. Diversificada, a empresa é
elencada como fornecedora de serviços
de alta confiabilidade e excelência, tanto
para clientes privados quanto públicos,
desde as esferas municipais, estaduais
e também federais, com um portfólio

de trabalhos para o DNIT, Infraero,
vários Departamentos Estaduais de
Estradas de Rodagem (DER’s), bem
como prefeituras. De acordo com o
seu diretor Superintendente, o time de
profissionais e técnicos com formação
especializada (pouco mais de 800
colaboradores em diversas áreas de
atuação), é dotado de equipes dignas
das melhores “forças especiais”, pois
“conhecem a tradição da empresa, de
estudar sempre a melhor estratégia,
definindo e preparando a melhor
forma de atacar uma nova empreitada,
dentro de um espírito de que, fazer bem

João Medeiros
Diretor Presidente Esse Engenharia

feito, é fazer rápido e sem defeitos”, o
que coloca a Esse como um expoente
inquestionável do segmento quando o
assunto é produtividade mesclada com
eficiência. Além da alta engenharia,
a Esse também atua com ênfase na
execução de sinalizações horizontais
e verticais, tendo aplicado mais de
840,0 mil m² de pintura e mais de
170,0 mil m² de placas de sinalizaçao.
Voltando ao numeral 30, mas desta
vez em uma visão para os próximos 30
anos, o diretor afirma: “Estamos nos

preparando para atender a um mercado
cada vez mais tecnológico, que está
se voltando à novas metodologias,
técnicas e materiais. Então, a Esse
caminha junto e de forma aderente a
esses novos desdobramentos. Somos
contemporâneos de nosso tempo, mas
sempre procurando olhar um pouco
mais adiante”, afirmou, lembrando
que, a Esse também está alinhada à
nova engenharia, que é absolutamente
responsável tanto social, quanto
ambientalmente.

Saiba mais. Acesse: www.esseeng.com.br
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NA MEDIDA
Há 13 anos desenvolvendo soluções nas áreas de
Engenharia, Arquitetura, Urbanismo e Consultorias de Segurança Viária.

SIMPAR RECEBE
SELO DE OURO GHG PROTOCOL
Meta da Companhia prevê redução de emissões de 15% em 10 anos

Desde
2006
a
Projevias
vem
desenvolvendo soluções nas áreas de
Engenharia, Arquitetura, Urbanismo,
planejamento viário, mobilidade urbana e
segurança de tráfego, através de projetos
e consultorias técnicas, junto a órgãos
de infraestrutura e gestores municipais,
estaduais e federais. Contando com
equipamentos de última geração e
equipe especializada, a empresa está
apta a novos desaﬁos, sempre atualizada
e pronta para encontrar e projetar as
melhores soluções para cada caso.
Associada à ABEETRANS – Associação
das Empresas de Engenharia de
Trânsito, a Projevias tem papel atuante
no desenvolvimento de soluções de
segurança viária para o mercado
brasileiro.

ALGUNS
DE NOSSOS SERVIÇOS
PROJETOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA
Desenvolvimento de projetos técnicos de sinalização visando a
segurança rodoviária de acordo com a legislação brasileira - CTB,
CONTRAN, DNIT, ABNT e Departamentos Regionais.
PROJETOS GEOMÉTRICOS
Soluções de geometria viária visando atender às exigências de
deslocamento através de percursos seguros, confortáveis e eﬁcientes
com menores impactos ambientais.
PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO

SIV - Solução em nuvem para gestão de
dados georreferenciados, empregando
solução móvel de SIG – Sistema de
Informações Geográﬁcas, permitindo que
as informações do sistema viário possam
ser acessadas por gestores e coletadas
pelas equipes de campo.

PROJEVIAS.COM.BR

Rua Bom Jesus, 212 - Sala 2003, Juvevê.
Curitiba - PR | CEP: 80 035-010

contato@projevias.com.br
Fone (41) 3262-4192

Projetos baseados em estudos de tráfego, com apoio geotécnico para
determinação da estrutura dos pavimentos, com o objetivo de garantir
as condições de trafegabilidade e segurança.
LEVANTAMENTOS GEORREFERENCIADOS

São Paulo, outubro de 2021 - A SIMPAR, holding que controla as
marcas JSL, Movida, Vamos, CS Brasil, Original Concessionárias e BBC
Leasing, recebeu o Selo Ouro - grau máximo de transparência no
Programa Brasileiro GHG Protocol e que adota como base o inventário
corporativo para emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).
A certificação entregue à Simpar refere-se aos inventários de emissões de gases em 2020.
No período analisado, a Companhia e as demais empresas controladas - JSL, Vamos Locação, CS
Brasil, Movida e Original Veículos - garantiram os melhores índices.
O GHG Protocol é uma ferramenta originalmente desenvolvida nos Estados Unidos, utilizada
para entender, quantificar e gerenciar emissões de GEE. No Brasil, o Centro de Estudos em
Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas propõe o registro e a publicação de inventários
dessas emissões em uma plataforma de Registro Público de Emissões (RPE).
Os princípios de sustentabilidade (EASG) estão no centro da estratégia da Simpar e de suas
empresas controladas, todas com objetivo criar valor sustentável através de soluções inovadoras
e que geram impactos positivos para a sociedade e para o meio ambiente.
A holding estabeleceu a meta de redução de 15% na intensidade das emissões, entre
2021 e 2030. Para tanto, está implantando gradualmente projetos de redução. Entre as ações
para neutralização das emissões, a Movida iniciará a segunda fase do plano de recuperação do
Corredor de Biodiversidade do Rio Araguaia, um dos maiores projetos de reflorestamento do
mundo. Até o final de 2022, a empresa pretende plantar cerca de um milhão de mudas de árvores
nativas, em parceria com a ONG Black Jaguar Foundation.
Além disso, as empresas do grupo têm adotado o consumo eficiente e racional de energia
elétrica, recursos hídricos e combustíveis; o controle e eliminação da emissão de fumaça preta
e ruído nos veículos em circulação; a correta destinação de resíduos gerados; e a promoção da
educação ambiental no quadro de colaboradores.
A SIMPAR também é signatária do documento “Empresários pelo Clima”, no qual junto ao
CEBDS e outras organizações, destaca as medidas e responsabilidades para uma economia de
baixo carbono. As empresas participantes definiram uma meta de redução das emissões de GEE
em até 42% no Brasil já em 2025, em relação aos níveis de 2005.

Cadastro e inventário georreferenciado, com registro fotográﬁco
de toda a sinalização viária, dos dispositivos de segurança e outros
elementos da faixa de domínio.
ANÁLISES DE RETRORREFLETIVIDADE
Levantamentos e análises de desempenho dos materiais retrorreﬂetivos
de sinalização horizontal e vertical, conforme as normas da ABNT.
Desenvolvimento de relatórios de performance com análises gráﬁcas
e históricas.

A GESTÃO DAS RODOVIAS

NA PALMA DA SUA MÃO

Projeto de reflorestamento do Corredor de Biodiversidade do Rio Araguaia passa pelos
estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins e Maranhão.
Informações de Leandro Gonçalves, pela Agência Fato Relevante, para Rodovias&Vias
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JULIO URZUA
DIRETOR GLOBAL DE PROJETOS NO iRAP
Mirando nas estrelas
Há mais de 10 anos no Programa Internacional de Avaliação de Estradas - iRAP,
o atual representante institucional da entidade de classe mundial, Julio Urzua, é
um defensor de primeira mão do conjunto de medidas a que as rodovias devem
aderir para se tornarem mais seguras, para finalmente configuram-se como
tipo que “perdoa”, expressão preferida entre especialistas e técnicos do setor de
segurança viária, preconiza. Ex-diretor da Comissão Nacional de Segurança Viária
Especial do Transporte (CONASET), em seu nativo Chile, o diretor está evidente e
inextricavelmente vinculado ao chamado BraziIRAP (com liderança local do DNIT),
desenvolvimento que acompanha ações e implementações da metodologia,
analogamente em mais de 100 outros países do mundo. Para entender os novos
tempos do transporte rodoviário e da engenharia no país, Rodovias&Vias pôde
conversar com ele sobre os detalhes e fatos do acrônimo de 4 letras, que está
ajudando nações a reduzir mortes nas estradas, em consonância com a já consolidada
“segunda década de ação pela segurança viária”, (2021 - 2030), da qual o Brasil
também é signatário.
RODOVIAS&VIAS
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O iRAP tem a visão de
um mundo livre de
estradas de alto risco para
todos os usuários das
estradas e trabalha em
parceria com governos,
bancos de desenvolvimento,
agências de pesquisa, clubes
de mobilidade, indústria
e outras ONGs em todo o
mundo para cumprir
essa visão

R&V: O programa iRAP é proponente não apenas de uma metodologia, mas de um
conjunto de ações que visa à melhoria física da infraestrutura viária, com vistas a uma maior
segurança. Quais são as frentes de atuação do programa? Como ele surge e como evolui?
Julio Urzua: Em primeiro lugar, o iRAP é
uma organização não governamental, sem
fins lucrativos, uma instituição de caridade, de
acordo com a lei de "instituições de caridade"
(charities) da legislação da Inglaterra, o
país de origem da Instituição. O iRAP tem a
visão de um mundo livre de estradas de alto
risco para todos os usuários das estradas e
trabalha em parceria com governos, bancos
de desenvolvimento, agências de pesquisa,
clubes de mobilidade, indústria e outras ONGs
em todo o mundo para cumprir essa visão. As
principais ferramentas para permitir que isso
aconteça incluem mapeamento de risco de
falha globalmente consistente; classificações de
estrelas para pedestres, ciclistas, motociclistas
e ocupantes de veículos onde 5 estrelas é o
mais seguro e 1 estrela é o menos seguro e o
desenvolvimento de planos de investimento
de baixo custo para ajudar governos e
12
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investidores a construir o business case para
estradas mais seguras. A instituição de caridade
está focada na construção de propriedade
local e capacidade local como parte de cada
programa nacional, conforme demonstrado
por todos os parceiros do BrazilRAP, incluindo
DNIT, LabTrans, BNDES, ARTESP e parceiros
do governo e da indústria em todo o país. A
atividade do projeto e do programa iRAP agora
se estende a mais de 100 países, com mais de
2.500.000 km de avaliações e mais de US $ 80
bilhões em investimentos em estradas mais
seguras. O principal doador da instituição de
caridade é a Fundação FIA, que também é
uma instituição de caridade independente do
Reino Unido com foco na mobilidade "segura,
limpa, justa e ecológica" para todos, bem
como no financiamento de pesquisas sobre
segurança do esporte motorizado. A instituição
de caridade também é membro da rede FiA

(Federation internationale de l'Automobile)
mais ampla que é o órgão regulador do esporte
motorizado, incluindo a Fórmula 1, e promove
mobilidade segura, sustentável e acessível
para todos os usuários das estradas em todo
o mundo. Outros doadores e parceiros de
apoio incluem o Global Road Safety Facility,
UN Road Safety Fund e bancos multilaterais de
desenvolvimento que garantem que o software
iRAP, especificações, sistemas e suporte
possam ser disponibilizados gratuitamente
para o benefício mútuo de todos os parceiros
em todo o mundo. Além da Fundação FIA,
empresas como a FedEx e a 3M também têm
sido doadores importantes para iniciativas
direcionadas, como o premiado programa Star
Rating for Schools. Com o objetivo de garantir
que as crianças possam viajar com segurança
para a escola, as ferramentas interativas foram
usadas por parceiros em todos os continentes
para transformar viagens de 1 e 2 estrelas para
crianças em viagens seguras de 4 e 5 estrelas
para a escola. O iRAP também facilita um
Quadro de Inovação global, onde os parceiros
contribuem para a melhoria contínua do
programa por meio de apoio em espécie e
específico do projeto para novas iniciativas. Isso
inclui novos desenvolvimentos empolgantes
como CycleRAP focado na segurança de
instalações de ciclismo dedicadas (Ciclovias
preferencialmente segregadas), AiRAP focado
no uso de inteligência artificial e aprendizado
de máquina para gerar dados de atributos de
estrada iRAP e classificações de estrelas para
carros autônomos que levam em consideração
as novas tecnologias nos veículos do futuro.
No nível do projeto, os países individuais
realizam seu próprio Mapeamento de Risco
e Classificação por Estrelas de projetos ou
estradas existentes, usando seus próprios
recursos, treinando a equipe interna, ou com
a ajuda de fornecedores credenciados ou
da equipe global de Projetos Estratégicos
especializados que o iRAP pode mobilizar, se
necessário. Isso garante um mercado aberto
e competitivo para as avaliações do iRAP, com
mecanismos para construir experiência e
capacidade local em cada país que podem ser
escalonadas com a demanda.

“Objetivo de garantir que as
crianças possam viajar com
segurança para a escola, as
ferramentas interativas foram
usadas por parceiros em todos
os continentes para transformar
viagens de 1 e 2 estrelas para
crianças em viagens seguras
de 4 e 5 estrelas para a escola.
O iRAP também facilita um
Quadro de Inovação global,
onde os parceiros contribuem
para a melhoria contínua do
programa por meio de apoio em
espécie e específico do projeto
para novas iniciativas.”

RODOVIAS&VIAS
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Desbloquear
o potencial de
estradas mais
seguras para
salvar vidas.

E a relação entre o iRAP e instituições de classe mundial, como a ONU (Organização das
Nações Unidas), OMS (Organização Mundial da Saúde) e a Organização Mundial da Saúde
inglesa, entre outras?
O iRAP tem status consultivo especial com
as Nações Unidas, por meio do Conselho
Econômico e Social da ONU, que reconhece
o status de ONG do iRAP e seu papel global
único e impacto na segurança no trânsito.
A instituição de caridade também apóia
ativamente a Colaboração das Nações Unidas
para a Segurança no Trânsito, organizada
pela Organização Mundial da Saúde. A escala
global e a tragédia do trauma rodoviário foram
reconhecidas pelos Estados Membros da ONU,
incluindo o Brasil, por meio do estabelecimento
de uma Meta de Desenvolvimento Sustentável
da ONU para reduzir pela metade as mortes e
feridos nas estradas até 2030. Para apoiar esta

“A escala global e a tragédia
do trauma rodoviário
foram reconhecidas pelos
Estados Membros da ONU,
incluindo o Brasil, por meio
do estabelecimento de uma
Meta de Desenvolvimento
Sustentável da ONU para
reduzir pela metade as mortes
e feridos nas estradas até 2030.”
14
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meta os Estados Membros da ONU, a OMS e a
ONU As Comissões Regionais desenvolveram as
Metas Globais de Desempenho em Segurança
no Trânsito e o recém-lançado Plano Global
para a Década de Ação para a Segurança
no Trânsito 2021-2030, que inclui o padrão
global de “3 estrelas ou mais” baseado em
evidências. Para garantir um mundo livre de
estradas de alto risco para todos os usuários
das estradas, a instituição de caridade também
celebra acordos de parceria e memorandos de
entendimento com as principais agências de
desenvolvimento e investimento em estradas.
Isso inclui parcerias ativas com o Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desenvolvimento,
Banco Europeu de Investimento, Banco Asiático
de Desenvolvimento e OCDE, entre outros.
Essas parcerias nos ajudam a garantir um foco
integrado na definição de políticas alinhadas
com as Metas de Desempenho de Segurança
Rodoviária Global para estradas de 3 estrelas ou
melhores para todos os usuários das estradas
e financiamento baseado em resultados das
atualizações que maximiza vidas salvas e
garante um alto retorno sobre o investimento
para governos e operadores rodoviários
do setor privado em todo o mundo. Esta
abordagem harmonizada e homogênea para a
segurança da infraestrutura rodoviária oferece
confiança, certeza e eficiência para desbloquear
o potencial de estradas mais seguras para salvar
vidas.

exclusiva

E quanto a uma contextualização do iRAP
no Brasil?
O trabalho inicial do iRAP no Brasil,
começou com projetos-piloto apoiados pelo
Banco Mundial com a equipe do LabTrans,
na Universidade de Santa Catarina. Isso
permitiu que especialistas locais construíssem
uma compreensão dos modelos e sistemas
globais usados pelos parceiros iRAP em todo o
mundo, levando em consideração a pesquisa,
expertise e experiência específicas no Brasil.
Por meio de projetos práticos em ambientes
urbanos e rurais em todo o Brasil, as calibrações
e o contexto locais foram desenvolvidos
juntamente com o padrão iRAP global já bem
estabelecido. Foram feitas traduções para
o português e foi construída a capacidade
e confiança das equipes locais para realizar
suas próprias avaliações. A partir dessa base
sólida aplicação local, a parceria evoluiu de
piloto à projetos práticos e, finalmente, no
lançamento do programa BrazilRAP, liderado
localmente pelo DNIT, em 2019. Já foram
avaliados mais de 30.000 km de estradas em
todo o país, mais de 1.000 pessoas foram
treinadas, 20 fornecedores credenciados e
mais de R$ 30 bilhões de investimentos em
rodovias, ficaram mais seguros. Com a ajuda
de fornecedores locais, LabTrans, e a equipe
do iRAP, o DNIT está avaliando atualmente
mais de 60.000km de rodovias nacionais.
As avaliações envolvem o levantamento
da estrada usando vídeo especializado e
equipamentos de gerenciamento de ativos e a
codificação de mais de 50 atributos da estrada
para o padrão global iRAP. Dados locais e
calibrações também estão incluídos para gerar
o conjunto completo de resultados que inclui
avaliações de estrelas, fatalidades e estimativas
de lesões graves, planos de investimento

“Já foram avaliados mais de
30.000 km de estradas em
todo o país, mais de 1.000
pessoas foram treinadas, 20
fornecedores credenciados
e mais de R$ 30 bilhões de
investimentos em rodovias,
ficaram mais seguros.”
em estradas mais seguras otimizados, que
incluem o retorno sobre o investimento de
mais de 90 contramedidas comprovadas e
indicadores-chave de desempenho para as
estradas existentes e o desempenho esperado
após o investimento. Os primeiros resultados
das avaliações nacionais são esperados antes
do final do ano. Além das avaliações nacionais,
uma série de grandes concessões rodoviárias
nacionais, incluindo as concessões PiPa
recentemente concedidas e as concessões BR153, incluem as métricas iRAP, para estradas
de 3 estrelas ou melhores. Os investimentos
necessários para aumentar o desempenho
de segurança das estradas foram totalmente
modelados ao longo dos períodos de
concessão de 30 anos e existem incentivos para
maximizar os resultados de segurança para
todos os usuários das estradas brasileiras, em
uma abordagem de financiamento sustentável
e inovadora, baseada em resultados calcados
no Star Ratings apoiados pelo Banco Mundial,
IFC, BID, BNDES, ABCR e ARTESP, para citar
alguns. A experiência do Brasil é líder mundial,
e estabelece as bases para investimentos de
impacto global e financiamento vinculado
à sustentabilidade com foco na redução de
traumas causados por acidentes rodoviários.

RODOVIAS&VIAS
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E como funciona esta certificação ou acreditação conferida pelo iRAP em termos gerais
para empresas e profissionais?

Como funciona essa codificação?
A codificação da estrada envolve a avaliação
das características que são importantes para a
segurança rodoviária. Todas as características
da estrada são apoiadas em pesquisas
baseadas em evidências sobre o impacto de
cada item na probabilidade ou gravidade
de um acidente. Mais de 50 atributos e suas
condições são registrados a cada 100 metros ao
longo da estrada com a mesma especificação
global. Isso inclui detalhes sobre a separação
mediana - é a estrada com faixa de rodagem
única, faixa de rodagem dupla ou separada
por uma barreira; os perigos à beira da estrada
- existem árvores, postes, aterros íngremes ou
zonas claras livres de perigos; os cruzamentos
- são separados por nivelamento, rotundas,
semáforos ou não sinalizados, bem como
instalações para pedestres e ciclistas - se
existem calçadas e ciclovias, e que tipo de
travessia de pedestres existem, apenas para
citar alguns. As especificações globais são
bem avançadas e se beneficiaram de mais de
1.000.000 km de avaliações de Star Rating em
todo o mundo - portanto, vimos quase tudo
e todos os tipos de características rodoviárias
que há para ver! Essa especificação comum,
permite uma avaliação objetiva e consistente
dos atributos, o que garante uma codificação
de alta qualidade por fornecedores treinados
e credenciados no Brasil e no mundo. Todos
estão usando o mesmo padrão global e
isso também cria oportunidades para criar
abordagens inovadoras de codificação,
que melhoram a qualidade e a velocidade
das avaliações. A codificação é finalmente
16
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agrupada em planilhas do Excel, usando
coordenadas de localização GPS e códigos
alfa-numéricos para cada atributo a cada 100
metros ao longo da estrada. O iRAP, como uma
instituição de caridade, fornece uma plataforma
de software de última geração global gratuita,
baseada em nuvem, chamada "ViDA", que
orienta os usuários durante o upload dos
dados e a geração de classificações por estrelas,
estimativas de acidentes fatais e graves e a Safer
Road, para otimizar os Planos de investimento.
Os resultados podem ser visualizados
diretamente no ViDA, por todas as partes
interessadas em um ambiente seguro - de
políticos à planejadores e engenheiros, equipes
de construção e manutenção. Os resultados
também podem ser integrados com sistemas
de gestão de ativos de agências rodoviárias
e análises aprimoradas e testes de cenários,
que podem ser explorados por especialistas
devidamente treinados.

“Todas as características da estrada
são apoiadas em pesquisas baseadas
em evidências sobre o impacto
de cada item na probabilidade ou
gravidade de um acidente. Mais de
50 atributos e suas condições são
registrados a cada 100 metros ao
longo da estrada.”

