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editorial

UM GIRO PELO BRASIL QUE RODA
Sim, o país continua, apesar da torcida contra. Sim, há investimentos acontecendo, aportes sendo 

realizados, técnicos trabalhando e obras acontecendo. Sim, criatividade é requerida. Sim, tempo de 
fl exionar músculos que sequer presumíamos existirem. Sim, se faz necessário assumir o dobro de carga de 
trabalho para obter metade dos resultados.

Mas tudo isso faz o empresariado, o setor e os contratantes criarem anticorpos. Sim, já se pode ver a 
saída, pois tudo que tem começo tem fi m. Aos resilientes, como prêmio, a própria existência. Aos leitores, 
uma edição talhada na estrada, no ano em que Rodovias&Vias avança à maioridade, gestada em ações 
positivas, iniciativas e na sua propositiva tradição editorial, que tem orgulho de escapar ao negativismo 
reinante em outros veículos de comunicação.

O Mato Grosso continua possante e naturalmente belo, com adendo importante do bom desempenho 
verifi cado por nós ao percorrer suas rotas. Também Minas Gerais, do alto de seu gigante rodoviarismo 
Federal, tem sua ampla cota de boas notícias. Não espere no entanto, sequer uma palavra do sisudo 
âncora a respeito, ao dar o seu sorumbático “boa noite” no tele jornal.

Sim, onde há vontade, há caminho. Onde falta orçamento, sobra gestão. Basta girar para constatar. Sim, 
há assuntos e tecnologia a falar. Novidades, ferramentas, programas e rumos a avaliar. Uma das maiores 
engenharias do mundo, bem, continua sendo uma das maiores do mundo. Com a diferença de que, de 
agora em diante, com potencial de sobra para melhorar ainda mais.

Quem viver verá. E Rodovias&Vias estará lá para observar. 

Boa Leitura .
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exclusiva

MAURÍCIO QUINTELLA LESSA
Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil

Opiniões fortes costumam ser uma pedra no sapato (envernizado e de 
fi velas) de muitos que se atiram com avidez à vida pública. Contudo, há políticos 
(poucos) que possuem a capacidade de compreender a importância das britas 
graduadas no conjunto de uma obra de engenharia. Maurício Quintella Malta 
Lessa, atual ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, sabe que a dita pedra, 
fortuitamente mal alocada na palmilha, possui mais utilidade quando empregada 
nas bases que pavimentam novos caminhos. Formado em direito, mas familiarizado 
com a infraestrutura (chegou a atender ao curso de Engenharia Civil na sua nativa 
Alagoas), ele recebeu Rodovias&Vias para revelar um pouco mais sobre o estilo de 
gestão “MBWA” – (Management By Walking About ou gerenciamento feito no dia a 
dia, por experiência, em tradução livre) ou “in loco” que começa a transparecer sob 
sua batuta.
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exclusiva exclusiva

“Os números da economia 
possam refletir a 

retomada do crescimento, 
com ações voltadas ao bom 

uso dos recursos públicos 
disponíveis e ao incentivo do 

investimento privado.”

Rodovias&Vias: Se olharmos os 
números da macro economia, há quase 
um consenso de que o pior da crise 
econômica já passou. O senhor acredita 
que a melhora se refletirá em um 
investimento maior em sua pasta?

Maurício Quintella: O governo 
do presidente Michel Temer tem 
trabalhado para que os números da 
economia possam refletir a retomada do 
crescimento, com ações voltadas ao bom 
uso dos recursos públicos disponíveis e 
ao incentivo do investimento privado, 
com a retomada da confiança no país. 
Nesse contexto, todo o investimento 
público e privado em infraestrutura tem 
um papel fundamental na rápida geração 
de emprego e renda à população.

A melhora no ambiente de negócios trará 
o investidor privado?