Em primeiro lugar, é necessário
compreender que, a acreditação tem por
objetivo manter um alto e adequado nível
de qualidade e padronização. Como uma
rede de restaurantes, em que o mesmo
padrão de serviço, o mesmo tipo de prato,
o mesmo tipo de segurança alimentar, o
mesmo cardápio, podem ser encontrados em
locais geograficamente diversos. Portanto,
o credenciamento também é uma garantia.
Com a classificação por estrelas especificada e
usada por governos e agências de investimento
para padrões de desempenho e rastreamento,
a aplicação de alta qualidade das avaliações
é crítica para cada parceiro, cada país, cada
projeto e cada fornecedor. É por isso que é
feito com muito rigor, com testes e validações
independentes e até renovação periódica de
conhecimentos, para manter o fornecedor
acreditado familiarizado com todas as últimas
atualizações feitas pelo iRAP no software e
especificações. Existem três formas principais
de acreditação. A primeira, é para o próprio

“Credenciamento também é uma
garantia. Com a classificação por
estrelas especificada e usada por
governos e agências de investimento
para padrões de desempenho e
rastreamento, a aplicação de alta
qualidade das avaliações é crítica
para cada parceiro, cada país, cada
projeto e cada fornecedor. É por isso
que é feito com muito rigor.”

levantamento rodoviário, para se certificar de
que a segurança das operações é suficiente,
a qualidade e o georreferenciamento das
imagens são suficientemente precisas e de
alta resolução para a avaliação iRAP. Existe
um software de codificação integrado,
que garante eficiência e codificação de
alto padrão com garantia de qualidade. A
segunda forma de credenciamento, é para a
codificação propriamente dita. Esse trabalho
normalmente, será concluído por técnicos
ou especialistas “júnior” em engenharia,
supervisionados por um especialista em
codificação líder qualificado, para garantir que
os padrões de alta qualidade sejam mantidos.
Embora inicialmente as empresas fossem
credenciadas para a qualificação de codificação,
o credenciamento agora é feito para indivíduos,
o que reflete seu treinamento e experiência
individual e garante que as habilidades estejam
atualizadas. Esse credenciamento fica com o
indivíduo e é responsabilidade dos clientes
e do fornecedor, garantir que os membros
de sua equipe de codificação possuam
credenciamento atualizado. A terceira forma
de credenciamento, é para análise e relatórios.
Isso geralmente requer um engenheiro mais
experiente, com uma maior compreensão do
desempenho de segurança da infraestrutura
e análise de investimento. As ferramentas
de software apóiam o processo, mas sempre
exigem a mão firme e o conhecimento de um
bom profissional que inclua sua experiência na
interpretação dos resultados e na garantia de
que eles reflitam as necessidades locais. Para
garantir que o processo de credenciamento
seja autossustentável, pequenas taxas são
pagas para apoiar os custos associados
ao processo de treinamento, validação e
credenciamento, com diferenciação de
preços para refletir a acessibilidade em países
desenvolvidos e em desenvolvimento.
RODOVIAS&VIAS
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“É necessário trabalharmos
juntos para valorizar a vida
humana, aplicar o expertise
em engenharia, e entender o
verdadeiro potencial que temos
como indústria, para salvar vidas,
economizar dinheiro e
criar empregos. O que poderia
ser mais importante do que isso?”

Menos acidentes
também resultarão
em menos
congestionamentos,
menos emissões, e
tempos de viagem
mais confiáveis.

Conversamos com o CEO, Rob McInerney, e ele tem algumas posições interessantes sobre o
potencial do iRAP como um indutor de crescimento ...

Em que momento esse trabalho frutifica no aspecto, talvez mais famoso para quem já
conhece o iRAP, a classificação por estrelas?
O software ViDA é usado para processar
a codificação e produzir as classificações
por estrelas para cada usuário da estrada. As
classificações por estrelas estão disponíveis para
pedestres, ciclistas, motociclistas e ocupantes
de veículos, onde quer que estejam. Os
modelos são integralmente publicados no site
do iRAP, com a base em evidências associadas
que são apoiadas em todos os fatores de risco

“A partir de avaliações de
estudos de colisão, também
sabemos que o risco de morte
ou ferimentos é reduzido
aproximadamente à metade
para cada melhoria incremental
na classificação por estrelas.
Os números de fatalidades
caem pela metade quando
atualizamos uma estrada.”
18
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usados no modelo. A partir de avaliações de
estudos de colisão, também sabemos que
o risco de morte ou ferimentos é reduzido
aproximadamente à metade para cada melhoria
incremental na classificação por estrelas. Os
números de fatalidades caem pela metade
quando atualizamos uma estrada de 1 estrela
para 2 estrelas, diminuem novamente pela
metade passando de 2 estrelas para 3 estrelas e
assim por diante. É por isso que o padrão global
de 3 estrelas ou melhor foi adotado como o
padrão mínimo global a se aspirar. A pontuação
individual do Star Rating é gerada a cada 100
metros e, em última análise, apresentada em
um resultado suavizado ou médio, ao longo de
seções homogêneas de 1 km em áreas urbanas,
e seções homogêneas de 3 km em áreas rurais.
Então, é possível dizer que tal rodovia é o padrão
"x" estrelas e metas políticas podem ser definidas
para orientar os investimentos no futuro. Na
verdade, por tudo isso, já contamos com a
liderança do DNIT construindo capacidade
interna para a utilização dos resultados, de
forma que a metodologia se torne um ciclo
permanente dentro do Departamento em apoio
ao plano global para a “Década de Ação pela
Segurança Viária”.

Sim, sim, sim. Verdade. Este é um conjunto
de visões que dividimos, à medida em que
as pessoas passam a atuar mais ligadas às
questões de segurança no trânsito. Nós
sabemos, e o próprio Rob disse repetidas
vezes, que o investimento em estradas mais
seguras usando a abordagem iRAP "salva
vidas, economiza dinheiro e cria empregos".
E é muito fácil ver como. Basta olhar para
todos os resultados positivos que são criados
a partir do investimento em estradas mais
seguras de 3 estrelas ou melhores para todos
os usuários: com menos acidentes, haverá
menos pressão sobre os sistemas de saúde,
cujos governos serão capazes de alocar esses
recursos para outras áreas de sua própria
saúde. Menos acidentes também resultarão
em menos congestionamentos, menos
emissões, e tempos de viagem mais confiáveis
e consistentes, o que ajudará os negócios, a
economia e os indivíduos que usam a rede
rodoviária. Da mesma forma, sistemas de
trânsito mais seguros acabam se tornando
mais eficientes e contribuem para o aumento
da atividade econômica, além de melhorar
a competitividade. Os acidentes rodoviários
também são uma das principais causas de
morte e ferimentos no local de trabalho e,
estradas mais seguras também são uma parte
essencial de fornecer um local de trabalho
seguro para todas as empresas e todos os
trabalhadores em todo o mundo. “Investir
em estradas mais seguras é uma situação

ganha-ganha-ganha, para todos os países do
mundo”, disse Rob, que também afirmou que:
“Alcançar as metas globais de pelo menos 75%
das viagens em estradas 3 estrelas ou melhores
até 2030, resultará em US $ 8 de benefícios
para cada US $ 1 investido, e resultará em
mais de 100 milhões de mortes e ferimentos
(em vários graus de severidade) evitados. A
liderança do Brasil em moldar o financiamento
do setor privado, baseado em resultados e o
investimento de impacto, é uma parte essencial
para acelerar o potencial de salvamento, com
estradas mais seguras, e é um exemplo a ser
seguido pelo resto do mundo. Combinados
com programas nacionais liderados localmente,
como o BrazilRAP, essas parcerias para o
impacto em 2030 nos possibilitarão alcançar
a Meta de Desenvolvimento Sustentável de
reduzir pela metade as mortes e feridos nas
estradas até o final da década”. É por meio
dessa abordagem ganha-ganha-ganha, a que
ele se refere, que podemos salvar milhões de
vidas. E é precisamente porque acreditamos
nela, através de um sensível aumento da
segurança rodoviária, que o iRAP como um
time, encontra uma forte motivação, paixão
e propósito para continuar. É necessário
trabalharmos juntos para valorizar a vida
humana, aplicar o expertise em engenharia,
e entender o verdadeiro potencial que temos
como indústria, para salvar vidas, economizar
dinheiro e criar empregos. O que poderia ser
mais importante do que isso?
RODOVIAS&VIAS
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JORNADA
ESTELAR
Falar da moderna orientação para segurança viária e da adequada
gestão rodoviária à ela voltada – não apenas no Brasil, mas a nível
mundial – requer que se coloque no topo, como referência essencial, a
sigla iRAP. Ainda relativamente desconhecida no Brasil, a entidade de
avaliação Rodoviária Internacional (International Road Assessment
Programme), constitui na verdade, um conjunto de inteligências cujo
objetivo é salvar vidas. Com mais de 20 anos de atuação e fundada em
simultâneo com o mais famoso NCAP (New Car Assessment Programme,
aquele que promove testes de colisão e atribui estrelas para segurança
veicular), pelos governos britânico, holandês e sueco, a instituição
se apoia no coletivo das disciplinas de engenharia construtivas e
consultivas, para entregar soluções que buscam, de forma sistemática,
eliminar ou ao menos mitigar a presença de rotas de alto risco nos
caminhos da população.
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riado mais como uma
plataforma científica, que
acaba por comprovar uma
hipótese empiricamente percebida, o
iRAP nasce da constatação expressa
em uma máxima que existe em
diversos idiomas: “prevenir é melhor
que remediar”. Implícita à esta
percepção, portanto, levada desde à
medula de sua concepção, a entidade
que vê na segurança viária algo mais
que o custo social, foi capaz de ao
longo do tempo, aprimorar seus
métodos e estudos, para finalmente,
por meio de evidências, demonstrar
de forma inequívoca que a perdas no
trânsito, além de um desperdício de
vidas, representava na verdade uma
epidemia que pressionava absurda e
desnecessariamente os sistemas de
saúde, e um desperdício de recursos,
tanto em ativos quanto financeiros,
que deixava profundos impactos em
todo e qualquer país que contasse
com o modal rodoviário em sua
matriz logística de transportes. Uma
ferramenta para a eficiência. Um
suporte para decisões estratégicas
de governos. Uma metodologia
compreensível, pronta a ser aplicada
e gerar resultados. Uma iniciativa com
finalidades humanistas. Um caminho
para o progresso e o desenvolvimento
sustentáveis. O iRAP e os demais
programas originados dele, como o
mais recente e premiado star rating
for schools, que busca melhorias
incrementais nos trajetos escolares e
no viário ao entorno de escolas, são
tudo isso e mais um pouco, como
poderemos constatar ao longo da
detalhada entrevista concedida com
exclusividade à Rodovias&Vias, pelo
seu representante, o diretor Julio
Urzua, descortinando o tema como
nunca antes registrado em um veículo
do setor.
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PARCERIA PARA A VIDA
Como já divulgado previamente, a revista Rodovias&Vias,
associa-se e irmana-se em objetivo, por meio da parceria
próxima e alinhada ao iRAP, à muitas outras entidades de classe
internacional, em prol da segurança viária e da prevenção de
acidentes e mortes. Intransigentes defensores da qualidade da
engenharia Nacional – igualmente atuante há mais de 20 anos,
como o próprio iRAP – a marca Rodovias&Vias portanto se
posiciona já há algum tempo também como comunicadora dos
avanços da inteligência, por mais vida nas estradas.

RODOVIAS ESTRELADAS: OS CRITÉRIOS
Para uma rápida compreensão da
elevação de padrão técnico proposta pelo
iRAP (os modelos sugeridos completos e
detalhados podem ser encontrados no
link: irap.org//3-star-or-better/what-is-starrating), a classificação por estrelas (tal qual
a atribuída aos índices de segurança para
veículos em crash tests como Euro NCAP
e Latin NCAP), é utilizada. Naturalmente,
quanto mais estrelas, melhor equipada a

infraestrutura, que deve contemplar as várias
categorias de usuário (veja gráfico). Desta
forma, é possível compreender também
a orientação adotada pela ARTESP, já há
algum tempo, quanto à utilização do padrão
“3 estrelas ou mais” em seus projetos de
concessão, o que colocou a agência em uma
posição de destaque, apontada pelo próprio
iRAP, como um case de sucesso na esfera
governamental.

5 PILARES, 12 METAS
Para tratar este problema, além da “vacina” proposta pelo iRAP, a ONU reedita os
esforços da década de ação pela segurança no trânsito. Durante uma assembleia geral,
ainda em 2017, ou seja, ao final da vigência da década, os estados membros chegaram a
um consenso quanto às 12 metas gerais de performance em segurança rodoviária (que
também estabelecem um ordenamento nas ações) para sustentar as ações em direção a
um trânsito mais seguro, apoiadas em 5 pilares: 1 - gerenciamento da segurança viária; 2 –
estradas mais seguras e mobilidade; 3 – veículos seguros; 4 – usuários seguros e 5 – resposta
pós acidentes.

Meta 1 (2020)

“Até 2020, todos os países devem estabelecer um plano
nacional de ação compreensivo e multissetorial”

Meta 2 (2030)

“Até 2030 todos os países devem ascender a um ou mais
itens chave dos instrumentos legais estabelecidos pela ONU,
relacionadas à segurança viária”

Meta 3 (2030)

“Até 2030, todas as novas rodovias devem alcançar padrões
técnicos para todos os usuários, levando em consideração a
premissa de 3 estrelas ou mais”

Meta 4 (2030)

“Até 2030, que mais de 75% das viagens em
rodovias existentes encontrem os padrões técnicos que levem
em consideração todos os usuários
quanto à segurança”

Meta 5 (2030)

“Até 2030, 100% dos veículos novos e usados (definidos como
produzidos, vendidos ou importados) atinjam altos padrões de
segurança, tais como os recomendados pela regulação priorizada
pelas Nações Unidas, normas técnicas globais, ou requerimentos
de performance nacionais equivalentes”

Meta 6 (2030)

“Até 2030, reduzir à metade a proporção de veículos viajando
acima do limite de velocidade estabelecido na via, reduzindo
também a quantidade de ferimentos e fatalidades causadas por
velocidade excessiva”
22
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CLASSIFICAÇÃO

DE ESTRELAS
Sem calçada,
sem travessia segura
para pedestres,
tráfego à 60 Km/h

Meta 7 (2030)

“Aumentar a proporção de motociclistas
utilizando capacetes que atendam aos
padrões próximo de 100%”

Meta 8 (2030)

“Aumentar a proporção de ocupantes de
veículos utilizando cintos de segurança ou dispositivos de
segurança para crianças padronizados próximo de 100%”

Com calçada,
refúgio para
pedestres,
iluminação nas ruas,
tráfego à 50 Km/h

Sem ciclofaixa,
sem travessias
seguras para ciclistas,
pavimento ruim,
tráfego à 70 Km/h

Sem motofaixa,
pista simples sem
barreira,
árvores e obstáculos
próximos à pista,
cruzamentos em nível,
tráfego à 90 km/h

Pista sem barreira com
eixo estreito,
árvores e obstáculos
próximos à pista,
cruzamentos em nível,
tráfego à 100 km/h

Ciclovia,
pavimento em bom
estado,
iluminação nas ruas,
tráfego à 60 Km/h

Motofaixa,
pista sem divisão,
pavimento em bom
estado,
mais de 5 metros
de distância para
quaisquer obstáculos,
tráfego à 90 Km/h

Canteiro central largo
segregando tráfego
contrário,
mais de 5 metros
de distância para
quaisquer obstáculos,
tráfego à 100 Km/h

Ciclovia segregada,
travessias elevadas,
iluminação das ruas

Pista segregada,
pistas separadas por
faixa central,
livre de obstáculos,
alinhamento reto,
tráfego à 80 Km/h

Barreiras de segurança
separando tráfego em
sentido contrário e
obstáculos,
alinhamento reto,
tráfego à 100 Km/h

Meta 9 (2030)

“Diminuir à metade o número de ferimentos e fatalidades
causados por acidentes envolvendo motoristas
alcoolizados e/ou sob influência de outras substâncias
psicoativas”

Meta 10 (2030)

“Todos os países possuírem legislação nacional
restringindo ou proibindo a utilização de
telefones celulares por motoristas”

Com calçada,
travessias sinalizadas,
refúgio para
pedestres,
iluminação nas ruas,
tráfego à 40 Km/h

Meta 11 (2030)

“Todos os países estabelecerem legislações
quanto à tempo volante/tempos de descanso para
motoristas profissionais e/ou alinharem-se às legislações
internacionais nesta área”

Meta 12 (2030)

“Todos os países estabelecerem e alcançarem
metas nacionais na diminuição do tempo transcorrido
de resposta aos acidentes e o provimento dos primeiros
socorros”
RODOVIAS&VIAS

23

CAPA • ENGENHARIA CONSULTIVA • PAVESYS

UM DEUS
CHAMADO

TECNOLOGIA
O início, a ampliação de horizontes e a consolidação de uma
empresa com sotaque gaúcho, mas com ambições e inteligência do
tamanho do Brasil. Os momentos da Pavesys, em uma linha do tempo
pelo rodoviarismo do país, desde sua entrada no segmento (há 20 anos,
antecipando em décadas, algo que conhecemos hoje como “startup”,
ou seja, empresas que vêm na agilidade entre desenvolvimento e
implantação tecnológica, um diferencial primordial) e sua prolífica
trajetória de contribuições para este, que atualmente, embasa-se em
uma visão ferrenhamente atrelada ao progresso científico e à tecnologia
que avança pela teoria, transformando-a em prática.
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P

avesys. Pronunciada em bom
português com sotaque sulista, com
um agudo acento (foneticamente)
sobre o “a” da primeira sílaba. Um conjunto
de letras, que desliza bem, além da língua
materna, pelas inflexões do universal
inglês, não apenas em sonoridade, mas
em significância. Uma marca que une com
sucesso conceito, forma e função, já ao
primeiro contato, e que pôde demonstrar
ao longo de sua história, esta coerência
entre inteligência, domínio teórico e a

habilidade em termos práticos, de
resultados, como um valor intrínseco
e explícito. E percebido pelos clientes
que, ao visitar a sede da companhia,
não estranhariam se esta, ao invés de
Porto Alegre, estivesse instalada em
Palo Alto, Cupertino ou Menlo Park.
De fato, ali sob o tingimento de tons
frios emanados das telas, convergem
as informações que, corretamente
interpretadas, traduzem-se na linguagem
tecnológica de uma entidade da era
moderna da comunicação: dados e
compilações destes, que cruzados,

orientam o estudo e a apresentação
de soluções para a adequada gestão
rodoviária do país, com foco em eficiência,
conformidade e qualidade de rodagem.
À linha tênue trilhada pela empresa,
entre vanguarda científica e aplicação
rápida pós validação, no mundo real,
clientes de classe internacional como
Grupo Abertis, nomes de peso no
cenário das concessões nacionais como
Eixo-SP e entidades públicas como o
Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT, Agência Nacional

de Transportes terrestres - ANTT e o
Departamento Autônomo de Estradas de
Rodagem do Rio Grande do Sul – DAER,
valeram-se da técnica e do expertise
da Pavesys, dentro dos 4 pináculos de
sua atuação: “Trata-se de gerência de
pavimentos, avaliação e diagnóstico de
rodovias, estudos de viabilidade técnicaeconômica de infraestrutura, elaboração
de projetos rodoviários e segurança viária,
consistem aí o nosso core. A Pavesys,
como foi concebida, inicialmente por
especialistas em pavimentação, que

“Trata-se de gerência de
pavimentos, avaliação e
diagnóstico de rodovias,
estudos de viabilidade
técnica-econômica de
infraestrutura, elaboração
de projetos rodoviários e
segurança viária, consistem
aí o nosso core.”
Fernando Pugliero, Diretor Geral
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depois expandiram seus horizontes,
de fato, nasce com o pé na estrada”,
comenta o diretor Geral Dr. Fernando
Pugliero, aludindo ao início da empresa,
em 2001, junto ao outro fundador,
o também engenheiro doutor em
pavimentação, Régis Martins Rodrigues,
em um trabalho muito aproximado
às pesquisas em Universidades,
envolvendo desde sistemas de
gerenciamento à
investigação do
desempenho dos pavimentos, o que
oportunizou uma inédita e rápida
transferência de tecnologia de ponta
para o mercado rodoviarista nacional e
mesmo, internacional, como orgulhosa
e justificadamente sempre lembram os
criadores e colaboradores da “cultura
Pavesys”. Continuando o raciocínio,
o diretor explicou: “Percebemos que
deveríamos oferecer ao mercado soluções
completas na área da infraestrutura

“No que concerne à gestão
de pavimentos, sejam eles
rodoviários, aeroportuários ou
mesmo ferroviários, é possível
obter condições para um processo
decisório seguro tecnicamente,
eficiente do ponto de vista de
utilização de recursos, com a geração
de planos de investimentos, através
da utilização de sistemas de
gerência de pavimentos.”

de transportes. Assim, nos qualificamos e
desenvolvemos ferramentas para atuar nas áreas
de Avaliação de Pavimentos com FWD, Lasers e
Grip Tester; Projetos de Rodovias; Sistemas de
Gerência de pavimentos; Sistemas de Gerência
da Manutenção e Estudos de novas concessões
de rodovias e em pavimentos de aeroportos
e ferrovias”, elencou, sendo complementado
pelo diretor de Novos Negócios da Pavesys,
Eng. Elemar Taffe Jr: “Na verdade, tanto a
esfera pública quanto no âmbito privado, no
que concerne à gestão de pavimentos, sejam
eles rodoviários, aeroportuários ou mesmo
ferroviários, é possível obter condições para
um processo decisório seguro tecnicamente,
eficiente do ponto de vista de utilização
de recursos, com a geração de planos de
investimentos, através da utilização de sistemas
de gerência de pavimentos”.

Eng. Elemar Taffe Jr. ,
diretor de Novos Negócios
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EXPANDINDO HORIZONTES, COM SEGURANÇA:
iRAP “BY” PAVESYS
“No início, a avaliação e geração de
soluções para projetos de restauração
e implantação de pavimentos eram
as grandes demandas. A empresa
surge então, neste contexto em que
havia uma carência de conhecimento
especializado na área de engenharia
de pavimentos”, disse o diretor Elemar.
“Hoje, a Pavesys está pronta a atender
aos próximos passos da gestão, com
o advento de tecnologias como ITS e
metodologias como o International
Road Assessment Programme - iRAP
(Programa Internacional de Avaliação
Rodoviária)”, declarou. “No nosso
entendimento, o núcleo de gestão
de uma rede pavimentada passa pela
segurança viária e pela pavimentação.
Vendo aí uma oportunidade, decidimos
desenvolver ferramentas integradas de
gestão para esta área, e partimos para o
desenvolvimento do que denominamos
SGISV – Sistema de Gestão da Infraestrura
e Segurança Viária”, explicou o diretor,
30
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especialmente na etapa survey, que acessa
e determina um primeiro cenário base para
a elaboração dos desdobramentos futuros
e eventual aplicação das “contramedidas”,
que é o termo utilizado pelo próprio iRAP
para definir suas soluções. Podendo afirmar
com folgas, que segurança é bom negócio, a
Pavesys ainda ofereceu outras contribuições
de sucesso, como por exemplo o primeiro
estudo do BRAZILRAP realizado pelo DNIT,
totalizando 58 mil km e o programa de
concessões do Paraná, maior programa
de concessões do mundo com 41 bilhões
de investimentos previstos, além de
levantamentos realizados na concessão do
trecho Piracicaba- Panorama PIPA (SP), em
1218 km, no projeto da Via DUTRA, em 656,8
Km e a concessão da BR-153 (GO/TO), em
mais de 850 Km, entre muitas outras, como
os projetos do Rodoanel Trecho Norte (SP)
e BR-040/Concer. Focada em segurança,
tecnologia, vanguardista, pioneira. A
Pavesys definitivamente demonstra o perfil
de companhia capaz de, determinada e
metodicamente, ajudar o principal modal
do país a voltar a rodar, mais e melhor.

Abaixo são apresentados os principais projetos
Pavesys aplicando a metodologia iRAP (segurança
viária):

1.

DNIT 20 mil km – Rede Nordeste (Lote 2).

2.

Estudo Nova Concessão ViaDutra

3.

Estudo Nova Concessão Pipa/Eixo

4.

Estudo Nova Concessão BR-153 GO/TO

5.

Estudo Nova Concessão Litoral SP

6.

Rodoanel Trecho Norte

7.

Estudo Nova Concessão BR-040/Concer

8.

Estudo Novas Concessões do Paraná
6 lotes – 4 mil kms.

9.

Concessionária Entrevias

10.

Concessionária Ecosul

11.

Concessionária Concepa

12.

Concessionária CRO

13.

Grupo ABERTIS América Latina – 7 mil kms

revelando mais detalhes sobre o
novo e avançado produto da Pavesys,
que começou a ser desenvolvido
pela empresa no primeiro projeto
iRAP da Pavesys, que foi a aplicação
da metodologia na rede ABERTIS na
América Latina (Brasil, Argentina, Chile
e Porto Rico). Foram cerca de 7 mil
quilômetros, num projeto realizado
em parceria com o iRAP e o Grupo
Abertis, de acordo com informações
da empresa. Neste quesito, no Brasil
a Pavesys entendeu a necessidade de
customização da metodologia para
atendimento aos contratos, tanto sob o
prisma de conformidade de desempenho
previsto, quanto da periodicidade de
monitoramento e geração dos Key
Performance Indicators – KPI’s – ou
“indicadores chave de performance”,
detalhou. Em tempo: somente em 4
anos de atuação com o iRAP a Pavesys
contabiliza mais de 72 mil km de
rodovias avaliadas, nos diversos estágios,
RODOVIAS&VIAS
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PRIMUS
INTER PARES

DOUTOR EM ENGENHARIA CIVIL PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, MESTRE EM
ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA PELO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA. DIRETOR
DA PAVESYS ENGENHARIA, CONSULTOR E PROFESSOR. A EXTENSA LISTA DE PREDICADOS DE FERNANDO
PUGLIERO, QUE TAMBÉM É UM ESPECIALISTA EM DIAGNÓSTICO E GERENCIAMENTO DE PAVIMENTOS, NÃO
INCLUI SUA VERVE PARA A VANGUARDA E SUA ASTUTA OBSERVAÇÃO DO CONTEMPORÂNEO. HOMEM DE SEU
TEMPO (E POR DIVERSAS VEZES, À FRENTE DELE), UM DOS MAIORES ESPECIALISTAS EM iRAP DO BRASIL (SE
NÃO O MAIOR), FALOU À RODOVIAS&VIAS SOBRE SUAS MAIORES PAIXÕES: AS RODOVIAS DO PAÍS, A EMPRESA
QUE AJUDA A CONDUZIR, E A SEGURANÇA VIÁRIA, DA QUAL É UM DEFENSOR, CUJA RETÓRICA ESCORREITA E
SOFISTICADA, POSSUI A INEGÁVEL PRERROGATIVA DE CONVENCIMENTO, PAUTADA SOBRE LÓGICA SÓLIDA, E
GRANDE CAPACIDADE DE ARGUMENTAÇÃO.

“Quando nós

definimos o nosso
core business como
sendo sistemas
de gerência de
pavimentos, não
havia no Brasil
empresas que
comercializassem
essas ferramentas e
esses programas.”
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R&V: De uma forma bastante geral, podemos afirmar que
a Pavesys é uma empresa de consultoria bastante singular
no mercado brasileiro. Nos parece que é uma companhia que
conseguiu efetivamente dialogar com tranquilidade dentro do
cenário da engenharia, e seus diversos atores. Como se estabeleceu
a relação dela com a academia, e claro, a história de pioneirismo,
busca por tecnologia e a “descoberta” do iRAP para o Brasil?

pavimentos, não havia no Brasil empresas
que comercializassem essas ferramentas e
esses programas. De lá para cá, a Pavesys
teve a oportunidade de implementar
32 sistemas de gerenciamento em
diferentes redes brasileiras, com extensões
superiores a 40 mil Km no total, e por
volta de 2016, já estávamos vislumbrando
uma busca por atividades que pudessem
potencialmente agregar um novo rol
de negócios ao portfolio da empresa. É
muito comum empresas de consultoria
como a nossa, ampliarem seus escopos
de atuação. No país, nos últimos 40
anos, nós observamos uma migração da
área de atuação rodoviária para a área
ambiental, ferroviária e mesmo atividades
de supervisão de grandes obras. E claro,
outros elementos de infraestrutura como
saneamento. Então, nesta busca, com
características puras de investigação e
pesquisa, identifiquei o iRAP na Europa.
Verifiquei sua atuação em diversos países,
e relacionei todas essas informações com
a quantidade de acidentes fatais e com
consequências graves no Brasil. Não se
engane: nossos números eram muito
confusos, ainda são muito confusos
atualmente, na mesma monta em que
são alarmantes. Na época, eram cerca de
40 mil mortes no trânsito por ano, por
volta de 400 mil comprometimentos
graves, algo simplesmente absurdo.

Paralelamente, também observei outras
temáticas que o iRAP introduzia, como
rodovias inteligentes e etc., no que eu
pensei: como é que não existe o iRAP Brasil?
Entendendo melhor o funcionamento desta
instituição não governamental, vi que eles
eram os proponentes de uma metodologia
padronizada. Resumindo: a Pavesys foi
pioneira com o iRAP, no segmento de
concessões, e provavelmente participou
dos bastidores de todos os projetos da
metodologia, a ponto de a empresa estar
sendo citada como referência na origem
destes trabalhos no Brasil, pela própria
instituição. O iRAP pretende implantar, em
outros países que disponham de programas
de concessão, um modelo análogo ao
desenvolvido no país pela Pavesys. É claro,
este passa a ser um elemento de porfólio
da empresa, de classe internacional,
tal como o nosso SGP, que é o Sistema
de Gerenciamento de Pavimento, que
atende com tranquilidade a qualquer
tipo de cliente, público ou privado, do
ramo de administração rodoviária, um
expertise reunido por nós ao desenvolver
e efetivamente tocar em frente o maior
sistema de gerenciamento do mundo, que
é brasileiro. Uma ferramenta que, dadas
algumas similaridades – o país possui
extensões de malha muito grandes –
despertou o interesse em representantes da
Rússia, para implementar o SGP.

Fernando Pugliero: Está na gênese da Pavesys, há mais de 20
anos, esse viés para o desenvolvimento tecnológico e a inovação
com características de empreendedorismo. Nós desde sempre,
entendemos que o que se faz nas universidades, em termos de ensino,
pesquisa e especialmente as atividades de extensão - que possuem
um desafio muito grande de colocar em termos práticos alguns
conceitos e hipóteses que muitas vezes estão no campo teórico e/
ou de desenvolvimento científico – esta massa de conhecimento,
deve encontrar um caminho mais curto para a vida real, uma vez
que se comprove a sua vantagem de forma inequívoca. Quando nós
definimos o nosso core business como sendo sistemas de gerência de
RODOVIAS&VIAS
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Então, o melhor entendimento
do que era o iRAP, acabou por incluir
um novo tipo de abordagem para a
empresa, frente a outras disciplinas,
para além da pavimentação?
Foi. Neste momento, que pensei em
incorporar à Pavesys, algo que permitisse
a integração dos dois grandes módulos
de gerência rodoviária, que são a gestão
da infraestrutura propriamente dita, e a
gestão da segurança viária em conjunto
com a operação. Principalmente, nas
concessionárias brasileiras, algo que para
a instituição, também foi uma novidade,
pois o sistema não era empregado em
praticamente nenhuma concessão
do mundo. Partindo do princípio que
nossa programação de concessões
é, seguramente uma das maiores a
nível global, em termos de extensão,
empresas e variedade nas suas bases,
com características distintas, sem um
modelo homogêneo, logo pensei que
o estabelecimento desses indicadores
de segurança, efetivamente seriam
capazes de demonstrar que a atuação do
concessionário reduzia drasticamente o
índice de acidentes. Mesmo o estado de
São Paulo, que reduziu sensivelmente
os números de fatalidades e acidentes
com a atuação de suas concessionárias,
que colocaram a malha paulista
reiteradas vezes como a melhor do
país e entre as mais seguras da América
Latina, não possuía em seus contratos,
indicadores de desempenho associados
a este ganho. Tudo isso representou
uma mudança na minha visão. Durante
minha vida profissional, como sempre
tratamos de pavimentos, nos parecia que
a superfície, em perfeitas condições de
rolagem e conforto era o fator essencial
para a segurança. E pelo iRAP, nós
vimos que somente isso não bastava.
Começamos a compreender que o
foco de uma rodovia, é a manutenção
e a preservação da vida, não apenas da
manutenção e a preservação do conforto
de rolamento e a redução do custo
operacional.
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“Começamos a compreender

que o foco de uma rodovia, é a
manutenção e a preservação
da vida, não apenas da
manutenção e a preservação
do conforto de rolamento e a
redução do custo operacional.”
Um paradigma?

Sim, um paradigma que se explica, já
no início da programação das concessões,
que somente possuíam indicadores de
desempenho em seus contratos que
contemplavam, irregularidades, deflexões,
a ausência de buracos na pista, trincas, mas
não tinham em seu escopo, indicadores de
desempenho de segurança. No máximo,
quando existiam, como no caso da ANTT
e da ARTESP, alguns mapas de pontos
críticos e propostas de soluções pontuais.
Não havia essa visão de tratar a rodovia
como um todo, definindo de forma clara
indicadores de desempenho ao longo
do período da concessão. E aí que, pela
metodologia, há esta forma de avaliação
sistematizada por meio da classificação
por estrelas, que podemos reduzir, de
forma sintética, à algo similar à classificação
por estrelas dos hotéis. Essa classificação,
quando observada, transmite de forma
rápida e compreensível, mesmo ao leigo, o
que esperar daquela estrutura. Que nível de

serviço, qualidade das instalações. Mais que
isso, confere de forma padronizada um meio
adequado de se classificar um conjunto de
itens. E nós percebemos que efetivamente,
ele permite que se acesse todos os aspectos
da rodovia sob a ótica da segurança de forma
satisfatória. Então, ao longo dos últimos
30 anos, nós convivemos com muitos
programas de concessão no Brasil, com vias
comprometedoras, vias com acidentes muito
graves, recorrência muito significativa em
pontos críticos, como curvas e superfície
de rolamento, ausência de dispositivos de
sinalização e contenção adequados e por aí vai.
A meu ver, nem todas as concessões precisam
obrigatoriamente atender ao padrão mais
alto. Mas acho imprescindível estabelecermos
um padrão para as concessões, que seja
mínimo, vá lá, de 3 estrelas como o próprio
iRAP indica. Mas um padrão de onde não se
pode recuar. Também, neste quesito, onde
hajam as transições entre padrões técnicos,
por exemplo, saindo de pista dupla com
canteiro, um padrão 5 estrelas, digamos para
um 3, uma mão dupla com acostamento,
é muito profilático que se sinalize isso de
forma adequada. E nesse sentido também as
ferramentas de big data são muito bem-vindas.
Outro ponto de interesse a ser levantado aqui,
é uma extensão deste raciocínio, na linha de
que o ‘ótimo é inimigo do bom’ e que pode
ser aplicada por exemplo, para rodovias sob
gestão pública: a aplicação do iRAP também
permite estabelecer uma priorização sobre
essa classificação. Nem todas as rodovias, de
acordo com suas características, precisam
ser 5 estrelas, 3 estrelas. Até por que não faria
sentido implementar uma classificação alta em
um segmento pouco utilizado.

Especialmente em um momento onde
os entes públicos estão com orçamento
reduzido, praticamente em todas as
esferas, não?
Justamente. Essa priorização, com
base na classificação por estrelas, pode ser
muito útil, por que pode ser um auxiliar
às administrações, na hora de avaliar
investimentos, na hora de tomar suas
decisões. A ausência da metodologia, que
permitiria escolher um padrão 1 ou 2 para,
digamos, uma via rural, de forma consciente,
é muito pior do que a dita implementação
mínima, mas que oferece uma compreensão
mais precisa daquele segmento. Em suma,
minha percepção é que uma vez que se
tem o conhecimento do que o iRAP é
capaz de fazer, temos algo tão robusto, que
consegue congregar técnicos e usuários.
Afinal, rodovias que possam ser melhor
entendidas, discutidas, certamente acabam
sendo melhor gerenciadas. Mesmo apenas
sob o ponto de vista do usuário, a cultura
de uma melhor compreensão das rodovias,
traz benefícios até sob o ponto de vista
legal, judicial e de exigência sobre o serviço.
Pensando no usuário enquanto consumidor
– e aqui falando de pistas concedidas – o iRAP
proporciona maior transparência, por que, as
estrelas indicam de forma inequívoca, rápida
e clara, a relação de correspondência e a
proporcionalidade do que é oferecido, frente
ao que se está, de fato pagando. Sob o ponto
de vista do prestador do serviço, também
é algo vantajoso. O operador, supomos,
assume uma concessão 3 estrelas, e ao final
de seu contrato, devolve também com 3
estrelas, ponto final, sem mais discussões.

“Pensando no usuário

enquanto consumidor – e aqui
falando de pistas concedidas
– o iRAP proporciona maior
transparência, por que, as
estrelas indicam de forma
inequívoca, rápida e clara.”
RODOVIAS&VIAS
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“Melhoria de segurança

viária e análise de impactos
das rodovias concedidas, na
América Latina, em cerca de
7 mil Km de malha sob gestão
das empresas deste grupo.”
Recentemente, no Paraná, foi anunciado
o extenso novo programa de concessões,
com a inclusão de iRAP “3 estrelas ou mais”
em uma grande quantidade de trechos. A
Pavesys colaborou com este processo? Qual
sua percepção sobre a proposta?
O Paraná é um bom exemplo. Os estudos
começaram por volta de 2019, inicialmente
pensando-se em 4 mil Km, ficando agora
com cerca de 3,3 mil Km no total, onde
nós propusemos o sistema iRAP, que será
implementado em todos os 6 lotes de
concessões, que terão aí ao longo do tempo
R$ 44 Bilhões em previsão de investimentos.
Será, de fato, o primeiro grande grupo de
concessões que terá na sua integralidade esse
sistema. Mas, estamos presentes no estado,
com estudos grandes, tanto nestas concessões
quanto nas avaliações das rodovias estaduais.
A atuação no Paraná também se deu por conta
de outro extenso estudo, requisitado pelo
Grupo Abertis, de melhoria de segurança viária
e análise de impactos das rodovias concedidas,
na América Latina, em cerca de 7 mil Km de
malha sob gestão das empresas deste grupo,
e a Pavesys, portanto, realizou levantamentos
na malha deles no Brasil, no Chile, Argentina
e Porto Rico, também sob o prisma da
metodologia iRAP. Todas as rodovias da
Arteris, de fato implementaram o sistema.
Foi uma experiência muito interessante, por
que a Pavesys na verdade, começou em 2016
a acreditação pelo sistema, e tivemos essa
grande avaliação envolvendo 4 países. Neste
projeto em específico, foi organizada uma
semana de treinamentos em Santiago, para
36
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integração e aplicação da ferramenta iRAP,
com profissionais tanto da instituição,
quanto das concessionárias quanto
pessoal da Pavesys, com vistas ao início das
atividades e intercâmbio de conhecimento.
Por que até então, não se havia feito nada
similar. Também é preciso levar em conta
que, a metodologia, é aplicada de forma
um pouco diferente quando já se tem uma
concessão em andamento, com plano
de exploração feito anteriormente, e do
modo como está sendo feito no Paraná,
para as novas concessões, ou como foi
feito na PiPa (Piracicaba – Panorama,
pela concessionária Eixo-SP), ou mesmo
na Nova Dutra, em que este plano já
contempla a aplicação do sistema.
Numa concessão já corrente, e em que
se pretende aplicá-lo, é muito mais difícil
estabelecer indicadores de desempenho
que sejam compatibilizados com o iRAP.
Neste caso em específico, as rodovias
geridas pelo estado, seja pelo DNIT ou
por DER’s, possuem um grau maior de
liberdade para esta implantação a qualquer
momento.

O doutor mencionou o DNIT. E o
BrazilRAP, neste contexto?
Na fase de implementação desses
processos, inicialmente nas concessionárias,
no começo do iRAP no Brasil, enfrentavam
dificuldade. Justamente por falta da
previsão do objeto em contrato. Em
larga escala, existia até uma certa – e
compreensível – resistência inicial – do tipo:
‘se o meu órgão regulador não exige, por
quê fazer?’. Bom. Neste ínterim, surgiram
aqui no país alguns programas novos, de
concessão, sendo estruturadas, como a BR153 no Tocantins, a relicitação da Dutra, e a
PiPa, que permitiram na sua concepção, a
introdução de novas tecnologias. E quase
todos eles, por meio do IFC e da Pavesys
conseguiram implementar a proposição
de iRAP para ser analisada pelos governos
– via ARTESP e ANTT, de acordo com o
caso – e também pela EPL e pelo DNIT em
Brasília. Essa apreciação seguiu para o TCU,
entre outros órgãos de controle estaduais
e finalmente, o iRAP acabou por ser
inserido na origem de alguns programas de
concessão, como estes citados. Ao mesmo
tempo, tivemos uma grande janela de
oportunidade, que aconteceu pelo DNIT,
por meio de sua diretoria, com forte atuação
da diretoria de Planejamento e Pesquisa,
que adotou um entendimento de que o
iRAP poderia ser um passo enorme em
direção ao cumprimento dos compromissos
que o país assumiu, de redução de números
de acidentes, junto à ONU, na década de
ação pela segurança no Trânsito.

“DNIT, por meio de sua diretoria,

com forte atuação da diretoria
de Planejamento e Pesquisa, que
adotou um entendimento de que o
iRAP poderia ser um passo enorme
em direção ao cumprimento dos
compromissos que o país assumiu,
de redução de números de
acidentes, junto à ONU.”

“Foi a partir deste momento, que

o Brasil começou a ter, por uma
metodologia confiável, o que
estava acontecendo nas rodovias,
e o mais importante, o que estava
sendo feito para mitigar esses
efeitos nocivos.”
E como foi esse processo em Brasília?
Olha, o Departamento, com grande
agilidade, em coisa aí de menos de 2 anos,
conseguiu com sucesso implementar
o que ficou conhecido como BrazilRAP.
Foi a partir deste momento, que o Brasil
começou a ter, por uma metodologia
confiável, o que estava acontecendo
nas rodovias, e o mais importante, o que
estava sendo feito para mitigar esses
efeitos nocivos, algo que certamente
dará condições ao país de superar o
desempenho obtido na primeira década de
ação pela segurança viária, nesta segunda
década também definida pela OMS e pela
ONU. Neste contexto ainda, tivemos uma
reunião com diversos órgãos em Brasília,
em 2017, que receberam muito bem a
ideia, tanto que a EPL chegou mesmo
a determinar uma visita à Pavesys para
entender melhor como funcionava a
metodologia iRAP, em um seminário, onde
explicamos todos os processos. A partir dali
essa equipe toda voltou à Brasília tendo
em vista a implementação. A EPL, nas
concessões e o DNIT, por sua vez, na grande
avaliação que intentava promover nas
rodovias federais, com mais de 60 mil Km.
Por sinal, o Departamento foi muito rápido
e feliz, ao conseguir concatenar a avaliação
dos pavimentos à primeira etapa do survey
do iRAP nessas rodovias. Tanto no primeiro
quanto no segundo ciclo, o Brasil já foi
capaz de gerar 2 anos de compilação de
dados, o que a meu ver mostra que o iRAP
veio para ficar no DNIT.
RODOVIAS&VIAS
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Mas ainda assim, o doutor crê que
tivemos boas oportunidades perdidas...