Já Trouxe! Posso citar os bem sucedidos 
leilões dos aeroportos e portos do Programa 
de Parcerias de Investimentos (PPI). A partir 
do leilão dos aeroportos de Fortaleza (CE), 
Salvador (BA), Florianópolis (SC) e Porto Alegre 
(RS) serão arrecadados R$ 3,72 bilhões em 
outorga pelo governo, além do que os futuros 
operadores vão investir R$ 6,61 bilhões em 
melhorias nos terminais ao longo do prazo 
de concessão. Os consórcios vencedores dos 
aeroportos são empresas internacionais de 
grande porte, especializadas na gestão de 
terminais aéreos.
Nos portos, o leilão de dois terminais de 
combustíveis no Porto de Santarém/PA teve 
sucesso. O valor de outorga chegou a R$ 68,2 
milhões.
As concessões rodoviárias virão a seguir. 
Serão três trechos já qualificados no PPI (BR-
101/116/290/386/RS/SC; BR-364/365/GO/MG 
e BR-101/SC).
O PPI também prevê estudos para três novos 
leilões de concessões que estão por vencer 
(BR-116/RJ/SP - Rio de Janeiro - São Paulo; 
BR 040/MG/RJ - trecho Juiz de Fora/MG - Rio 
de Janeiro/RJ e BR-116/RJ - Além Paraíba - 
Teresópolis – Entroncamento c/ a BR 040/RJ). 

Rodovias&Vias vem percorrendo, como 
faz a 18 anos, inúmeras unidades da federação 
para relatar a realidade e as expectativas 
em torno de obras, em especial rodoviárias. 
A percepcão que nossas equipes trazem é 
que inicia-se um processo de retomada dos 
projetos. Quais as principais iniciativas nesta 
área que o senhor destacaria?

Como estratégia de atuação, estamos 
priorizando a conclusão de obras com execução 
avançada e continuaremos os investimentos 
em corredores rodoviários de escoamento de 
produção e de integração Nacional, a exemplo 
da pavimentação do corredor da BR-163, 
no trecho Paraense entre a divisa com Mato 
Grosso e Santarém; a conclusão da duplicação 
da BR-101 Nordeste, com a retomada das 
obras em Sergipe e Alagoas, e a conclusão da 
pavimentação na BR-163/PR, entre Cascavel e 
Marmelândia.

“Estamos priorizando 
a conclusão de obras 
com execução avançada 
e continuaremos os 
investimentos em corredores 
rodoviários de escoamento 
de produção e de integração 
Nacional, a exemplo da 
pavimentação do corredor da 
BR-163, no trecho Paraense 
entre a divisa com Mato grosso 
e Santarém; a conclusão da 
duplicação da BR-101 Nordeste.”

Ministro dos Transportes, Portos e Aviação, Maurício Quintella, a aposta do governo, em leilões bem sucedidos
na área de infraestrutura, como o dos aeroportos recentemente, pode acelerar a retomada da economia
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exclusiva

A segurança viária deve ser 
preocupação constante em um país 
cujos índices de violência no trânsito 
ainda são alarmantes. Qual a estratégia 
do ministério para combater este mal?

Priorizamos a manutenção das 
rodovias para que uma condição 
inadequada do pavimento não seja 
mais um fator a agravar essa situação. 
Investimos também no controle de 
velocidade com o uso de radares, e 
em campanhas de conscientização no 
trânsito. Nas vias concedidas também 
são exigidos e fiscalizados pela ANTT os 
índices de redução de acidentes, com 
resultados diretos ao usuário.

Qual a expectativa orçamentária para 
o Ministério nos próximos anos?

A expectativa é que a retomada 
do crescimento econômico e dos 
investimentos públicos e privados no 
país, amplie nossa atuação de forma 
sustentável e eficiente no atendimento às 
demandas da sociedade.

Como o senhor avalia programas de 
manutenção como o CREMA. Em tempos 
de crise são eles que mantém o patrimônio 
rodoviário, ele deve ser ampliado? O BR-LEGAL 
é um exemplo. Levou muito mais qualidade 
e segurança aos usuários na medida em que 
mantém uma sinalização de qualidade. O 
programa também deverá ser mantido e 
ampliado?