O doutor acredita que existe a possibilidade de verticalização da utilização da
metodologia? A exemplo de outras práticas adotadas em escala federal e que depois
foram sendo aplicadas por estado e mesmo municípios?
Sim. Acredito, sim. E em breve, nesse caso.
Estamos vendo diversos outros estados,
por ‘pressão’ de entidades financiadoras,
que cobram diversos compromissos para
contração de empréstimos, também aderirem
ao iRAP. Há entre eles, como por exemplo o
Banco Mundial, o entendimento de que os
investimentos em melhorias de infraestrutura,
rodovias, deveriam estar associados à metas
de melhoria socioambiental. Preservação da
vida. Segurança das pessoas. Um processo
como houve, alguns anos atrás, com o sistema
HDM e outros sistemas tecnológicos, para
que os países em desenvolvimento, não
simplesmente fizessem os investimentos,
mas os justificassem sob o ponto de vista
de viabilidade econômica e de retorno para
a sociedade. E os estados começaram a se

“Há um outro fenômeno

interessante também, digno de
nota, que advém das concessões
já nascidas com o iRAP embutido,
de terem de passar por avaliações
periódicas anuais, para aferição e
monitoramento, do atendimento
ao nível de classificação de
estrelas estabelecido.”
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atentar para isso. A partir daí o Tocantins
implementou o iRAP, assim como a Bahia,
o Rio Grande do Sul, que estabeleceu
uma implementação piloto em cerca de
2 mil Km e agora ano passado, São Paulo
também passou à sua aplicação sistêmica.
Na verdade, diversos estados da federação
estão seguindo a mesma sequência. E é uma
grata surpresa, se levarmos em consideração
que tudo isso, todo esse avanço notável,
está acontecendo em menos de 5 anos. Há
um outro fenômeno interessante também,
digno de nota, que advém das concessões
já nascidas com o iRAP embutido, de
terem de passar por avaliações periódicas
anuais, para aferição e monitoramento, do
atendimento ao nível de classificação de
estrelas estabelecido. É mais um KPI (Key
Performance Indicator – ou indicador chave
de performance), que deverá constar em
um relatório e que deverá ser remetido ao
órgão regulador para atestar a regularidade
e conformidade e inclusive, cobrar ações
do concessionário, caso necessário. E
isto, com certeza gera um novo filão de
mercado para a engenharia a ser explorado
pelas acreditadas da instituição. São
pessoas e empresas que atuarão de forma
independente e certificada. A Pavesys, por
sinal, está com mais alguns engenheiros em
fase de acreditação, justamente visando esse
novo nicho.

É verdade. Uma luta que nós perdemos
parcialmente, em meio à grandes janelas
favoráveis nesse período, foi a contratação,
por parte do Governo Federal, via BNDES,
uma extensão muito grande de concessões
federais, que não tiveram embutidas a
obrigação de implementar o iRAP, o que
é lamentável. Além disso, existem outros
estados, como Mato Grosso e mesmo o
Rio Grande do Sul, que em outros pacotes
recentes, também não exigiram, o que
infelizmente nos coloca em uma posição
de não conseguir cobrir 100% das novas
concessões com a metodologia, assim
como não conseguimos cobri-las 100% com
tecnologias de gerenciamento de pavimentos,
com aprendizado tecnológico. E isso deixa no
ar duas perguntas: ‘Que rodovia temos hoje?’,
e ‘Que rodovia teremos no futuro?’, nesses
casos.
E quanto aos custos de implementação?
Um expediente desta natureza não poderia
inviabilizar o equilíbrio?
Nem sob o ponto de vista técnico nem
sob o ponto de vista econômico-financeiro,
é possível embasar a não implementação de
uma metodologia como o iRAP. Me parece
mais uma ‘tergiversação’ sobre o processo. O
sistema iRAP de modo algum torna mais cara
uma concessão. Até por que ele é um sistema
que confronta o custo das vidas perdidas,
suas consequências, seus impactos à saúde,
ao longo de uma gestão rodoviária de 30
anos. Não se pode admitir que não se invista
em segurança viária inserida em um contexto
de programa de concessões rodoviárias, seja
ele qual for, no âmbito que for. Se isto ocorre,
é por que as contas não estão sendo feitas da
maneira adequada. Não se está observando
o chamado custo no ciclo de vida, que é
afinal o que importa fundamentalmente
neste tipo de empreendimento. Então, é
preciso avaliar programas que estabeleçam
tarifa, e não muito mais do que isso. Há que
se ter uma cobrança por serviços, pela tarifa
que se paga, clara. Não adianta colocar

“Não se está observando o chamado

custo no ciclo de vida, que é afinal
o que importa fundamentalmente
neste tipo de empreendimento.
Então, é preciso avaliar programas
que estabeleçam tarifa, e não muito
mais do que isso.”

guincho e ambulância, se a geometria da
via continuar ‘matando’ o usuário. Que se
cobre sim, indicadores de desempenho.
Essa abordagem inicial, de superfície, de que
tecnologia custa caro, a priori, é até verdade
em alguns casos. Contudo, é um custo que se
amortiza rapidamente, até porque os períodos
contemplados em contratos dessa natureza
são longos. Preveem inclusive aumentos
substanciais de tráfego e nível de exigência
operacional. Então, justificar apenas “custos”,
sem fazer contas direito, não é justificável,
haja visto o modo e o exemplo de como
pensaram DNIT e EPL, que privilegiaram
uma visão de país, de sociedade. O que não
se pode conceber, é que haja resistência,
sem que antes haja conhecimento. Outra
oportunidade perdida nos programas que
aconteceram nas últimas décadas, a maioria
deles, não embarcando na adoção de sistemas
de gerenciamento de pavimentos. É uma
inovação em tecnologia que literalmente
‘muda a cara’ da gestão do ativo, no ponto
mais perceptível, que a qualidade percebida
pelo usuário. É preciso entender de forma
definitiva, que inserções como esta, e mesmo
o próprio iRAP quando na elaboração de
um edital, não representam um impacto
ponderável na constituição de uma tarifa. São
como grãos de areia no meio da montagem
de um processo desses. Naturalmente,
também vejo uma certa resistência, por
que tudo que representa uma mudança de
paradigma, normalmente tira a chamada
‘zona de conforto’. Muitas vezes por força do
hábito, costume na forma de fazer as coisas –
sempre as mesmas coisas – gera também essa
resistência.
RODOVIAS&VIAS

39

CAPA • ENGENHARIA CONSULTIVA • PAVESYS

Entrevista: Fernando Pugliero
Presidente Pavesys Engenharia de Pavimentos

Ainda que seja algo com potencial para influenciar positivamente em termos de modal,
matriz de transporte e de macro logística, correto?
Correto. Particularmente, eu gosto muito
do conceito de ‘custo total dos transportes’. É
uma variável de classe mundial, que permite
avaliar desenvolvimento econômico, ou
expectativa deste, junto com o conceito de
TKU – Tonelada por Km Útil. Então, o custo
total, é uma soma. É o que se gasta para
construir, com o que se gasta para manter,
mais o tempo de viagem, mais os gastos
com acidentes, entre mais alguns aspectos
que você considerar, tais como custos de
operação, desgaste da frota, gastos com
combustível, (sendo esses últimos por
qualidade ruim de pavimento) e etc. Em suma
isso afeta esse ‘custo total dos transportes’,
que é uma das variáveis econômicas
fundamentais para uma determinada região.
Foi a partir disso, que eu pensei em trabalhar
algo que pudesse reduzir justamente esse
custo total, mas a partir da visão de segurança,
prevenção de acidentes e operação, algo que
a princípio estava fora do escopo original
nosso, mais centrado, por uma questão de
formação em pavimentos, que afinal são
os custos de construção e manutenção, os
quais nós já abordávamos. E vimos que aqui
no Brasil – desde sempre – se pensou em
segurança viária como sinalização. O que é
um equívoco. Hoje sabemos que a segurança
viária é muito mais do que isso. Sinalização
é apenas um desses componentes. E neste
sentido, não podemos deixar de mencionar
o BR-LEGAL, um grande passo na melhoria
dessas infraestruturas, sendo capaz de, pelo
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menos assegurar projetos específicos e
recorrência de investimentos nessa disciplina,
com empresas especializadas tanto em
projetos de sinalização, quanto na execução
desses projetos. Hoje, há uma discussão
grande de iRAP dentro das concessões, sob
o ponto de vista tecnológico e em termos de
detalhamento das melhorias de dispositivos
de proteção, de segurança viária. Uma
discussão muito em voga é a das defensas,
quais os tipos, as normas, qual a recorrência
das substituições delas dentro de um plano
de concessão, então, coisas que estavam a
nível zero 20 anos atrás, quando se fazia o
modelo sem prever um metro de defensa,
hoje acontecem. De qualquer forma, diria que
o rodoviarismo brasileiro avançou – e muito –
talvez até os proverbiais “50 anos em 5”, para
aludir à emblemática frase do presidente JK. E
sem dúvida, é uma grande distinção e motivo
de orgulho que a Pavesys tenha participado
ativamente desse processo.

“Aqui no Brasil desde sempre se

pensou em segurança viária como
sinalização. O que é um equívoco.
Hoje sabemos que a segurança
viária é muito mais do que isso.
Sinalização é apenas um desses
componentes.”

Paving Hybrid
Congresso
ABCR

EVENTOS

SUCESSO DA
PAVING HYBRID

De acordo com Guilherme Ramos,
diretor da STO Feiras e Eventos,
idealizadora e promotora da Paving
Hybrid, o evento mostrou a união e a
força do mercado de infraestrutura que,
mesmo diante dos desafios sanitários
e econômicos, tem contribuído para
o crescimento do país. “O trabalho
realizado pelo Ministério da Infraestrutura
é fantástico e tem impulsionado novas
concessões em todos os modais de
transporte, que contribuem para que
outras áreas, como o agronegócio

e mineração, cresçam, ao oferecer uma
infraestrutura ainda mais robusta para o
escoamento de safra e minério pelo território
nacional”, disse.
Para ele, a Paving tem o compromisso
de ser um elo de ligação entre todos os
players da infraestrutura, a fim de estabelecer
conexões de relacionamento e negócios,
que permitam realizar as obras de forma
produtiva, sustentável, eficiente e segura.
“Desse modo, no próximo ano, a Paving Expo
será o encontro ideal para quem trabalha
nesse segmento”, finalizou.

Impulsiona a edição presencial do evento em 2022, com uma
audiência online de mais de 8660 pessoas e a participação do Ministro
da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, Paving Hybrid mostra a
força do mercado de infraestrutura.

N

a avaliação dos participantes,
visitantes,
expositores
e
palestrantes, a Paving Hybrid
foi um sucesso, ao reunir todo o setor da
infraestrutura para um debate intenso
sobre os temas mais importantes para o
planejamento estratégico e as decisões de
empresas públicas e privadas que atuam na
área; e para apresentar as mais modernas
tecnologias em produtos, equipamentos
e serviços, com demonstrações em tempo
real, do Expo Center Norte.
Durante os três dias de evento híbrido
(20 a 22 de outubro), os públicos virtual
e presencial acompanharam anúncios
relevantes feitos pelo Ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas;
pelo presidente da EPL, Arthur Luis Pinho
de Lima; e pelo diretor de Concessões e
Privatizações do BNDES, Fábio Abrahão;
e pelo Ministério do Desenvolvimento
Regional, Daniel Ferreira, secretário
executivo, que confirmaram o potencial
da infraestrutura brasileira para geração de
novos negócios, transformando o país nos
próximos anos em um novo canteiro de
obras em diversos modais.
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A confirmação do sucesso da Paving
Hybrid também é mensurada pelos números
obtidos em sua primeira edição. Foram mais
de 60 horas de conteúdo, ministrado por
mais de 70 palestrantes, que atraíram um
público altamente qualificado, formado por
empresários, CEOs, presidente, diretores,
gerentes e profissionais de empresas das áreas
de infraestrutura, engenharia e construção;
representantes de instituições públicas
das esferas federal, estadual e municipal,
presidente e diretores de entidades setoriais,
membros da academia e de institutos de
pesquisa tecnológica, formadores de opinião,
influenciadores digitais e jornalistas. Ao total,
a audiência online chegou a mais de 8660
pessoas, com 708 visitantes presenciais.
O evento híbrido contou ainda como o
apoio e patrocínio de mais de 30 marcas, que
reafirmaram a importância da Paving para o
setor da infraestrutura, uma vez que a taxa de
renovação chegou aos 90%. Isso significa que
a realização bem-sucedida da Paving Hybrid
impulsionou, ainda mais, a Paving Expo,
edição 100% presencial, que está marcada
entre os dias 8 e 10 de junho de 2022, no Expo
Center Norte.

DESTAQUE SÃO PAULO: ESTADO & CIDADE
Recentemente, o governo do Estado
de São Paulo anunciou o investimento
de R$ 47,5 bilhões até 2022, para a
geração de 200 mil empregos e a
previsão de oito mil obras. Segundo João
Octaviano Machado Neto, secretário
de Logística e Transporte do Estado
de São Paulo, na área de logística e
transporte estão previstas a recuperação
de três mil quilômetros de estradas e
dois mil quilômetros de recapeamento
das rodovias. “Essa retomada do
investimento e do crescimento
econômico será alavancado pela
infraestrutura”, disse o secretário
De acordo com Machado Neto, o
governo de São Paulo está investindo
também para aumentar a capacidade
logística e de transporte do estado,
aplicando tecnologia e sustentabilidade,
incluindo a busca pelo carbono zero.
A seu ver, a questão tecnológica

pode contribuir para a segurança viária e
diminuição de custos operacionais no setor.
No caso da cidade de São Paulo,
Marcos Monteiro, secretário municipal de
Infraestrutura e Obras, comentou sobre
as duas metas de infraestrutura, que inclui
a construção de 14 novos reservatórios,
mas que estão sendo planejados 27 novos
reservatórios. “Não basta construir, é preciso
deixar projetos para as próximas gestões”
Monteiro falou sobre a liberação até o
final deste ano de 30 licitações em pontes
e viadutos, a partir de vistorias realizadas
anteriormente e, para o próximo ano, estão
previstas mais 80 licitações nessa área.
Ainda foi criado o Programa de Recuperação
de Áreas de Riscos. Ele ainda falou sobre
o trabalho que está sendo realizado em
conjunto com o Governo de Estado para
anunciar um novo plano de mobilidade na
cidade, com a previsão de construir novos
corredores, novos terminais e linhas de BRT.
RODOVIAS&VIAS
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O senhor também foi superintendente
Regional do Departamento em Sergipe, e
figurou como destaque na edição 117 de
Rodovias&Vias, tornando-se assim, como o
senhor mesmo lembrou, o primeiro profissional
do DNIT a aparecer em duas edições distintas à
frente de duas Superintendências diferentes.
Quais as principais diferenças entre elas?

UM CHAMADO

À AÇÃO,

UM CONVITE À

UMA MISSÃO
O ATUAL SUPERINTENDENTE DO DNIT NO AMAPÁ, ENGENHEIRO GUSTAVO DEFILIPPO, (FUNCIONÁRIO DE
CARREIRA DO DNIT DESDE 2006), ASSUMIU HÁ POUCO MAIS DE UM ANO, O QUE ELE CLASSIFICOU COMO “UMA
MISSÃO”, PARA A QUAL FOI CONVIDADO. INSTADO A RELATAR AS PECULIARIDADES DE SUA REGIONAL – E
SEMPRE, DE FATO ELAS EXISTEM, E CONSTITUEM QUASE UMA “PERSONALIDADE”, DISTINTA EM CADA UMA DAS
DISTRIBUIÇÕES PELO TERRITÓRIO NACIONAL – GESTOR, RECEBEU AS EQUIPES DE RODOVIAS&VIAS PARA, MAIS
QUE ORIENTAR UM GIRO PELAS CARACTERÍSTICAS DAS DUAS PRINCIPAIS RODOVIAS FEDERAIS QUE CORTAM O
ESTADO, OFERECER SEU PRISMA SOBRE O NORTE DA TAREFA QUE TEM PELA FRENTE.

“Estamos

conseguindo
colocar em
prática os
conhecimentos
adquiridos
ao longo
da carreira
e afinal,
colher bons
resultados.”
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R&V: O senhor assume a superintendência em um momento bastante
singular, não apenas da história do país, como da história mundial. A
esta altura, com algum tempo transcorrido, como se deu o início das suas
atividades e qual sua avaliação situacional à altura?

As demandas, são as de uma Superintendência
completa. Mas a estrutura, apesar de ter o espaço
físico adequado e suficiente, não. Então, ela é
muito exigente, por essas lacunas de posições
profissionais em aberto. Na verdade, a região
norte em geral me parece ser bastante carente do
ponto de vista funcional, diferentemente de locais
mais adensados, de outras Superintendência.
Mas, se por um lado, falta pessoal, por outro,
no entanto, não falta garra à equipe. Estamos
conseguindo avançar. Superar obstáculos. A título
de exemplo, tomando os tempos de viagem,
posso citar que, logo que assumimos, fomos
de Macapá (Capital do estado) à Laranjal do
Jari (Sul do AP), uma distância aí de pouco mais
de 300 Km (com cerca de 250 destes em terra,
revestimento primário), consumiu mais de 8 horas
de viagem somente para a chegada. Hoje, nós
sabemos e temos recebido relatos de pessoas
que conseguem realizar este mesmo trajeto em 3
horas. É um sinal claro que houve uma melhoria.
Da mesma forma, fizemos um trajeto para o Norte
(rumo Oiapoque), que consumiu em 110 Km não
pavimentados e nas mesmas condições, em terra,
5 horas para serem vencidos. Hoje esse percurso é
percorrido em 1h30.

“Fizemos um trajeto para
o Norte (rumo Oiapoque),
que consumiu em 110
Km não pavimentados,
5 horas para ser vencido.
Hoje esse percurso é
cumprido em 1h30.”
Naturalmente, imaginamos que
essas viagens somente devem ter
sido possíveis de serem realizadas
por meio da utilização de pick ups ou
outros tipos de veículo 4x4 (e com
marcha reduzida), próprios para uso
off road, não?
Esse é um fato curioso. Ao menos
3 destas mesmas viaturas, foram
cedidas pela Superintendência de
Sergipe, ainda quando eu estava no seu
comando. Tive uma oportunidade de
revitalizar a frota por lá, e sabia que seria
interessante repassar algumas delas
para o pessoal aqui. Mal sabia eu que as
iria utilizar logo mais à frente quando na
SREAP.

Gustavo Defilippo: Foi e está sendo um desafio profissional interessante.
Estamos conseguindo colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao
longo da carreira e afinal, colher bons resultados. Viemos para o Amapá no
auge da pandemia. Então, como é de se supor, coisas simples, desde arrumar
hotel, alugar uma casa, e mesmo tomar um vôo, ficaram muito complicadas.
Tudo isso como um adicional à já bastante vultosa tarefa que sabíamos ter
pela frente. Esta ‘aventura’, tinha ainda como pano de fundo uma malha de
mais de mil Km, em mais da metade, 54%, no chamado leito natural. Selva
de ambos os lados nas estradas, colm grandes extensões a serem cobertas.
Mas, com o passar do tempo, fomos tomando pé da situação. E o que ficou
evidente, foi que em termos de estrutura de pessoal, força de trabalho, a
Superintendência Regional do Amapá (SREAP) era, e ainda é, carente de
contingente funcional. Somos poucos e, portanto, temos que performar
muito. E claro, em um contexto de uma Superintendência relativamente
recente, é a garra e o comprometimento da equipe que tem contribuído
muito para um desempenho bom.
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Sabemos que a superintendência possui um
bom relacionamento com os congressistas que
representam o Amapá. Como esta relação tem
tido efeito e contribuído para o desempenho da
atual gestão do DNIT no estado?
É um esforço que vem surtindo resultados e
reflexo de, como já registrado por Rodovias&Vias
em outras ocasiões, de uma nova abordagem do
DNIT com vistas a dinamizar a região mais extrema
do país. Estamos nos esforçando para cumprir
o que determinou o ministro Tarcísio e que foi
abraçado como diretiva, pelo Gen. Santos Filho.
Além disso, nós temos no Amapá uma bancada
parlamentar muito ativa, como você disse, com
uma preocupação enorme com a infraestrutura
rodoviária do Estado. Além disso, nós temos no
Amapá uma bancada parlamentar muito ativa,
como você disse, com uma preocupação enorme
com a infraestrutura rodoviária do estado. São
congressistas que nos procuram, reúnem-se
conosco, e oferecem contribuições de alta valia,
angariando recursos com suas emendas de
bancada, para que possamos efetivar os serviços,
tanto de manutenção quanto de construção. É
um apoio muito grande. Sem ele, boa parte do
que a população pode ver, das obras que estão
acontecendo, simplesmente não ocorreria, por
falta de recursos. Estamos recebendo inclusive,
apoio orçamentário para podermos contratar
projetos executivos de pavimentação, tais como
o trecho de Macapá até Laranjal do Jari e agora,
também, buscando a viabilização da licitação do
outro grande projeto executivo, que é o da BR-210/
AP, até o centro do Estado, um acesso até Serra
do Navio, algo em torno de 199 Km, uma rodovia
que também em sua maior parte também não é
pavimentada, 65%.

“Estamos nos esforçando para cumprir
o que determinou o ministro Tarcísio
e que foi abraçado como diretiva, pelo
Gen. Santos Filho. Além disso, nós temos
no Amapá uma bancada parlamentar
muito ativa, como você disse, com
uma preocupação enorme com a
infraestrutura rodoviária do Estado.”
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E quanto à programação de rotina, de
manutenção do patrimônio existente?
Há mobilização forte neste sentido. Estamos
em andamento nas restaurações com CREMA
(programa de Conservação Rodoviária e
Manutenção), também, assim como outros
programas de manutenções mais práticos, os
PATO’s (Plano Anual de Trabalho e Orçamento,
e as extraordinárias obras emergenciais, de
trechos que ficaram descobertos por ocasião
de términos de contratos, para não deixar esses
trechos desassistidos enquanto preparamos
as novas licitações. Estamos aos poucos
conseguindo destravar o Estado, que durante
um certo tempo teve suas ações agregadas
à superintendência do DNIT do Pará. Claro, é
preciso frisar que, como reza o ditado ‘uma
andorinha só não faz verão’. E por grande
felicidade, encontramos aqui uma equipe
muito engajada e comprometida, que oferece
o seu melhor.

“Uma andorinha só não
faz verão. E por grande
felicidade, encontramos
aqui uma equipe muito
engajada e comprometida,
que oferece o seu melhor.”
Sabemos que há novidades no modal
aquaviário. Quais são?
Estamos para lançar RDCi (Regime
Diferenciado de Contratação Integrada),
ou seja, projeto e obra, de algumas
IP4 (Instalações Portuárias Públicas
de Pequeno Porte), para atender às
necessidades de capilarização de
transporte, com alcance maior, onde
apenas o modal rodoviário não consegue
chegar. Esta também é uma ação que está
associada à sensibilidade do ministério e
da direção Geral do nosso Departamento,
para segurança e conforto dos embarques,
de maneira estruturada e organizada.
Também era algo que há muito precisava
ser contemplado nas atividades da
superintendência e a gora estamos tendo a
oportunidade de fazer.
Outra novidade digna de nota, foi o
aerolevantamento também, não?
Sim, nós fizemos a solicitação à Brasília,
para execução desse trabalho. Estamos,
na verdade no aguardo do produto final
dessa ação, que será de grande valia,
pois não tínhamos registro de nada.
Tínhamos alguma coisa em cadastro, mas
desatualizada. Esses arquivos de imagens
captadas, vão funcionar como um “as built”,
um mosaico, que permitirá, em breve,
colocar toda a malha viária do Amapá à
disposição, não apenas para nós, mas para
a população também.

RODOVIAS&VIAS
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Superintendente Regional do DNIT no Amapá

Como o senhor sabe, o tema “segurança viária”, é uma constante e pauta fixa da
Rodovias&Vias. Como esta disciplina essencial tem recebido tratamento pelo DNIT no
Amapá?
Nós conseguimos tirar o programa BR-LEGAL
de uma, digamos “hibernação”. Para tirá-lo desta
letargia, com um cenário em que a empresa
queria mesmo até rescindir o contrato, eu e
Fábio (Fábio Bastos, que à época acabou como
supervisor do contrato), fizemos gestões e
conseguimos reverter a situação. Eventualmente
houve remobilização e a posterior execução
dos serviços que necessitavam ser cumpridos.
O resultado prático, o pessoal das equipes
de vocês, puderam ver in situ: os segmentos
asfaltados (lembrando que trechos em leito
natural não são contemplados pelo programa),
estão todos muito bem sinalizados, recebendo
elogios reiterados dos usuários. Os motoristas
estão elogiando muito. Exigimos bom
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desempenho da empresa e tivemos uma
execução muito próxima de 100% do
contrato. Uma atitude simples, mas que faz
uma diferença importante também, que
trouxemos do aprendizado em Sergipe,
e não diretamente ligada ao BR-LEGAL
(está inserida no plano de manutenção
corrente), mas que contribui com ele, foi
a caiação dos elementos de drenagem,
meios-fios e sarjetas. Tudo isso também
acaba contribuindo para a sinalização e
visualização, apesar de não fazer parte do
BR-LEGAL, influencia positivamente na
segurança da pista. É um item acessório,
que ajuda a valorizar o que foi feito por
meio do BR-LEGAL.

Então podemos dizer que em termos técnicos, na
parte pavimentada, temos um Amapá à altura do
“padrão DNIT”?
Sem dúvida. Nos segmentos onde nós conseguimos
subir o nível, implantando pavimentação, as rodovias do
Amapá não ficam devendo em nada à quaisquer outras
rodovias do país. Ainda falando sobre sinalização, nós já
estamos elaborando itens a serem inseridos no PATO,
para cobrir o hiato de tempo que teremos entre o término
do BR-LEGAL e o início das licitações e efetivo começo do
BR-LEGAL 2, de modo que não ficaremos sem cobertura.

“Queremos dotar o estado
de uma infraestrutura
compatível com seus
potenciais, bem como dotar
a própria Superintendência
do DNIT com uma
infraestrutura condizente
com a que o Amapá merece.”

E quanto às suas expectativas daqui para a frente
nesta sua gestão na Superintendência?
Eu espero – e trabalhamos para isso – é alcançar
o objetivo de pavimentar os cerca de 110 Km
remanescentes até o Oiapoque. Fomos chamados para
isso também. Paralelamente, vamos desenvolvendo
o trabalho de alertar e eventualmente conseguir
pavimentar o segmento para o Sul do Estado, pois
percebemos de imediato esta necessidade. Além disso,
confesso que temos vontade, é este é também um
anseio da população local, de pavimentar a BR-210/AP
“Perimetral Norte”, no sentido Oeste do Estado, como
é conhecida, na sua integralidade de implantação. Esta
é a nossa expectativa. É claro que tudo isso demanda
tempo. Não é algo que se faça em 2, 3 anos. Mas, para
breve, espero termos pleno desenvolvimento dos
projetos executivos, prontos para licitar, pelo menos.
E neste sentido, também o lote do exército para o
Sul do Estado. Queremos dotar o Estado de uma
infraestrutura compatível com seus potenciais, bem
como dotar a própria Superintendência do DNIT com
uma infraestrutura condizente com a que o Amapá
merece, para que, os que eventualmente irão nos suceder
tenham condições de exercer suas funções com maior
tranquilidade. Se formos capazes de realizar estes pontos,
eu me darei por satisfeito.
RODOVIAS&VIAS
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ORGULHO

Fotos: Marcel Rodrigues - Rodovias&Vias

TUCUJU

Fortes e valentes como o povo que lhes empresta o nome no gentílico
mais utilizado localmente (dificilmente por lá se usa amapaense), os
nativos do Amapá contemplam com destemor o seu próprio por vir. Como
aqueles que aguardam pacientemente o momento preciso da ação na
caça, os rodoviaristas de lá, absolutamente bem representados pelos
integrantes da Superintendência Regional do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes – DNIT, flexionam os músculos do
trabalho contínuo e disciplinado, para alcançar seus objetivos: trazer
a sua malha para o padrão de superestrutura federal de rodagem,
preconizado pelo órgão.
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- E a revista, hein?
As duas rodovias federais conversavam certa
noite, sobre a Revista Rodovias&Vias.
Souberam que tinha por estas bandas, um
“barriga verde” querendo saber de suas
vidas.
A Perimetral Norte, (BR-210/AP), pra lá de
sabida, puxou a conversa e, empolgada,
começou a se despir de informações: que
ao amanhecer, iria estar sob o olhar, as
lentes e as luzes de um drone que lhe tiraria
do silêncio, sossego e anonimato tucujus,
descortinando-a para o resto do Brasil.
Já a Norte Sul, (BR-156/AP), toda
internacional e deitada 79,70km sobre a
amiga BR-210/AP, num linguajar francês
très beau, revelou o interesse de se mostrar
ao pedestal da ponte estaiada, sobre o seu
amado rio Oiapoque.
E enquanto as duas nativas se imaginavam
todas vestidas de negro pavimento, com
detalhes sofisticados em branco, amarelo,
de “brincos” e tachas brilhantes, e outros
adereços reflexivos da segurança viária
(afinal, a perfeição é feita nos detalhes, como
proferiu Michelangelo), chega no rebolado e
gingado do “marabaixo”, o indiozinho Patuá,
que chuta a bola das duas.
E em voz mansa, o índio (pequeno em
estatura, mas grande na audácia), diz que
irá informar ao grandalhão sulista, que já
namorou as duas.
E a Perimetral Norte, já desconfiada e
aborrecida, pede ao indiozinho galanteador,
que não fale de suas verdades: que tinha as
pernas finas, sujas de terra, tortas, onduladas
e cheias de feridas.
Indo também no mesmo sentido, não com
dois pés, mas com duas faixas “no peito” do
indiozinho falador e gabola, a BR-156/AP o
ameaça:
- Se você falar que eu ainda ando nua para
os lados das Guianas, e que meu casamento
com um francês ainda não deu certo, jogarei
uma praga em vocês, seu Patuá! Junto com os
dois da revista, irão virar, em poucos dias, três
pererecas a namorar um sapo com sotaque
gaulês, para o resto de suas vidas!
Conto que fará parte da coletânea
"Eu conto do Pará e do Amapá"
Enilson Rocha,
em 29/10/21, no Amapá.

RODOVIAS&VIAS
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C

abe ao leitor até aqui, uma
explicação: Rodovias&Vias ainda
não se tornou um compêndio
literário acerca da poesia e da prosa que
existe nas engenharias. Contudo, não
é sempre que as equipes são laureadas
com um conto onde estão inseridas,
habituadas que estão a apenas relatar as
histórias da construção pesada brasileira.
Mas no Amapá, dos “tucujus”, tudo é
diferente. E de outra forma, não poderia
ser, diante do inusitado, quando, de
forma anedótica e curiosa a imaginação
fez a “reportagem virar notícia”. Leveza

e amabilidade – Típicos da terra – à
parte, são o peso da responsabilidade e
o compromisso que regem os trabalhos
na Superintendência Regional do
Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes – DNIT, amapaense
(ou tucuju, para os que se fazem mais
rapidamente eruditos). “Todos os desafios
do Norte estão também presentes aqui.
Do inverno chuvoso, às imensas distâncias
a serem percorridas”, de antemão, o atual
gestor à frente da Regional, engenheiro
Gustavo Defilippo, fez questão de avisar.
Ele que há pouco mais de um ano, saiu do
Sergipe, onde está instalado, para encarar
o desafio de prover infraestrutura ao
estado que já foi considerado o extremo
norte do país no imaginário popular, antes
de o Oiapoque ceder lugar ao monte
Caburaí (RO) nos livros de geografia,
em fato registrado já desde os anos
1930. Preciosismos referenciais à parte,
os sistemas de transporte por lá estão
sob nova direção. E novas abordagem

eles de fato exigiam, como relatou o
coordenador de engenharia do DNIT,
Fabio Bastos, parceiro de empreitada e
também designado, ao AP por volta de
Março de 2020, junto ao superintendente
Defilippo, que afirma que dentro do
“pacote de inovações” que a nova gestão
veio motivada a trazer, um instrumento de
planejamento, muito eficiente, foi inserido
com sucesso: os aerolevantamentos. “Nós
sensibilizamos a diretoria (na sede do
DNIT, em Brasília), de que precisávamos
da dinâmica, da modernidade, inserindo
nossa malha no século XXI, vencendo uma
defasagem grande. Não era concebível
ficarmos reféns de ferramentas de internet
apenas. E este aerolevantamento, todo

georreferenciado, mesmo que com
algum atraso e ainda em processo de
finalização, está se mostrando uma boa
ferramenta de gestão, de controle de faixa
de domínio, algo imprescindível para
uma adequada alocação de recursos”,
relatou. “Nós viemos para cá, já com esta
intenção, quando fomos convidados pelo
diretor Geral, para dar apoio à equipe”.
Simultaneamente ao esforço para pôr
em prática o plano inicial, de incrementar
agilidade e eficiência, diversas barreiras
burocráticas tiveram que ser vencidas:
“Havia vários contratos que passavam por
avaliações e auditorias internas, e este fato
trazia alguns entraves para a adequada
operacionalidade da malha”.

Equipe DNIT/AP

“Todos os desafios do Norte
estão também presentes aqui.
Do inverno chuvoso, às imensas
distâncias a serem percorridas”
Gustavo Defilippo, Superintendente DNIT/AP
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ESTUDANDO O CENÁRIO
Segundo o coordenador, durante
a fase de preparação para assumir a
Superintendência, a dedicação em avaliar
cuidadosamente o cenário, provou-se
valiosa para compreender o que vinha
pela frente: “Nós entendemos que o
Amapá requer soluções específicas e
bastante onerosas. O Amapá é o único
estado que não possui ligação continental
com o Brasil. É a porção setentrional
extrema do litoral brasileiro. É esta
condição que faz com que, equipamentos,
mão de obra e ações, necessariamente
sofrem retardos para vencer aí, por
exemplo, quase 50 Km de Rio Amazonas
por meio de balsas”, explicou. “Primeiro é
preciso alcançar Belém para depois chegar
aqui”. Outras características climáticas e
geográficas que tornam o estado singular,
também foram estudadas com afinco por
eles: “É preciso levar em conta que mais
de 80% do território está no hemisfério
Norte, portanto exposto aos sabores
dos ventos Alísios. Isto significa que eles

“Esta é uma razão
fundamental pela busca da
eficiência. Que naturalmente
vem a um custo maior, se
não de recursos, escassos
disponíveis, a um custo maior
de criatividade e inteligência.”
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forçam situações de precipitação entre as
mais pesadas do Brasil. Temos registros
históricos aí de 5 mil milímetros de chuva
por ano, no extremo norte. No restante,
normalmente se registra entre 2 e 2,5 mil
milímetros. Para compararmos, São Paulo,
quando em um ano chuvoso registra
entre 1 e 1,3 mil milímetros anuais”, disse
o coordenador, deixando entrever uma
“janela” que possibilita trabalhos em
pouco mais de 4 meses durante os 12 do
ano. “Esta é uma razão fundamental pela
busca da eficiência. Que naturalmente
vem a um custo maior, se não de recursos,
escassos disponíveis, a um custo maior de
criatividade e inteligência”, frisou.

BR-156 NORTE: PRIORIDADE
Explicando em termos simples, o
coordenador sintetizou que “foram
herdados 4 lotes dessa rodovia, sendo
que durante mais de 20 anos 2 deles,
os intermediários, ficaram sem ter um
desfecho. Em termos de satisfações à
serem prestadas à sociedade, os 110 Km
faltantes estão sendo contemplados.
Faremos uma licitação adequada, que
poderá sanar este problema. Temos por lá
os lotes 2 e 3, que estão em obras, e devem
ter a entrega próxima de cerca de 10 Km,
com 3 pontes. Houve dificuldades quanto
à performance, mas estes problemas
estão sendo avaliados com cuidado, caso
não haja nenhum evento de força maior,
como as já citadas chuvas exacerbadas.

Estamos ainda, atentos ao Oeste e seu
crescente e pujante potencial minerador,
que ao modernizar-se e melhorar suas
capacidades de prospecção, exerce
uma maior pressão sobre os sistemas de
rodovias. Também está em nosso ‘radar’,
por meio do projeto ‘Calha Norte’, uma
interligação física, via ponte, na localidade
do Laranjal do Jari, visando a conexão
continental definitiva. Sabemos que se
trata de um projeto de interesse nacional
sob o ponto de vista de defesa, e até como
uma forma de garantir o acesso ao Brasil
para os Brasileiros. Então acreditamos,
que equalizadas as devidas tratativas
ambientais, haja a viabilização desse
empreendimento”.

Fabio Bastos, coordenador de engenharia
RODOVIAS&VIAS
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cimcop.com.br
64 anos

PONTES DE MADEIRA
Em todo Amapá, de acordo com
informações da Superintendência,
existem cerca de 2,4 km de pontes ainda
em madeira. “70% delas em condição de
alerta, requerendo cuidados ou em vias
de precisar deles. Este ano, conseguimos
atender cerca de 600 metros, e planejamos
para os próximos 2 anos, o restante”,
avalia o coordenador, que explicou que,
há falta de mão de obra para trabalhos
desta natureza e o mais crítico: o manejo
sustentável para suprir esta quantidade
de pontes exigiria uma área de cerca de
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1 mil hectares. “Isto, dentro de um cenário
mundial, de grande atenção às questões
climáticas, torna-se inviável. Então, é um
trabalho árduo, que irá se intensificar,
por meio do Programa de Manutenção e
Reabilitação de Estruturas – PROARTE, que
prevê inclusive pontes mistas de metal e
concreto, como um ‘piloto’. Se tivermos
subsídios orçamentários, conseguiremos
dar as repostas de forma mais durável. Não
podemos nos valer de soluções um pouco
mais modestas, até por que, a natureza é
implacável”.

/cimcopsaengenharia

@cimcopengenharia

Cimcop S/A Engenharia e Construções
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BR-210: UM SITUACIONAL DA PERIMETRAL
Autor do divertido excerto que
abre esta reportagem, Enilson Vieira
Rocha, chefe do serviço de Construção
Terrestre, e que atua também como
fiscal de 2 contratos de conservação,
praticamente todos na BR-210/AP, e
em parte um segmento coincidente de
pouco mais de 79 Km com a BR-156/AP,
explica que a transversal, está passando
por intervenções nos contratos por
ele supervisionados, de 155,9 Km no
primeiro, e 86,8 Km no segundo. No
primeiro, “A parte pavimentada está em
boas condições, bem sinalizada, e vem
já há algum tempo com um contrato
de manutenção que tem funcionado
bem. Foi realizada há meados de uns 8
anos, uma restauração que também foi
muito bem executada. Garanto que não
há sequer um buraco nestes 155,9 Km”,
assegurou o engenheiro-poeta. “Em

que pese termos um orçamento relativo
pequeno, a manutenção feita é exemplar.
Mas nós queremos mais, queremos maior
excelência. Especialmente nos segmentos
com maior nível de serviço, como por
exemplo em trechos urbanos, onde
podemos citar o que fica compreendido
entre os Km 0 e 9”, avaliou o experiente
chefe, que conhece como poucos o
regime hídrico e os desafios da construção
rodoviária no Norte do país, onde ele, atua
há mais de 25 anos, 14 deles somente no
DNIT (Entre Superintendência Regional do
Pará e nos últimos 2, na Superintendência
do seu nativo Amapá, realizando assim um
antigo desejo). Sobre essa expertise, ele
conta: “O cenário da conservação aqui é
sensível para a estrutura, que está exposta
a uma grande quantidade de umidade. E
claro, acaba sendo mais onerosa quando
comparada a outras superintendências.

Aqui há o fenômeno do ‘repiquete’, que
exige atenção redobrada no esforço,
por que muitas vezes, devido ao relevo,
a natureza das infiltrações e o caminho
das águas, não se verifica precipitação
em determinado trecho. Contudo, ela
acontece, digamos mais à frente em uma
serra e, com a distribuição da gravidade,
mesmo o segmento aparentemente
‘seco’, tem o impacto do efeito dessa água.
Então esse conhecimento conta muito na
hora de elaborar um plano adequado”,
explicou. “Vemos, às vezes, empresas
que têm operações em outras partes do
país, sofrerem até pegarem a dinâmica
do Norte. É uma ‘curva de aprendizado’
que nem todos conseguem cumprir e
sabemos que não é fácil. Janelas muito
curtas e um volume pluviométrico que
é disparado o maior do país”. Ainda, de
acordo com ele, o controle de peso é

“Não é exagero nenhum,
portanto, afirmar que o Amapá
é, com trocadilho intencional
e tudo,‘por natureza’uma
região desafiadora para os
que possuem a tarefa de abrir
caminhos.”
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crucial: “É afinal, uma região mineradora,
uma atividade que envolve maquinário
pesado e cujo produto também é
igualmente denso, volumoso. E claro,
isso gera uma sobrecarga, que nos coloca
em atenção constante, uma fiscalização
ostensiva do peso dos bitrens”, disse. “Não
é exagero nenhum, portanto, afirmar que
o Amapá é, com trocadilho intencional
e tudo, ‘por natureza’ uma região
desafiadora para os que possuem a tarefa
de abrir caminhos”, sintetizou.

Enilson Vieira Rocha,
chefe do serviço de Construção Terrestre
RODOVIAS&VIAS
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TUDO AO MESMO TEMPO AGORA
Engenheira Civil, Ruth Cléa de Souza,
chefe do Serviço de Operações Terrestres
– SOT; chefe do Serviço de Planejamento
– SEPLAN, e que acumula ainda o Serviço
de Desapropriação Reassentamento
e Meio Ambiente – SDRMA, também
é fiscal técnica do Termo de Execução
Descentralizada (TED), junto ao Exército
Brasileiro, cuja Ordem de Serviço foi dada
em Julho de 2021, em um trecho de 60
Km que está na divisa dos hemisférios Sul
e Norte (também conhecida como “linha
do Equador” na BR-156, entre outros
contratos em diferentes fases, avança nas

explicações sobre a operacionalização
da pesagem e controle de velocidade:
“Inseridos na SOT, estão os contratos
das balanças, que incluem uma balança
móvel, e um arranjo de convênio com
a Polícia Rodoviária Federal – PRF, cujos
agentes foram credenciados para a
pesagem, e também dos 3 radares
do perímetro urbano da BR-210, em
contratos que irão viger até 2023, o que
nos dá uma segurança de cobertura.
É um desejo nosso expandir todo esse
aparato de controle, que influencia
diretamente no trabalho de conservação,

de modo que já fizemos uma solicitação à
Coordenação Geral de Desenvolvimento
de Projetos – CGDESP, no DNIT sede, para
poder ampliar este alcance”. Em tempo,
sob a engenheira Ruth, também está a
fiscalização da faixa de domínio, em outra
parceria com a PRF, “Que é realmente
muito próxima e sempre presta suporte
para nós. Sem eles, algumas autuações
de irregularidades que chegam até
nós, como invasões e mesmo acessos
irregulares, seriam inviáveis de serem
cumpridas. Então, podemos dizer que
eles são um aliado importantíssimo
para podermos fazer nosso trabalho”,
declarou a chefe. Indo além da seguridade
e chegando à segurança, a engenheira
comenta sobre o BR-LEGAL: “Nossa
preocupação é manter a rodovia sempre

“A primeira etapa do BR-LEGAL,
aliás, forneceu subsídios
importantes através da
elaboração e entrega dos projetos
executivos das sinalizações, que
nortearão, certamente, com
bom embasamento a versão
incrementada da programação
quando ela vier.”
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acessível sob o ponto de vista da sinalização
viária também. Mesmo que o BR-LEGAL
2 ainda não tenha sido iniciado aqui, nós
fomos bem-sucedidos em inserir tanto
a horizontal quanto a vertical dentro do
PATO. A primeira etapa do BR-LEGAL, aliás,
forneceu subsídios importantes através
da elaboração e entrega dos projetos
executivos das sinalizações, que nortearão,
certamente, com bom embasamento a
versão incrementada da programação
quando ela vier”. E se no começo deste

Ruth Cléa de Souza, chefe do Serviço de
Operações Terrestres
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DNIT SOBRE AS ÁGUAS
tópico, a reportagem se referiu à
imprescindível atuação do Exército nas
obras Federais no Estado, não poderia
deixar de registrar a valorosa contribuição
da tropa, no Lote 1, Trecho Sul, da
BR-156/AP, comandada pelo egresso da
Academia Militar das Agulhas Negras –
AMAN, Capitão Damasceno: “Muitos se
referiram às questões, que nunca é demais
estressar: defesa e segurança nacional. E
estamos aqui, certamente imbuídos do
espírito e do papel integrador do Exército

“Estamos aqui, certamente
imbuídos do espírito e do papel
integrador do Exército Brasileiro,
que sempre teve e persiste
tendo até os dias de hoje. Temos
perfeita noção de que esta é uma
atuação que, a exemplo de tantas
outras ocorridas nos extremos do
país, continuaremos desafiando
com galhardia também os
propósitos técnicos.”
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Brasileiro, que sempre teve e persiste
tendo até os dias de hoje. Temos perfeita
noção de que esta é uma atuação que,
a exemplo de tantas outras ocorridas
nos extremos do país, continuaremos
desafiando com galhardia também os
propósitos técnicos, e entrará para a
história como mais um marco da arma de
engenharia”, afirmou o oficial, à frente do
Batalhão.”