A manutenção e a sinalização das rodovias 
em programas como CREMA e o BR-LEGAL 
estão sendo priorizados com investimentos 
de R$ 4,5 bilhões na manutenção da malha 
em 2017, mais do que o dobro de 2016.

“Programas como CREMA 
e o BR-LEGAL estão 

sendo priorizados com 
investimentos de R$ 4,5 

bilhões na manutenção da 
malha em 2017, mais do que 

o dobro de 2016.”

“Priorizamos a manutenção 
das rodovias para que 
uma condição inadequada 
do pavimento não seja 
mais um fator a agravar 
essa situação. Investimos 
também no controle de 
velocidade com o uso de 
radares, e em campanhas de 
conscientização no trânsito. 
Nas vias concedidas também 
são exigidos e fiscalizados pela 
ANTT os índices de redução 
de acidentes, com resultados 
diretos ao usuário.”
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NA MEDIDA

NOVA DIRETORIA SINICESP
As águas de março já fecharam o verão, 

o que em engenharia construtiva, signifi ca 
pé no acelerador nos canteiros de obras. 

Só que não! 
No Brasil da engenharia atualmente, há 

um amontoado de “poréns”. 
Precisamos muito desta obra, porém 

o orçamento é exíguo, e a burocracia 
gigantesca.  O fi nanciamento do Programa 
já saiu, porém o governo ainda está 
analisando o penúltimo entrave que 
ele mesmo criou. Além de que, depois 
da atual crise, muitas empresas estão 
descapitalizadas. 

Contra este pano de fundo, assume 
o SINICESP, Sindicato da Indústria da 
Construção Pesada do Estado de São 
Paulo, o engenheiro Luiz Abert Kamilos. 
Experiente empreendedor do setor, que 
não se ilude quanto aos desafi os que 
assume com sua renovada diretoria, 
ele declarou “Há obras que devem ser 
executadas, mas que não o são, por conta 
de problemas relacionados, por exemplo, 
com questões ambientais ou com a 
burocracia existente para a concessão 
de linhas de fi nanciamento de órgãos 
fi nanceiros internacionais. Pretendemos 
atuar na resolução destes problemas, 
contribuindo com isso, na agilização dos 
processos de contratação de obras”.

A Rodovias&Vias, que há muito 
aponta a necessidade, de novas e mais 
fortes lideranças representativas do setor, 
ao tempo em que brinda a nova diretoria, 
associa-se às centenas de milhares de 
operários, que esperam o aquecimento da 
imensa cadeia produtiva que o SINICESP 
representa.