Capitão Damasceno,
egresso da AMAN

Em vias de licitação, “O IP4 (Instalação
Portuária Publica de Pequeno Porte) de
Santana, já está em fase de ajustamento
do Termo de Referência (TR), em um
momento em que nós precisamos
simultaneamente nos adequar, pois ainda
não temos constituído um departamento
aquaviário na Superintendência.
Mesmo assim, conseguimos avançar

nos ajustes e estamos no aguardo da
emissão da Licença Ambiental, pela
Secretaria Estadual de Meio Ambiente
– SEMA”. Com terreno doado pela
administração Municipal de Santana,
existe uma expectativa grande por parte
da Superintendência, de que o certame
possa ser finalmente oficiado no começo
de 2022.

CUIDADO SOCIAL
Dentre as diversas programações
relacionadas a Meio Ambiente, é destaque o
trato da população indígena: “Há um trabalho
extenso, que vimos realizando já há alguns anos
que é a realocação das comunidades. É uma
condicionante ambiental importantíssima, pois
quando assumimos o trecho da Secretaria de
Estado dos Transportes do Amapá - SETRAP,
também avocamos a responsabilidade de
destravar algumas questões que estavam
estagnadas durante décadas. Tomamos a frente.
Por isso, o DNIT integra o Conselho dos Povos
Indígenas, junto ao Ministério Público, para
ressarci-los de alguma forma, pois a rodovia
intercepta uma terra que originalmente pertencia
a eles. Então nós compreendemos o desgaste e
a ansiedade destes povos para que a realocação
saia da melhor forma possível. E estamos
trabalhando muito duro nisso, procedendo até
mesmo à relicitação desse processo”.
RODOVIAS&VIAS
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FAZENDO A SUPERINTENDÊNCIA
FUNCIONAR
Prestando suporte à engenharia e,
de forma geral, à todo o conjunto de
colaboradores que realiza a atividade
fim da Superintendência, o engenheiro
José Rodolfo de Morais, coordenador de
Administração e Finanças, explica que a
atuação de sua coordenação iniciou já
nos primórdios da instalação: “Adquirimos
um prédio mais antigo, mas que foi
totalmente recuperado, reformado com
qualidade, para prover um ambiente
adequado para os profissionais, tanto os
do próprio DNIT, quanto os terceirizados
que constituem a maior porção do nosso
quadro”. Um trabalho de bastidores que
é essencial e possui influência direta nos
resultados que a SREAP tem conseguido

“Adquirimos um prédio
mais antigo, mas que foi
totalmente recuperado,
reformado com qualidade,
para prover um ambiente
adequado para os
profissionais.”
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paulatinamente entregar. Engajado
em primeira mão, o engenheiro José
detém ainda o título de pioneiro: “E fui
o primeiro servidor do DNIT no Amapá.
Em Dezembro de 2013, foi criada
oficialmente a Regional. Em Fevereiro do
2014 eu assumi como coordenador de
engenharia”, revelou sem disfarçar um
justificado orgulho.

José Rodolfo de Morais, coordenador de
Administração e Finanças
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O MAIOR DO
NORDESTE,

NA MACRO
ESTRATÉGIA
NACIONAL
Recentes ações estruturantes da superintendência Regional do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
na Bahia, capitaneadas pelo engenheiro (mineiro de nascença, mas
com cidadania baiana) Amauri Souza Lima, prometem reconfigurar
as rotas rodoviárias dependentes das longitudinais BR’s 116 e 101
no estado, em um novo e mais sofisticado padrão técnico, condizente
com a nova orientação exigida para o rodoviarismo brasileiro.

A

Bahia que cuida de sua integração,
também não descuida de sua
integração com o país do qual é
efetivamente, o berço. Mais que dois códigos
alfa numéricos que representam universos em
si mesmos. Mais do que dois pontos cardeais
longitudinais, que aproximam distâncias e unem
riquezas e sonhos. Os trechos baianos das BR’s
70
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116 e 101, paulatinamente repaginados
e intransigentemente remodelados,
representam um foco renovado na
exploração e na disponibilização de novas
e ampliadas possibilidades logísticas
para o modal ponteiro da matriz do país
continente. "Estamos celebrando os mil
dias de governo. Foram investidos mais

“Estamos celebrando os mil dias de
governo. Foram investidos mais de
R$ 10 bilhões pelo governo Federal
na Bahia. Tivemos muitas entregas.
O que estava parado, foi entregue.
O meu governo, e do ministro aqui
presente, entende que a Bahia
deve e merece ter o mesmo nível
de estradas que os melhores e mais
bem avaliados estados do país.”
Jair Bolsonaro
Presidente da República

Foto: Alan Santos/PR

de R$ 10 bilhões pelo governo Federal
na Bahia. Tivemos muitas entregas.
O que estava parado, foi entregue.
O meu governo, e do ministro aqui
presente, entende que a Bahia deve e
merece ter o mesmo nível de estradas
que os melhores e mais bem avaliados
estados do país”, resumiu o presidente
da República, Jair Bolsonaro. “Foram
mais de 160 Km de pavimentação na
BR-235; restaurações na BR-349; na
BR-030; retomamos a duplicação da
BR-116/BA e entregamos duplicação. 31
Km de duplicação. As obras da BR-101
também estavam paradas. E entregamos
lá também, duplicação, já contando
63 Km. E estas duplicações continuam,
estão acontecendo”, registrou, durante
a cerimônia na belíssima terra da
Bahia, o ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, ao fazer a
sua “prestação de contas” ao público
presente, acrescentando: “Publicamos o
aviso de licitação para pavimentação da
BR-030, que ligará Carinhanha à Côcos,
que vai ligar, uma área de produção
à nossa Ferrovia de Integração Oeste
Leste. Publicamos também o anúncio de
licitação para a adequação de capacidade
da BR-415, Ilhéus-Itabuna, há muito
prometida. Publicamos os estudos para
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“Vamos iniciar imediatamente
o projeto para a duplicação da
BR-101 em Teixeira de Freitas,
para que em 2022, já possamos
ter obras em andamento,
assim como em Ubaitaba à
Maraú, de Porto Seguro à
Santa Cruz de Cabrália, além da
travessia urbana da BR-101 em
Eunápolis e Cruz das Almas.”
Tarcísio Gomes de Freitas
ministro da Infraestrutura
a relicitação da Via Bahia. Conseguiremos
na justiça a redução das tarifas por conta
da inexecução do contrato”, revelou o
chefe da pasta, frisando: “O baiano não
merece pagar pedágio, se não está tendo
serviço. Vamos iniciar imediatamente
o projeto para a duplicação da BR101 em Teixeira de Freitas, para que
em 2022, já possamos ter obras em
andamento, assim como em Ubaitaba
à Maraú, de Porto Seguro à Santa Cruz
de Cabrália, além da travessia urbana
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da BR-101 em Eunápolis e Cruz das Almas”,
revelou, finalizando: “Vamos trabalhar
trazendo a infraestrutura para a Bahia,
por que essa foi a diretriz do presidente
Bolsonaro, que tratou a infraestrutura como
uma questão do estado. E disse 'A Bahia
merece, como o próprio presidente disse,
a mesma infraestrutura de Minas Gerais,
do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul.
E o presidente está trazendo isso para cá.
Está interiorizando a logística e trazendo o
desenvolvimento”.

“Essa importância, faz com que o fluxo
de veículos seja intenso e a torna a
segunda rodovia federal baiana mais
importante, e, por isso, a necessidade da
ampliação da sua capacidade, aplicando
a política do DNIT dar aos usuários a
desejada segurança, comodidade e
conforto, permitindo um deslocamento
mais ágil, seja no transporte de bens,
cargas, passageiros ou veículos leves.”
Amauri Souza Lima
Superintendente DNIT/BA

REGIONAL BAHIA
Nos bastidores deste esforço, sem
dúvida a força operativa essencial
coube à Superintendência Regional do
DNIT na Bahia (SRBA), ao comando do
superintendente Amauri Souza Lima e
sua equipe. Especificamente sobre os
fundamentais empreendimentos das
BR-116 e 101, o experiente engenheiro
declarou à Rodovias&Vias que “No
estado da Bahia, o trecho da BR-116/
BA Norte, permite a interligação de
importantes municípios como Abaré,
Chorrochó, Macururé, Canudos, Euclides
da Cunha, Quinjingue, Tucano, Araci,
Teofilândia, Serrinha, Lamarão, Santa
Bárbara e Feira de Santana ente outros.
Essa importância, faz com que o fluxo de
veículos seja intenso e a torna a segunda
rodovia federal baiana mais importante,

e, por isso, a necessidade da ampliação da
sua capacidade, aplicando a política do
DNIT dar aos usuários a desejada segurança,
comodidade e conforto, permitindo um
deslocamento mais ágil, seja no transporte
de bens, cargas, passageiros ou veículos
leves”, explicou o superintendente, que
adicionou: “Como nesse trecho entre
Feira de Santana a Santa Bárbara trafegam
diariamente em média 70% de veículos de
carga, os 25,3 km duplicados já entregues ao
tráfego, somados aos 5,4 que no momento
estamos liberando, têm o objetivo de
reduzir sensivelmente o custo brasil, seja
no escoamento da produção regional,
bem como na redução de acidentes, sem
esquecer que os pedestres também estão
sendo beneficiados com construção de
passarelas e pontos de parada de ônibus”.

RODOVIAS&VIAS

73

FEDERAIS

Superintendência DNIT/BA

PROGRESSO EM
CONFIGURAÇÃO DUPLICADA
Ainda de acordo com o
superintendente, “As obras de duplicação
do lote 06 entre Santa Bárbara –
Santanópolis (entroncamento com a
BR-324) a Feira de Santana, mais o ANEL
OESTE DE FEIRA, contempla os seguintes
itens de serviços principais: Implantação
de Vias Laterais(ruas marginais),
Adequação de Capacidade(duplicação),
Restauração com Melhoramentos
de pistas existentes e construção de
Obras-de-Arte Especiais como pontes
e viadutos, construção de 12 passarelas
de pedestres e iluminação pública nas
travessias urbanas. Vai contar também
com um novo acesso à BR-324, seja para
a cidade de Santanópolis e outras, com

a construção de um viaduto”, detalhou.
“É, portanto, uma obra de grande
importância para a Bahia, para o nordeste
e para o Brasil, com investimentos do
Governo Federal, preocupado com a
logística e o transporte desse país, e por
isso, no momento, os investimentos se
dá também nas obras em andamento das
rodovias BR-101-Norte (duplicação em
pavimento rígido), BR-135 no oeste do
estado e BR-235 ao norte, entre outras”,
afirmou. Com maiores informações sobre
o andamento das obras de duplicação
no trecho da BR-101, o analista de
Infraestrutura de Transportes da SRBA,
André Luiz Ramos, fiscal de Contratos,
"O projeto licitado pelo DNIT através de

RDC por preço global, teve como objeto,
a implantação, duplicação, restauração,
construção de obras de arte especiais,
passarelas e melhoramentos entre outros
dispositivos de segurança, no trecho
entre a BR-324/BA em Feira de Santana
até a divisa com o estado de Sergipe,
dividido em quatro lotes de obras, com
o Lote 4 em andamento. Recentemente,
foram liberados ao tráfego mais
4,1 km no lote 4, dos 6,4 já liberados,
totalizando 10,5 km, que se somam
ao 40,8 km já entregues ao tráfego
nos lotes 1 e 2 dessa rodovia". Sobre
outras das características ele explica:
"As obras de duplicação contemplam a
construção de uma nova pista paralela a

existente com duas faixas de rolamento
e acostamentos ambos em pavimento
rígido de concreto, restauração da pista
antiga e adequação de todas as travessias
urbanas com construção de dispositivos
de segurança como passarelas e acessos
em desnível", efetivamente, deixando
explícita a elevação de patamar em curso,
promovida pela superintendência e,
como Rodovias&Vias pôde conferir em
visita técnica, registrando as fotos que
o leitor vê ilustrar esta reportagem. Com
efeito, as equipes puderam comprovar
coerência entre discurso e ação: de fato
a Bahia “pode mais”. E está buscando os
meios para consegui-lo também pela
esfera Federal.

“O projeto licitado pelo DNIT através
de RDC por preço global, teve como
objeto, a implantação, duplicação,
restauração, construção de obras
de arte especiais, passarelas e
melhoramentos entre outros
dispositivos de segurança, no trecho
entre a BR-324/BA em Feira de
Santana até a divisa com o estado de
Sergipe, dividido em quatro lotes de
obras, com o Lote 4 em andamento.”
André Luiz Ramos
Analista de Infraestrutura de Transportes da SRBA
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Dono da mais extensa malha rodoviária do país, estado de
Minas Gerais intensifica fiscalização de limites em vias sob
jurisdição do Departamento de Edificações e Estradas de
Rodagem (DER-MG), em novos pontos, por meio de editais
(via pregão eletrônico) que proverão um incremento de mais
de 100% de cobertura frente à abrangência atual. Medida
combaterá excessos em pontos críticos e totalizará quase mil
aparelhos em áreas chave do estado, divididas em 4 lotes.

N

ão é segredo que a falta
de atenção aos limites de
velocidades
estabelecidos
(tecnicamente, de acordo com as
características e níveis de exigência da
pista, entre outros fatores), figura entre as
principais causas de incidentes severos e
fatais nas rodovias brasileiras. Associada
a fatores como uso de dispositivos como
celular, e mesmo as interfaces touch screen
dos carros mais modernos, que acabam
atuando como elementos de distração,
a quantidade de dígitos no velocímetro
em locais não compatíveis, além de fazer
aumentar a pilha de “boletos a pagar”,
também, indiscutivelmente, contribui – e
muito – para engrossar estatísticas sinistras.
Para atacar de frente este problema, o
DER-MG encampou uma verdadeira
ofensiva para operar o sistema de
monitoramento de 1065 radares em
rodovias estaduais, em aviso publicado
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CONFIRA NO MAPA OS 4 LOTES:

no início deste ano, sendo alguns
pontos, ativos já implantados e em
funcionamento, para dar seguimento ao
contrato predecessor com vencimento
em 2021. O atual diretor Geral do
Departamento, engenheiro Robson
Santana (ex superintendente Regional
do DNIT no estado do RJ), vê a ação como
parte integrante de uma aderência maior
da autarquia à objetivos que visam elevar
os patamares de segurança e qualidade
de rodagem à um novo padrão: “Esta é
uma medida (a fiscalização por radar), que
junto a outras que estamos adotando,
irão trazer um maior alinhamento à metas
nacionais de redução de acidentes de

"Esta é uma medida, que junto a
outras que estamos adotando,
irão trazer um maior alinhamento
à metas nacionais de redução
de acidentes de trânsito, em um
compromisso firmado em escala
nacional. É parte das respostas
que Minas Gerais irá dar, e já está
dando. Minas fará a sua parte neste
esforço, com um DER-MG atuante,
tecnológico e atento aos novos
métodos e modernas técnicas."
80

RODOVIAS&VIAS

trânsito, em um compromisso firmado em
escala nacional. É parte das respostas que
Minas Gerais irá dar, e já está dando. Minas
fará a sua parte neste esforço, com um DERMG atuante, tecnológico e atento aos novos
métodos e modernas técnicas”, revelou o
diretor, aludindo à consignação por parte
do Brasil, em um compromisso firmado
com a Organização das Nações Unidas,
na nova “Década de Ação pela Segurança

Robson Santana,
Diretor Geral do DER-MG

Rodoviária”, que visa reduzir pela
metade as mortes no trânsito até 2030.
De acordo com informações obtidas por
Rodovias&Vias, “O edital foi dividido
em quatro lotes, nas coordenadorias
regionais do DER-MG, e prevê prestação
de serviços de engenharia de natureza
contínua por 30 meses, podendo ser
prorrogado por mais 30 se for vantajoso
para o DER-MG. O investimento está
estimado em R$ 140 milhões. Conforme
o edital, o lote 1 engloba rodovias das
regiões Central, Centro-oeste e Sul. O
lote 2, trechos localizados na região
Central, Alto Paranaíba, Jequitinhonha
e Triângulo. Segmentos de rodovias do
Norte, Vale do Rio Doce, Jequitinhonha,
Vale do Mucuri e Noroeste estão
contemplados no lote 3 e o Campo das

Cristiano Coelho , gerente de Tráfego,
Segurança Viária e Faixa de Domínio do DER-MG

Vertentes, Zona da Mata e Sul de Minas
concentram rodovias no lote 4”. Ainda,
segundo o documento, “De acordo com o
gerente de Tráfego, Segurança Viária e Faixa
de Domínio do DER-MG, Cristiano Coelho, em
2020, cerca de 714 milhões de veículos foram
fiscalizados pelos equipamentos de controle
eletrônico de velocidade. Desse total, 743.745
foram autuados por trafegarem com excesso
de velocidade, o que representa 0,1% dos
veículos fiscalizados. ‘Esta porcentagem
indica que a grande maioria dos condutores
entendem e respeitam o Programa de
Controle de Velocidade do estado de Minas
Gerais’”. Cristiano também afirma que “De
fato, é o conjunto de várias sinalizações
impositivas, concomitantemente aos
radares, que surte um efeito mais adequado.
Estamos verificando um retorno positivo.
Mas sem dúvida eles constituem um fator
importante. Normalmente, inclusive,
eles são instalados em locais que após
estudos e mesmo atendendo a pedidos
das forças de segurança e mesmo das
comunidades, municípios, que concentram
estatisticamente locais de maior índice de
acidentes. Temos que levar em conta que o
trânsito é dinâmico. E estamos atentos a estas
mudanças”.

"É o conjunto de várias
sinalizações impositivas,
concomitantemente aos
radares, que surte um efeito
mais adequado. Estamos
verificando um retorno
positivo."
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EDUCAÇÃO, ENTENDIMENTO E TRÂNSITO
SEGURANÇA ELETRÔNICA
O documento ainda detalha e confirma
uma abordagem voltada à eficiência dentro
do horizonte – vasto – da malha estadual:
“Para o diretor de Operação Viária do DERMG, Anderson Tavares Abras, a licitação tem o
objetivo de proporcionar melhores condições
de segurança aos usuários das rodovias e é
alicerçado em estudos e levantamentos de
pontos críticos nas rodovias ‘O programa de
Controle de Velocidade foi elaborado a partir
de levantamento de dados de acidentes
ocorridos na nossa malha rodoviária. As
informações colhidas foram objeto de
estudo de tráfego, buscando a identificação
de pontos críticos, onde observou-se
que a severidade dos acidentes estava
diretamente relacionada aos excessos de
velocidade dos veículos envolvidos. Diante

Anderson Tavares Abras,
Diretor de Operação Viária do DER-MG
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disso, há a necessidade de um controle
eficaz e permanente’, explica Abras”,
que acrescenta: “O DER-MG possui
várias gerências que de formas mais
imediatas, possuem esse objetivo
comum (de maior segurança efetiva),
como a própria Gerência de Tráfego,
Segurança Viária e Faixa de Domínio; a
Gerência de fiscalização de Trânsito e
Transportes, além é claro da Gerência de
Educação para o Trânsito. Um trabalho
que já avança décadas nesta questão,
que é um ambiente de trânsito mais
seguro. Mesmo antes de haver uma
cobrança estatutária, algo oficialmente
incorporado e de obrigatoriedade na
rotina do órgão, havia esta preocupação.
Os projetos já existiam, temos aí alguns
datando desde 1989 (Como o Projeto
SOS Trânsito), uma iniciativa que perdura
até hoje e se intensificou com o passar
do tempo, se impôs pelo próprio sucesso
alcançado. Então, historicamente essa
é uma busca no Departamento, que
somente vem sendo reforçada e tende a
ter ainda mais destaque”, revelou Abras.

“Um trabalho que já avança
décadas nesta questão, que é
um ambiente de trânsito mais
seguro. Mesmo antes de haver
uma cobrança estatutária,
algo oficialmente incorporado
e de obrigatoriedade na
rotina do órgão, já havia esta
preocupação.”