Confi ra os integrantes da chapa vencedora:Confi ra os integrantes da chapa vencedora:
PRESIDENTE
Luiz Albert Kamilos - Construtora Kamilos Ltda.
1º VICE-PRESIDENTE
Manoel Carlos Ferrari - Jardiplan Urbanização e Paisagismo Ltda.
VICE-PRESIDENTES
Alberto Bagdade - Encalso Construções Ltda.
Ariovaldo Viscaino de Barros - Souza Compec Engenharia e Construções Ltda.
Daniel Fraschetti - Jaupavi Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
Décio Zuliani Maluf - Ellenco Construções Ltda.
Giovanni Mott Galvão de Arruda Filho - Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.
Humberto Pires Terra Filho - Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.
Luiz Carlos Martire - Sinalisa Segurança Viária Ltda.
Ricardo de A. Pimentel Mendes - Azevedo & Travassos Engenharia Ltda.
Rosaldo Malucelli - Senpar Ltda.
Ubirajara Rodolpho Amorim - S.A. Paulista de Construções e Comércio
1º DIRETOR SECRETÁRIO
Clovis Salioni - Geosonda S.A.
2º DIRETOR SECRETÁRIO
Geraldo Sidney Morando - D.G.B. Engenharia e Construções Ltda.
1ª DIRETORA TESOUREIRA
Iracema Barroso Hesselbach Medeiros - Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
2º DIRETOR TESOUREIRO
Carlos Alberto de Salles Pinto Lancellotti - Beisa Empreendimentos e Participações Ltda.
CONSELHO SUPERIOR
Emilio Eugênio A. Neto - Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
Luiz Antonio Bueno Junior - Construtora Norberto Odebrecht S.A.
Marcel Henrique Corazza - Construtora OAS S.A.
Mario Bianchini Junior - Construtora Queiroz Galvão S.A.
CONSELHO FISCAL - EFETIVOS
Ademar G. Bellinato - Vale do Rio Novo Engenharia e Construções Ltda.
Ednilson Artioli - Construtora Estrutural Ltda.
José Luiz Misorelli - Construtora Misorelli & Palmieri Ltda.
CONSELHO FISCAL - SUPLENTES
Mathias do Val Rocha - Val Rocha Engenharia Ltda.
Luiz Raimundo Neves - Coplan Construtora Planalto Ltda.
Antonia Simoso - Construtora Simoso Ltda.
DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À FIESP - EFETIVOS
Luiz Albert Kamilos - Construtora Kamilos Ltda.
Newton José Soares Cavalieri - Enejota Cavalieri Engenharia Ltda.
DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À FIESP - SUPLENTES
Olavo Amorim Silveira Neto - Conter Construções e Comércio S.A.
Heraldo Puccini Neto - Construtora Colares Linhares S.A.

Luiz Abert Kamilos, assume a presidência do Sinicesp
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Neste projeto de R$ 120 milhões, a Beta 2 Engenharia 
foi desafi ada a substituir uma rotatória de 44 anos por um 
projeto rodoviário que pudesse atender as demandas 
de veículos nos próximos 30 anos. Com 8 viadutos 
totalizando 630 metros e 20 rampas de acesso, a equipe 
de projeto teve que estender a estrada em 11.800 metros, 
para que 80.000 veículos por dia pudessem acessar e 
trafegar facilmente pela área.

A empresa utilizou o PowerCivil for Brazil da fase 
conceitual até a geometria fi nal para analisar rápida 
e dinamicamente o impacto em cada alternativa de 
projeto. O RM Brigde permitiu que a equipe de projeto 
avaliasse os viadutos em pouco tempo, enquanto a 
entrada de dados permitia à equipe inserir modifi cações 
e redimensionar a estrutura rápida e efi ciente. A execução 
efi ciente do projeto, combinada com as técnicas de 
construção, permitiu a entrega de toda a obra 4 meses 
antes do previsto.

A remodelação incluiu também a construção de 
uma passarela de pedestres com cerca de 440m de 
extensão, 212m de rampas de acesso e escadas e 4m de 
largura, para permitir o tráfego de pedestres e ciclistas, 
atendendo às normas de acessibilidade e foi dotada 
de um sistema de iluminação funcional em LED e um 
sistema de iluminação cênica, realçando sua arquitetura. 
A estrutura da passarela é composta de treliças metálicas, 
com vãos de cerca de 30m, piso formado por laje de 
concreto, apoiada sobre 14 pilares de concreto.

A Usina do Vale, há 15 anos especializada 
na produção de CBUQ – concreto betuminoso 
usinado a quente, acaba de anunciar sua 
entrada no mercado de franquias. Sediada 
na cidade de Cedral, interior de São Paulo, a 
empresa pretende expandir sua atuação a partir 
da popularização do produto e novos métodos 
de usinagem, estocagem e comercialização.

Durante seus mais de 15 anos de 
atuação, a Usina do Vale percebeu que o 
que mais restringia o mercado de asfalto 
eram as limitações do próprio produto. Ele só 
poderia ser aplicado em cidades de até 200 
quilômetros de distância e no mesmo dia, pois 
a massa tornava-se pedra. Outro ponto era a 
temperatura de aplicação acima de 120°C e o 
risco de queimaduras.