Parte no esforço para um trânsito
mais seguro, e invariavelmente apontado
como uma parte fundamental no suporte
para quaisquer ações em que se possa
depositar alguma chance de sucesso, a
Coordenação de Educação para o Trânsito
do DER-MG, chefiada pela sua gerente,
a psicóloga Rosely Fantoni, estudiosa
dedicada há mais de 30 anos ao tema,
com contribuições para outros órgãos de
trânsito, inclusive em escala Federal, afirma:
“Nós atuamos para trazer o DER para esta
realidade, de uma educação que se reflete
nas ruas, mas começa com valores que são
aprendidos em casa, no seio familiar. Isto
tudo tem uma fundamentação teórica,
nas escolas, e por fim, é um esforço que é
reforçado pelas nossas campanhas. Dentre
essas muitas vertentes, nós começamos a
estudar comportamento, e constatamos a
vertente educacional como um vetor que
poderia contribuir muito para melhorar o
cenário. Estatisticamente, elencamos os
temas para essas campanhas, de acordo
com as regiões, as ‘muitas Minas Gerais’
que existem, tal qual os ‘muitos Brasis’
que existem, ora focando mais contra a
utilização de álcool junto com direção,
ora alertando mais forte contra o uso
do celular, e etc. E tudo isso, tem que ser

“Mesmo a linguagem,
na hora de explicar um
empreendimento em uma
audiência pública, para uma
comunidade, precisa ser
levada em consideração, como
um elemento contribuinte
para o êxito, na via de duas
mãos que representa.”

afinado junto à engenharia. Às vezes mesmo,
contribuindo para orientar como utilizar um
determinado dispositivo, uma passarela, por
exemplo. É um tema muito complexo”, disse
ela. “Mesmo a linguagem, na hora de explicar
um empreendimento em uma audiência
pública, para uma comunidade, precisa ser
levada em consideração, como um elemento
contribuinte para o êxito, na via de duas mãos
que representa. Tanto para as explanações
para a população, quanto para os anseios
e preocupações dessa população, para os
técnicos, estabelecendo um canal. Foi desta
forma, por exemplo, que conseguimos dirimir
muitas resistências que haviam, quando
dos trabalhos na MG-010 (Confins), onde
tínhamos várias comunidades. Porém, com
uma comunicação adequada, houve um
entendimento, a partir de uma linguagem
mais simplificada, como uma ‘tradução’
simultânea”, disse.

Rosely Fantoni, Coordenadora de
Educação para o Trânsito do DER-MG
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terrasa engenharia

O INÍCIO

FLEXÍVEL,
ESCALÁVEL,
EFICIENTE

“A Terrasa começa em 2010, na locação de
equipamentos, mas já contemplávamos a ideia de
avançar pela engenharia. Essa foi uma concepção
que foi amadurecendo, e então, diversificamos,
inicialmente focando mais no setor de obras
pesadas, no segmento de infraestrutura em geral.
Simultaneamente à adição dessa orientação, também
havia a ideia, que na verdade, nasce como uma
característica da Terrasa, de constante aprimoramento
de processos. Eu particularmente, entendo que
nós demos passos com naturalidade, em direção à
expansão dos negócios, que também passaram a
atender ao setor sanitário e de saneamento”, explica
o diretor de Obras e Operações, Marcelo Nascimento,
trazendo à tona lembranças de um tempo que
parece muito mais distante do que 11 anos e alguns
meses atrás, continuando: “Logo no início, das nossas
atividades, nós observávamos um ambiente bastante
favorável, com muita demanda na infraestrutura
e relativamente carente nesse quesito. Porém, por
volta de 2014, com o setor público entrando em crise,
nós vimos oportunidade de crescimento entre as
empresas de porte privadas. Tivemos a percepção de
que não poderíamos sustentar o tipo de crescimento
que queríamos nos apoiando em um mercado
apenas. Isto nos motivou a nos adaptar, olhar com
mais atenção esse segmento”, afirmou, deixando
intrínseco aqui uma das palavras chaves na semântica
cuidadosamente escolhida para caracterizar a Terrasa:
Flexibilidade, claro, não sem um bom tempero
marinado em “capacidade de adaptação”, como o
próprio engenheiro fez questão de frisar.

Foto: Celso Kraize/Rodovias&Vias

Pouco mais de uma década atrás, uma nova concepção de enxergar os serviços
de engenharia, ganhava forma. Uma ideia, que ganhou espaço, ao mesmo tempo
em que consolidou uma marca: Terrasa, estabelecida com estudo, afinco e decisão.
Jovem, portanto, a empresa empreendeu ousado ritmo de expansão, abraçando mais
e mais segmentos, aumentando sua influência e contribuições no processo. Mineira
por origem, nacional nas aspirações, Rodovias&Vias foi à sede da companhia que
promete tornar-se nome reiterado em grandes obras pelo país, para ouvir de seus
próprios integrantes, como funciona este elaborado plano para abraçar o Brasil.

“Tivemos a percepção de que não
poderíamos sustentar o tipo de
crescimento que queríamos nos
apoiando em um mercado apenas.
Isto nos motivou a nos adaptar,
olhar com mais atenção esse
segmento.”
Marcelo Nascimento
Diretor de Obras e Operações
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EMPREENDIMENTOS:
UMA BREVE CRONOLOGIA
Como terceirizada de outras
construtoras, a Terrasa conquistou acervo
e experiência: “Temos um ‘pé’ em cada
obra da região metropolitana de Belo
Horizonte, região Norte, Sul do estado
e Triângulo Mineiro, desenvolvendo a
infraestrutura nestas cidades, em trabalhos
tanto para o setor público quanto privado.
Uma carteira grande. Mas não queremos
e não iremos apenas nos restringir apenas
à Minas Gerais”, vaticinou o diretor, com
segurança, cravando ainda: “Acreditamos
que temos condições de contribuir com
nosso know how, nesse novo momento
que está se desenhando para as grandes
obras no estado, não apenas no setor

público, com o advento do TAC (Termo de
Ajustamento de Conduta, no caso, o da Vale
por meio do Ministério Público mineiro), que
vai injetar recursos aos cofres do governo
estadual, e onde abre-se um leque bem
amplo. Inclusive, no limiar deste contexto,
estamos com alguns empreendimentos
junto ao DER/MG, iniciando um contrato,
no qual estamos em fase de mobilização,
na AMG-900, com 20 km de recuperação
de pavimento e drenagens, bem como
atacando algumas frentes pelo DNIT.
Também, com a experiência que tivemos
no atendimento à concessões, temos
realmente boas perspectivas de trabalho já a
partir de ‘casa’, por assim dizer”, concluiu.

VALORIZAÇÃO DE TALENTOS “IN HOUSE”
A engenharia construtiva, por ser uma
seara bastante complexa, é por princípio
bastante exigente: “Sabemos que existe
uma dificuldade quanto à qualificação de
mão de obra no nosso mercado. Então,

“Sabemos que existe uma dificuldade
quanto à qualificação de mão de obra
no nosso mercado. Então, pela nossa
vivência e convivência diárias na rotina
dos trabalhos e empreendimentos,
mantemos um olho muito atento aos
nossos talentos.”
Marcelo Nascimento
Diretor de Obras e Operações
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pela nossa vivência e convivência diárias na
rotina dos trabalhos e empreendimentos,
mantemos um olho muito atento aos nossos
talentos” descreve o diretor, acrescentando
“é uma forma de atender àqueles que têm
curiosidade de aprender mais sobre outras
áreas. De quebra, imaginamos que com
um expediente assim, fomentaremos neles
uma abordagem mais multidisciplinar,
pelo conhecimento adquirido em todas as
áreas da empresa”, prevê. A palavra aqui,
logo, também é flexibilidade. Justamente
por esta motivação, que inclui a valorização
de seu pessoal é que a Terrasa prospera.
E justamente por este motivo, foram
convidados os responsáveis de diversas
áreas para dividirem suas percepções com as
equipes deste periódico, acerca da “fórmula”
depurada pela companhia, tendo como
ponto de partida, suas áreas de atuação.

PLANEJAR É PRECISO
“Temos trabalhado de forma muito
robusta, no sentido de nos antecipar às
obras e seus desenvolvimentos. É muito
estudo, feito com base em informações
colhidas em campo, com prospecções,
com conhecimento do site, evidentemente
do próprio projeto, e mesmo do mercado
e da região, formando um desenho, para
podermos seguir o planejamento da melhor
forma possível. Como visualizamos a obra
de antemão, analisando-a detalhadamente,
etapa por etapa, em alguns casos, até
mais minuciosamente do que o próprio
contratante, nós nos cacifamos para poder
propor e oferecer adequações necessárias

e sugestões de melhorias para obtenção
de um melhor desempenho geral. Muitas
vezes – na maioria delas, na verdade –
isso acaba se revertendo também em
economia, tanto para a empresa quanto
para o cliente. Lógico, um monitoramento
constante e o acompanhamento das metas
previstas, também são indicadores que nos
ajudam a avaliar nosso índice de acurácia e
buscar maior eficiência”, ainda, de acordo
com Rômulo Firmino, engenheiro de
Planejamento de Obras, que também é
especialista em execução, finaliza: “Não é
exatamente um novo modelo, mas uma
forma nova de pensar engenharia, uma
cultura empresarial própria da Terrasa, que
vem já desde a diretoria, que privilegia a
inovação, de forma comprometida com
resultados. E esses resultados têm de fato
vindo”, concluiu.

“Temos trabalhado de forma muito
robusta, no sentido de nos antecipar
às obras e seus desenvolvimentos.
É muito estudo, feito com
base em informações colhidas
em campo, com prospecções,
com conhecimento do site,
evidentemente do próprio projeto,
e mesmo do mercado e da região.”
Rômulo Firmino
Engenheiro de Planejamento de Obras
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VANTAGEM COMPETITIVA
Seguindo em frente em área tangente
ao planejamento, o olhar constante para
o aprimoramento de processos, caminha
paripassu, com a incessante busca
por melhores práticas, como explica a
engenheira de produção e responsável
pela Assessoria em Melhoria Contínua e
Qualidade, Anna Bárbara Fonseca: “É uma
atuação que vai mirar, e colaborar muito,
justamente para que a fase da execução
seja mais simples, realizar o trabalho
da forma mais rentável possível, com
economicidade, entregando obras que
acabam na data certa, com a qualidade
exigida e se possível (quase sempre é),
mais baratas. Isso tem um efeito colateral

“Estabelecemos objetivos e metas
estratégicas para todas as áreas
da empresa, com indicadores
de desempenho, capazes de nos
demonstrar de forma mensurável,
o quanto estamos sendo aderentes
à esse foco que temos em
produtividade e resultados.”
Anna Bárbara Fonseca
Engenheira de produção e responsável pela Assessoria
em Melhoria Contínua e Qualidade
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muito bacana, por que aumenta a satisfação
do cliente. Para garantir isso, estabelecemos
objetivos e metas estratégicas para todas
as áreas da empresa, com indicadores de
desempenho, capazes de nos demonstrar
de forma mensurável, o quanto estamos
sendo aderentes à esse foco que temos
em produtividade e resultados. Esse é um
cuidado que tem trazido benefícios e que
se estende à comunicação interna, pela
adoção de formas mais ágeis de auxiliar
no processo decisório e mesmo processos

rotineiros, como por exemplo, a emissão de
um determinado relatório, que efetivamente
passou a ser mais apurado e objetivo no que
se propõe a informar. Esse é um conjunto de
diversas ações que otimiza tempo. E como
dizem, tempo é dinheiro”, arrematou a
engenheira. Outro componente fundamental
para o bom desempenho apresentado
pela Terrasa, é a gerência Administrativa e
Financeira, conduzida por Cláudia Mendes:
“Nós obtivemos sucesso na implementação
de algumas ferramentas importantes que

auxiliam a gestão, como ERP (Enterpirse
Resource Planning – a grosso modo,
um sistema de gestão integrada), muito
utilizada por empresas de engenharia,
por que consegue fazer um mix muito
bem-vindo entre os sistemas de gestão
das áreas financeira, de planejamento
e de obras, fazendo um ‘casamento’ de
informações úteis para um controle mais
preciso, objetivo, limpo, consolidado e
rápido. Também é um elemento que ajuda
na tomada de decisões com maior clareza,
mais consciência e percepção situacional,
com números confiáveis. Isto associado à
princípios de gerenciamento participativos,
com bom diálogo, acaba sendo algo que se
traduz também em celeridade no dia a dia
da empresa”.

“É um elemento que ajuda na
tomada de decisões com maior
clareza, mais consciência e
percepção situacional, com
números confiáveis. Isto associado
à princípios de gerenciamento
participativos, com bom diálogo.”
Cláudia Mendes
Gerente Administrativa e Financeira
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(NÃO) PAREM AS MÁQUINAS
Com um parque de máquinas com
mais de 60 equipamentos diversos, e
algumas dezenas de caminhões, a estrutura
de suporte e manutenção preventiva,
dentro do viés da companhia, que prima
pelo planejamento e antecipação, é um
item que está sempre no rol de atenção
do departamento onde atua Yuri Santos,
engenheiro Mecânico. “O objetivo é
aumentar a disponibilidade e confiabilidade
dos equipamentos reduzindo ao máximo
intervenções corretivas não programadas,
pois são bem mais dispendiosas do que a
manutenção preventiva”, disse o profissional,
que destacou a constante busca por melhores

“Além desta nova usina, temos
outras, incluindo uma de micro
revestimento, também móvel e que
tem seu transporte facilitado para
diversas obras em que atuamos.
Uma boa experiência que nos
condicionou ótimo aproveitamento
nesse nicho.”
Yuri Santos
Engenheiro Mecânico
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e mais atualizadas tecnologias, como outro
ponto crucial para a Terrasa: “Sete Lagoas,
abriga nossa mais nova usina de CBUQ,
que é um investimento que nos coloca
na vanguarda tecnológica do segmento
no estado”, comentou o engenheiro. Para
detalhar um pouco de seu funcionamento,
Rogério Braga Vale, técnico em edificações e
Laboratorista, explica: “Esta é uma plataforma

toda sensorizada. É o que de mais moderno
a tradicional fabricante suíça Ammann tem a
oferecer neste segmento. Um equipamento
de alta capacidade produtiva, de 140 t por
hora, com total controle sobre a qualidade do
produto, disse. Sobre outros equipamentos,
o engenheiro Yuri discorreu: “Além desta
nova usina, temos outras, incluindo uma
de micro revestimento, também móvel

e que tem seu transporte facilitado para
diversas obras em que atuamos. Uma boa
experiência que nos condicionou ótimo
aproveitamento nesse nicho. Este grau de
investimentos em equipamentos de ponta,
de usinas de alto desempenho e grande
confiabilidade e precisão, nos dá segurança
e bastante produtividade para a utilização
de um insumo tão fundamental (CAP), e que
tem sido tão impactado pela instabilidade
de preços. Sem dúvida, elas constituem um
diferencial importante na eficiência que a
Terrasa constantemente persegue”, concluiu,
inferindo ainda que, equipamentos novos
e modernos, também contribuem para
uma operação ambientalmente menos
agressiva, dentro dos parâmetros requeridos,
especialmente quando associada à estrita
obediência às normas.

“Esta é uma plataforma toda
sensorizada. É o que de mais moderno
a tradicional fabricante suíça Ammann
tem a oferecer neste segmento. Um
equipamento de alta capacidade
produtiva, de 140 t por hora.”
Rogério Braga Vale
Técnico em edificações e Laboratorista
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GÊNESE
Com experiência dentro e fora do país,
em outras empresas de grande porte,
Marcelo Dayrell, administrador de Locação
de Equipamentos, relembra que desde
o start da empresa, como locadora de
máquinas, a Terrasa logrou êxito em meio à
boas perspectivas: “Logo que entrei, houve
um período de intenso crescimento, com
um aumento de demanda aí de 70% na área
de obras. Nesta época, começamos com
muita seriedade a plantar as sementes da
reputação que a Terrasa tem hoje, com um
nome conhecido, participando ativamente
de diversas licitações para locações de
máquinas, atendendo aí por volta de 18
cidades e mais de 100 equipamentos
somente sob minha supervisão direta,
como para a SLU (Superintendência de
Limpeza Urbana, vinculada à Prefeitura
de Belo Horizonte - PBH), SUDECAP
(Superintendência de Desenvolvimento
Urbano da Capital, também vinculada à
PBH) e prefeituras da região metropolitana
de BH”, disse. Capaz de acompanhar
o monitoramento do patrimônio – e
sua produtividade – em tempo real, o
administrador ressalta outra vantagem da
boa organização e agilidade do sistema que
ele ajudou a implantar: “Isso significa maior

“Essa gestão está alinhada
também a um requisito de
conformidade, que para muitos
clientes, já está se tornando
uma exigência, e para nós é uma
realidade. Faz parte da rotina.”
Marcelo Dayrell
Administrador de Locação de Equipamentos
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transparência para o cliente, que também
tem acesso a qualquer tempo, sobre a hora
máquina, e claro, a localização precisa de
cada uma delas. Essa gestão está alinhada
também a um requisito de conformidade,
que para muitos clientes, já está se tornando
uma exigência, e para nós é uma realidade. Faz
parte da rotina. Até por que temos que manter
um padrão alto de eficiência, condizente com
o que a empresa tem colocado em todas as
suas áreas de atuação”, concluiu. Alfa e Ômega
(ao menos desta reportagem), a locação
persiste relevante, tanto na história, quanto na
atualidade da empresa, porém, não mais como
core business, mas integrando um portfolio de
serviços invejável, tendo mostrado capacidade
de sobra para também manter-se ajustada aos
novos tempos (e novas e dinâmicas direções)
da companhia que ajudou a formar.

ARTESP
Congresso
ABCR

SEGURANÇA

COLHENDO
FRUTOS
Conjunto de ações iniciado no ano 2000, Programa de Redução de
Acidentes (PRA) promovido pela Agência (Reguladora) de Transportes
do Estado de São Paulo – ARTESP – nas pistas concessionadas do estado,
resultou em redução de 50,8% no índice de mortes. Número foi revelado
durante a Campanha Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito,
evento anual adotado desde 2005 pela Assembleia das Nações Unidas.

N

o contexto de abertura da “Segunda
Década de Ação pela Segurança
no Trânsito” (2021-2030), proposta
pela Organização das Nações Unidas (ONU),
à qual diversos países aderiram, incluindo o
Brasil, São Paulo, reiteradas vezes ponteiro
no ranking das melhores rodovias do país,
sai mais uma vez na frente ao mostrar
como uma agência reguladora atuante,
empresas comprometidas e muito esforço
orientado à educação no trânsito podem
fazer a diferença no modal rodoviário, de
longe o mais utilizado no país. Com a vultosa
redução de 50,8% no índice de mortes em
suas pistas concessionadas, a gestão da
ARTESP, de fato mostra que sua “orientação
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à resultados” e a “entrega de serviços de
qualidade à sociedade”, vai muito além do
que apenas ficar em um discurso bonito.
Para além desse impressionante número,
a agência ainda anotou, no período 2000
-2021, início do projeto de concessão das
rodovias paulistas (apesar do aumento
constante de fluxo médio de veículos,
mesmo levando-se em conta a pandemia),
uma outra redução preponderante no
número de feridos em acidentes, com
queda de 41,8%. De arremate, em número
geral de acidentes, a Agência verificou
outro “tombo” considerável no índice
geral de registros de acidentes, com uma
diminuição de 42,2%.

EXEMPLO A SER
SEGUIDO

SEM “ZONA DE
CONFORTO”

A ARTESP, por sinal, é case study de
sucesso em variadas disciplinas, e mesmo
laureada por diversas entidades (dentre as
quais o próprio iRAP), por suas robustas e
indeléveis contribuições para segurança
de tráfego, seja por suas inúmeras e
exitosas campanhas, seja pelas inovações
incluídas em modalidades contratuais e
mesmo avanços quanto à utilização de
novas tecnologias. Moderna, técnica e ágil,
a agência pode ser facilmente destacada
como um celeiro de boas práticas, e
certamente uma inspiração para suas
congêneres.

Responsável por intensificar este
cenário, e reforçar a primazia da Agência
enquanto vanguarda, o diretor-Geral
da ARTESP, Milton Persoli, ressalta a
continuidade de ações que conscientizem
para o tráfego, como um elemento chave.
Mais que isso, um elemento de forte apelo
humanitário: “Nosso objetivo é alertar a
população sobre os cuidados necessários
ao assumirem a direção de um veículo nas
rodovias, para a promoção da segurança
ainda maior no trânsito. É importante
entender que o compromisso por um
trânsito mais seguro é também um ato de
solidariedade ao próximo e a si mesmo”,
frisou.

Milton Persoli,
Diretor-Geral da ARTESP

“Nosso objetivo é alertar a
população sobre os cuidados
necessários ao assumirem
a direção de um veículo nas
rodovias, para a promoção
da segurança ainda maior no
trânsito. É importante entender
que o compromisso por um
trânsito mais seguro é também
um ato de solidariedade ao
próximo e a si mesmo.”
RODOVIAS&VIAS
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AVALIAÇÃO DER-SP

A

O MAIOR PROGRAMA E
iRAP PARA GOVERNOS

ESTADUAIS EM
NÍVEL GLOBAL

A Strata Engenharia está promovendo, em parceria com o Departamento
de Estradas de Rodagem de São Paulo – DER/SP, a execução dos
levantamentos da malha rodoviária do Estado de São Paulo, utilizando
as ferramentas de gerenciamento de segurança de infraestrutura RAP,
consistindo no escopo que engloba mais de 26.000 km.

auscultação do pavimento
e o registro das imagens
georreferenciadas,
estão
sendo realizadas com o emprego de
equipamentos de avançada tecnologia,
com destaque para o premiado
“Multifunction Vehicle”, veículo-teste
operado numa velocidade de 60km/h,
embarcado com software e aplicativos
desenvolvidos pela Strata e plenamente
acreditados pelo iRAP; o equipamento
em uso, conhecido como STRATA-RAP,
promove levantamentos em contínuo
e, através de processos de varredura
métrica, permite a obtenção, com
precisão cirúrgica, de dados referentes
aos parâmetros comportamentais que
traduzem as condições de conforto,
segurança e economia proporcionadas
aos
usuários,
possibilitando
o
cadastramento dos ativos dos sistemas
e subsistemas rodoviários. O programa
do Governo do Estado de São Paulo,
é atualmente, o maior “Programa de
auscultação, diagnóstico e soluções de
segurança viária para fins de estradas mais
seguras”, processado com metodologia
de um agente internacional, realizado
a nível nacional. Após a fase de campo, a
Strata Engenharia codificará os atributos

conforme rege a metodologia internacional
do iRAP, visando a classificação por
estrelas e a indicação de contramedidas
para mitigação de eventuais falhas e/
ou oportunidade de melhorias. Aliado
ao Cadastramento Viário e ao IRI –
International Roughness Index (Índice
de Irregularidade longitudinal), o DER/SP
avaliará o risco de colisões para grupos de
usuários, buscando estabelecer priorizações
promover contramedidas para maximizar a
segurança do usuário, com apontamentos
de obras de manutenção, adequações
e modificações na infraestrutura para
salvar vidas. O estado de São Paulo possui
12.000 km de rodovias concessionadas,
administradas por 20 concessionárias,
das quais, o maior contrato de concessão
do Brasil (Piracicaba - Panorama) e o
primeiro a incorporar a metodologia iRAP.
A malha estadual, sob jurisdição do DER/
SP, perfaz 14.000 km. O presente Programa
Governamental projeta investimentos
da ordem de mais de $ 1.000.000.000 de
dólares direcionados para a estruturação
de metas capazes de garantir a graduação
“3 Estrelas” em mais de 75% das viagens em
estradas até 2030; estima-se que essa ação
salvará mais de 2.500 vidas todos os anos,
somente no estado de São Paulo.

MOVIDOS PELA INOVAÇÃO,
FOCADOS EM SEGURANÇA
De acordo com informações
obtidas por Rodovias&Vias Junto à
pasta capitaneada pelo secretário João
Octaviano Machado Neto: “A Secretaria
estadual de Logística e Transportes
de São Paulo, por meio do DER-SP,
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que desenvolve o Plano de Segurança
Viária, seguindo a metodologia do
iRAP (International Road Assessment
Programme), para toda a malha rodoviária
do estado, tem o objetivo de coibir
acidentes de trânsito, e oferecer mais
RODOVIAS&VIAS
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segurança aos usuários. Através do contrato
de codificação e inspeção de imagens e
registros dos atributos das rodovias, em
intervalos de 100 metros ao longo de cada
via inspecionada, é possível identificar
pontos que devem ser feitos serviços de
reparação. A codificação será realizada
tanto em pistas sob jurisdição do DER
quanto concessionadas, sendo que: Uma
parte deste total virá do levantamento de
campo, atividade também deste contrato
(referente às rodovias administradas por
concessionárias privadas/Artesp); Outra
parte virá do contrato DER determinado por
licitação em andamento”. Rodovias&Vias
Também pôde conversar com Paolo Diber
Pedro, assessor Técnico do DER-SP, com
amplo expertise em Geoprocessamento,
simulações e planejamento no setor de
Transportes, avalia que “Os levantamentos
permitirão uma amostragem global para
as rodovias, o que condicionará um cenário
robusto, que auxiliará a tomada de decisões
mais precisas para os gestores, não apenas
dentro do contexto da ‘Nova década de ação
pela segurança no Trânsito’, como também
de forma aderente ao conceito de ‘Visão
Zero’, que norteia as ações da secretaria
e consequentemente do departamento.
A metodologia é também uma exigência
institucional do Banco Mundial, e que
estamos conseguindo cumprir”, revelou.
Ainda, segundo ele, Por meio de alguns
levantamentos
e
cadastramentos
previamente realizados pelo DER-SP na
malha, (no caso pela UCPR, Unidade de

“Por meio do DER-SP, que
desenvolve o Plano de Segurança
Viária, seguindo a metodologia
do iRAP (International Road
Assessment Programme), para
toda a malha rodoviária do estado,
tem o objetivo de coibir acidentes
de trânsito, e oferecer mais
segurança aos usuários.”
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Coordenação de Programas Rodoviários
do DER-SP, da qual ele é integrante), mais
os que estão sendo realizados pela Strata,
será possível processar a integralidade
das rodovias do estado. “Este trabalho
também deixará um legado importante
para o DER-SP, a partir do momento em
que haverá treinamento e acreditação
de cerca de 20 colaboradores de carreira
do setor público, entre as forças tanto da
Artesp, do próprio DER-SP e da Secretaria,
para capacitação nas diversas áreas
relacionadas ao que exige a metodologia,
para dar continuidade ao processo”.

ABORDAGEM
VANGUARDÍSTICA
De acordo com o diretor-presidente
da Strata Engenharia, o engenheiro,
professor e Dr. Paulo Gontijo: “Mantendo
a contemporaneidade de densos
investimentos em nosso Arsenal
Tecnológico e Inovações, a Strata
Engenharia buscou a certificação no
Programa Internacional de Avaliação
de Rodovias – iRAP muito antes das
demandas presentemente verificadas

João Octaviano Machado Neto,
Secretário de Logística e Transportes

“Os levantamentos permitirão
uma amostragem global para as
rodovias, o que condicionará um
cenário robusto, que auxiliará a
tomada de decisões mais precisas
para os gestores, não apenas dentro
do contexto da‘Nova década de ação
pela segurança no Trânsito’, como
também de forma aderente ao
conceito de‘Visão Zero’, que norteia
as ações da secretaria.”
no território nacional. Desde então,
já realizamos mais de 50.000 km de
auscultação na metodologia acreditada,
firmando-se como uma das mais
preparadas empresas na América do
Sul para levantamento e codificação
de dados e imagens georreferenciadas
de redes viárias”, explicou, detalhando
ainda: “Contamos com uma estrutura de
equipe técnica setorizada com mais de 20
engenheiros que realizam a codificação,
a cada 100 metros, através do software
STRATA-RAP, especialmente desenvolvido

Dr. Paulo Gontijo, Professor e
Diretor-presidente da Strata Engenharia

Paolo Diber Pedro,
Assessor Técnico do DER-SP
pela Strata, o qual faculta o levantamento,
de forma acurada e objetiva, dos 63
atributos contemplados na metodologia,
possibilitando a confecção do
Mapeamento de Riscos, Classificação
por Estrelas e ainda os Planos de
Investimentos e Melhorias. Cabe ressaltar
que estamos desenvolvendo alguns
estudos com a plataforma em 3D – BIM”,
disse, referindo-se à moderna plataforma
multidisciplinar Building Information
Management, que permite uma atuação
colaborativa de diversas áreas dentro de
um mesmo projeto, em tempo real.

“Mantendo a contemporaneidade
de densos investimentos em
nosso Arsenal Tecnológico e
Inovações, a Strata Engenharia
buscou a certificação no Programa
Internacional de Avaliação de
Rodovias – iRAP muito antes
das demandas presentemente
verificadas no território nacional.
Desde então, já realizamos mais
de 50.000 km de auscultação na
metodologia acreditada.”
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INOVAÇÃO E

TECNOLOGIA

HÁ 87 ANOS, A AUTARQUIA FEDERAL RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE, ORIENTAÇÃO E
APRIMORAMENTO DO EXERCÍCIO E DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS NAS ÁREAS DA ENGENHARIA, AGRONOMIA
E GEOCIÊNCIAS, É O CREA-SP. PRESENTE NOS 645 MUNICÍPIOS DO ESTADO, CONTA COM CERCA DE 350 MIL
PROFISSIONAIS REGISTRADOS E 75 MIL EMPRESAS REGISTRADAS.

“Crea-SP está

amparado em
cinco pilares,
sendo a gestão
transparente
e colaborativa;
fiscalização
com ênfase
nos processos
digitais; entrega
de serviços ágeis
e inteligentes;
capacitação
profissional; e
estreita conexão
com empresas e
governos.”
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R&V: O senhor, como é oriundo de uma área em que, mais do que um
diferencial competitivo, a inovação tecnológica é mandatória, inaugurou
o seu segundo termo à frente da maior entidade do gênero na América
latina, com o firme propósito de fazê-la cada vez mais aderente ao
contexto de uma indústria 4.0 e uma engenharia que precisa acompanhar
esta evolução. De que modo este processo está se desenvolvendo?
Vinicius Marchese: “O nosso compromisso com os profissionais registrados
e com a sociedade é de transformar o Conselho em uma grande plataforma de
serviços, para que tenhamos excelência na atuação da fiscalização do exercício
profissional, bem como no desenvolvimento e formação das profissões da
área tecnológica. Para alcançar estes objetivos, iniciamos um intenso processo,
que busca transformar todas as etapas do trabalho prestado pelo Crea-SP. Do
atendimento à fiscalização, do aprimoramento profissional até o incentivo
à inovação. São passos fundamentais para fazer com que o Conselho seja
referência no setor público.
O processo de transformação do Crea-SP está amparado em cinco pilares,
sendo a gestão transparente e colaborativa; fiscalização com ênfase nos
processos digitais; entrega de serviços ágeis e inteligentes; capacitação
profissional; e estreita conexão com empresas e governos. É com base neste
escopo que temos atuado para revolucionar a forma de entregar nossos
serviços. Reforçamos que o nosso objetivo é ser referência no setor público. As
propostas para todos os projetos que inauguramos é de inovação aberta, com
a participação de colaboradores, profissionais e lideranças que representam
todas as áreas das Engenharias, Agronomia e Geociências, o que fortalece
ainda mais a nossa transparência.

Quais são as principais entregas deste
processo de transformação do Crea-SP?
Implementamos mudanças importantes
como a criação de um portal de serviços,
que, juntamente com o novo site, agrega
mais funcionalidades e acessibilidade aos
usuários, que possuem à disposição dois canais
integrados e completos para usufruírem das
facilidades do Crea-SP. Em ambos os portais,
contamos com a Minerva, nosso chatbot, que
está pronta para dar todo o suporte necessário
on-line.
No sentido da inovação, seguimos com o
propósito firme de incentivar novos projetos.
Lançamos recentemente o CreaLab, uma
plataforma que visa mapear ideias e conectar
pessoas, startups, empresas e instituições,
para que possam atuar em conjunto para a
resolução de desafios estratégicos de maneira
ágil. Para acelerar ainda mais as iniciativas em
todo Estado, apoiamos os Hubs de Inovação,
que são espaços dedicados a facilitar o
intercâmbio entre as associações, poder
público, instituições de ensino, empresas e
investidores. Acreditamos que o Crea-SP pode
ser um potencializador de ações inovadoras
para contribuir com o impulsionamento da área
tecnológica em São Paulo, e com isso, servir de
exemplo para todo o Brasil.

“Uma plataforma que visa mapear
ideias e conectar pessoas, startups,
empresas e instituições, para que
possam atuar em conjunto para a
resolução de desafios estratégicos
de maneira ágil. Para acelerar ainda
mais as iniciativas em todo Estado,
apoiamos os Hubs de Inovação, que
são espaços dedicados a facilitar o
intercâmbio entre as associações,
poder público, instituições de
ensino, empresas e investidores.”

“O Crea-SP está completamente
empenhado nesse propósito e
ainda temos muitas atividades a
serem desenvolvidas. No próximo
ano, continuaremos entregando
mais propostas criativas,
modernas, empreendedoras e que
estejam em consonância com o
momento atual .”
O que o Crea-SP tem feito em termos de
capacitação e aprimoramento das profissões
da área tecnológica?
Inauguramos recentemente um programa
de aprimoramento profissional, o Crea-SP
Capacita, que, em parceria com renomadas
instituições de ensino, fornece cursos de
curta duração, workshops, palestras e pósgraduação, a preços acessíveis e com descontos
especiais para os profissionais registrados.
No caso da pós-graduação, trata-se de curso
lato sensu, ministrado em parceria com a
Universidade Virtual do Estado de São Paulo
(Univesp) e a Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), intitulado
“Empreendedorismo e Inovação Tecnológica
nas Engenharias”. A primeira edição formou
mais de 1.000 profissionais do Sistema Confea/
Crea, os quais apresentaram 217 Trabalhos
de Conclusão de Curso (TCCs), no formato de
empresas de bases tecnológicas “startups”. O
sucesso foi tamanho que reeditamos a parceria
para uma segunda turma, cujas aulas terão
início ainda neste ano.
Tendo em vista todas essas realizações,
reafirmamos que o Crea-SP está
completamente empenhado nesse propósito
e ainda temos muitas atividades a serem
desenvolvidas. No próximo ano, continuaremos
entregando mais propostas criativas,
modernas, empreendedoras e que estejam
em consonância com o momento atual da
sociedade e do mercado de trabalho.
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Sobre a fiscalização do exercício
profissional, como o Crea-SP tem
desempenhado essa função para alcançar os
645 municípios do Estado?
No que se refere à fiscalização, principal
função do Crea-SP, temos investido no uso das
tecnologias e no modelo das forças-tarefas
para ampliar os nossos números. Antes de
assumirmos a gestão, em 2016, o Conselho
de São Paulo era o que menos fiscalizava no
Brasil. Com a integração do setor de tecnologia
da informação ao trabalho de pesquisa dos
agentes fiscais, otimizamos esses resultados.
Em 2021, chegamos à marca histórica de
mais de 223 mil ações de fiscalização, o que
representa um crescimento de 600%. Este
é o ano em que mais se fiscalizou nos 87 anos
de história do Crea-SP. São números que
demonstram a responsabilidade do Conselho,
de assegurar que haja um profissional
registrado à frente de todas as atividades
técnicas desenvolvidas no estado de São Paulo.
Assim, garantimos a proteção e segurança de
toda a sociedade.
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Ainda nesta esteira, o CREA-SP, além de
seu papel fiscalizador e mesmo normatizador,
exerce também uma influência seminal na
massa crítica de engenharia, por meio da
disseminação de conhecimento e melhores
práticas. Quais as principais programações
dentro das comissões permanentes?
A questão de normatização fica a cargo do
Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia
(Confea) e ao Conselho Regional cabe o papel
de incentivar e colaborar com essas discussões.
Neste contexto, o Crea-SP abriga uma série de
colegiados que são de fundamental importância
para a disseminação de conhecimento na
área tecnológica. Temos exemplos relevantes
e entregas que fazem a diferença na vida dos
profissionais, como a Revista Crea São Paulo,
um projeto do Colégio de Instituições de Ensino
Superior (CIES), que reúne conteúdo sobre o
mercado de trabalho e conta com caderno de
suplemento técnico-científico para contribuir com
a divulgação da produção acadêmica brasileira.
Há também o Colégio de Entidades Regionais
(CDER), que é um fórum consultivo, que discute
assuntos de interesse das profissões abrangidas
pelo Sistema Confea/Crea, para propor projetos
de normativos de interesse geral e políticas
de formação, especialização e atualização de
conhecimentos. Este colegiado é preponderante
para o Conselho, uma vez que funciona
como ponte com as entidades municipais,
intermunicipais e estaduais representativas da
área tecnológica.
Vale sempre destacar o trabalho indispensável
das Câmaras Especializadas, órgãos decisórios
do Crea-SP, que apreciam e decidem assuntos
relacionados à fiscalização do exercício profissional,
e sugerem medidas para o aperfeiçoamento das
atividades do Conselho. As Câmaras são compostas
por conselheiros e conselheiras, constituindo a
primeira instância de julgamento, cuja atuação
é primordial para termos celeridade em nossos
trabalhos e contribuirmos com entendimentos
técnicos específicos de todas as profissões. E estas
são só algumas das nossas ações no âmbito de
colegiados, por isso, convidamos a todos que
acompanhem o dia a dia do Crea-SP para entender
a dimensão e volume de nossa atuação.

“Atuar em harmonia com políticas
ESG, de transparência e compliance
só tem a acrescentar aos projetos
brasileiros, uma vez que são medidas
que trazem segurança para todos
os envolvidos e são exigências da
sociedade e do mercado de trabalho.
O segmento construtivo passou por
um baque nos últimos tempos, mas
tem se reerguido e mostrado a sua
força no País.”
Como o Crea-SP tem incentivado uma
maior participação de mulheres e jovens
no Conselho?
Neste ano, instalamos o Comitê Gestor
do Programa Mulher, que implementa
ações para alcançar equidade de gênero em
nosso sistema e nas profissões abrangidas. O
Programa Mulher é uma iniciativa do Confea,
com alcance nacional, e concretizada nos
Estados. Em São Paulo, lançaremos uma
cartilha para apoiar as associações nesse
processo de buscar a igualdade de gênero,
cumprindo um compromisso firmado
com a Agenda 2030 da Organização das
Nações Unidas (ONU), da qual somos
signatários. Desta forma, contemplamos o
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) de número 5, que visa acabar com
todas as formas de discriminação contra
mulheres e meninas, além de incentivar o
empoderamento feminino.
Já para os jovens, temos o Crea-SP Jovem,
uma Comissão Permanente que tem como
papel principal a necessária aproximação
dos estudantes e dos recém-formados com
o Conselho, que os acompanhará ao longo
de toda a trajetória profissional. Todos os
anos, promovemos um encontro com
debates acerca de temas que estão em voga
e auxiliam na formação desses profissionais,
para que possam atuar de maneira mais
assertiva no início de suas carreiras.

O segmento construtivo brasileiro, passou
por momentos de crise profunda somente
agravados pela pandemia e a recessão. De que
forma o senhor vê a adoção de políticas ESG,
transparência e compliance contribuindo para
uma retomada neste cenário e, de que forma o
CREA-SP pode contribuir com suas associadas
neste sentido?
Atuar em harmonia com políticas ESG, de
transparência e compliance só tem a acrescentar
aos projetos brasileiros, uma vez que são medidas
que trazem segurança para todos os envolvidos
e são exigências da sociedade e do mercado de
trabalho. O segmento construtivo passou por um
baque nos últimos tempos, mas tem se reerguido
e mostrado a sua força no País. São inúmeros os
desafios que precisamos vencer, especialmente
com a pandemia. Mas, as previsões são otimistas
e acreditamos na capacidade técnica das nossas
profissões, que tem demonstrado o quão
necessárias são neste processo de retomada
econômica.
O conceito de ESG, hoje em dia, é norteador
de todas as entregas e funções desenvolvidas
no âmbito do Conselho. Em nossa mudança de
condutas, levamos em consideração todos os
aspectos ambientais, sociais e de governança. No
Crea-SP implementamos o projeto de Governança
Corporativa. Com esse olhar de transformação,
o Conselho consegue ampliar as atividades de
fiscalização, implantar o conceito de compliance
com técnicas que permitem a integridade da
administração pública, capacitar tecnicamente
os colaboradores, intensificar a comunicação
institucional por meio de canais digitais e
aprimorar a representatividade do Crea-SP.
Recentemente, promovemos um treinamento
para desenvolver e aperfeiçoar as habilidades
dos profissionais que ocupam posições de
liderança em nossas equipes. Entendemos que
compartilhar o conhecimento é parte do nosso
dever. Estamos comprometidos com essas
práticas e, assim, ao transformar nosso cotidiano,
conseguimos amplificar esses conceitos, que são
cada vez mais necessários à todas as organizações.
Neste sentido, as associações são nossos braços
nos municípios e estão incluídas nesse processo
de transformação.
RODOVIAS&VIAS 103

em tempo

SINICESP - NOVAS OBRAS
Secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro, fala
a empresários da construção pesada paulista.
No encontro, realizado de forma híbrida ( presencial e on-line)
Marcos Monteiro esteve acompanhado pelo secretário adjunto da
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Garcia, da diretora
de Obras da SPObras, Adriana Siano, e de Bruno Brunhera, da SPObras.
Na abertura do evento, o presidente do SINICESP, Luiz Albert Kamilos, disse que o secretário
comparecia na sede do SINICESP atendendo convite do Sindicato, ressaltando as iniciativas da
entidade em criar canais de comunicação com as autoridades paulistas, sempre com o espírito
colaborativo e buscando trazer informações relevantes às suas empresas associadas.
No detalhamento das ações foram expostas pelo secretário informações sobre o Programa de
Metas 2021-2024, no qual a SIURB é diretamente responsável por duas metas dentro do eixo “SP
segura e bem cuidada”: construir 14 novos piscinões e realizar 160 obras de recuperação ou reforço
em pontes, viadutos ou túneis.
Também foram divulgados dados referentes à execução de Obras de Artes Especiais, sobre o
Programa de Redução de Alagamentos e Risco (PRAR), bem como a respeito dos corredores viários,
que também estão sob responsabilidade da SPObras.
Aos empresários da construção pesada paulista, o secretário Marcos Monteiro destacou a
necessidade de revisão dos processos antigos e busca de solução de continuidade das obras,
ressaltando a importância do levantamento de questões e apresentação de sugestão de melhorias
antes dos processos licitatórios, com a minimização dos questionamentos das licitações.
*Fonte: ASCOM/SINICESP

PESQUISA SOBRE DISTRAÇÃO E OS
RISCOS DO USO DE CELULAR AO VOLANTE
Trabalho desenvolvido no Brasil teve como proposta identificar comportamentos e a noção dos
motoristas quanto a segurança viária.
Mais de 1000 pessoas (homens e mulheres com habilitação e que dirigem habitualmente),
com idade entre 18 e 70 anos, de todas as regiões do Brasil, participaram de um estudo que avaliou o
comportamento a percepção dos motoristas quanto às implicações do uso de celular enquanto dirigem.
A pesquisa identificou que mais de 94% dos entrevistados acreditam que o celular é a principal causa
de distração ao volante, seguida pelo cansaço, direção agressiva, comer e beber, dentre outras. E ainda,
mais de 60% admitem que, em algum momento, tiveram distrações ao volante que os colocou em
perigo. Foram citados comportamentos como: escrever mensagens de texto no WhatsApp (classificada
como a mais perigosa), procurar informações, ler notícias e mensagens, tirar fotos, falar ao celular
segurando o aparelho, entretanto, não veem como arriscado falar ao telefone com o viva-voz (mãos
livres) ou consultar o GPS.
Saiba mais sobre a pesquisa (em Português), realizada pela empresa Gonvarri Industries que
desenvolve mundialmente o programa intitulado de Emotional Driving, que na mais recente edição, se
dedicou ao estudo “brasileiros ao volante, distrações e o uso de celular”, acessando e baixando o .pdf pelo
site da Marangoni, ou pelo link:
https://www.marangoni.com.br/emotional-drivePTBR.pdf
*Fonte: Marangoni Segurança Viária divulga
104

RODOVIAS&VIAS