A partir dessas limitações, a Usina do Vale 
estudou, investiu e desenvolveu nova técnica 
exclusiva na fabricação da massa asfáltica 
ensacada, excedendo em muitos aspectos as 
especifi cações de resistência e durabilidade, 
gerando o fácil manuseio em sua aplicação, 
nas situações mais adversas, como em buracos 
com água. Além disso, o produto apresentado 
é de secagem imediata, baixo custo e 
solidifi ca-se com impacto, liberando o trânsito 
imediatamente após sua aplicação.

RODOVIAS&VIAS14 RODOVIAS&VIAS 15

ROTATÓRIA DE RIBEIRÃO PRETO USINA DO VALE LANÇA FRANQUIA
DE ASFALTO RÁPIDO 
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Projeto utilizou as soluções Bentley e foi um dos fi nalistas mundiais no Prêmio Be Inspired 2016 em Londres
Especializada na usinagem de massa asfáltica, empresa apresenta 
oportunidade de miniusina para produção de asfalto ensacado

"A utilização dos sost �ares Power Civil for Brazil 
e RM Bridge da Bentley Systems per�ite às empre-
sas de projeto que at�am na área de t�anspor�e uma 
otimização e melhoria na qualidade de seus t�aba-
lhos, o que cont�ibui decisivamente para a melhoria 
da comunidade, at�avés de projetos mais efi cientes 
e com custos mais reduzidos. Além disso, per�ite 
aos profi ssionais evoluir tecnicamente, ex�lorando 
todas as qualidades dos materiais utilizados."

José Eduardo Salvatt o, Engenheiro Civil, Beta 2 Engenharia

Modelo do negócio:
Usina de Asfalto de 20 toneladas/hora

Investimento inicial:
Usina à vista – R$376mil

Usina Parcelada – R$191mil
Taxa de franquia:

Isenção total nos dois casos
Capital de giro:

R$25mil
Área mínima para operação:

A partir de 500m²
Nº de funcionários por unidade:

A partir de 3 funcionários
Faturamento bruto mensal:

A partir de R$55mil/ mês
Lucro líquido:

A partir de 15% médio mensal
Prazo de retorno:

Entre 18 e 30 meses
Prazo de contrato:

05 anos

Com a proposta de uma miniusina, a franquia da 
Usina do Vale apresenta capacidade de produção de 
vinte toneladas por hora e por ser usinado a quente 
e aplicado a frio, o método aplicado permite que o 
asfalto seja estocado por até dois anos, podendo ser 
comercializado em todo território nacional.

“Com todo o potencial apresentado por este novo 
produto, traçamos todo o plano de expansão da marca 
e formatamos a franquia. A empresa tem muito tempo 
de mercado e bastante know-how a ser transferido 
aos franqueados, que podem atuar nas mais diversas 
frentes atendendo prefeituras, por exemplo, que 
abrem licitações de altos valores. Outros clientes 
potenciais são departamentos de água e esgoto, 
concessionárias de rodovias, postos de combustível, 
pátios de transportadoras, condomínios residenciais, 
indústrias e muitos mais. O que antes somente grandes 
empresas faziam, agora um franqueado com uma 
estrutura enxuta também pode fazer”, ressalta Junior 
Nascimento, diretor da Cia de Franchising, responsável 
pela formatação da franquia e expansão da marca.

 Aos interessados na franquia, o investimento 
inicial na opção parcelada é de R$191mil, com prazo 
de retorno entre 18 e 30 meses. O faturamento bruto 
mensal é a partir de R$55mil, com margem de lucro 
na casa dos 15%. A área mínima para operação da 
miniusina é de 500m² e a partir de 3 colaboradores é 
possível tocar o negócio.

FICHA TÉCNICA
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Enquanto 2016 foi um ano perdido 
para muitos estados brasileiros, com 
significativas quedas nas carteiras de 

investimentos e mesmo, contramedidas 
por vezes impulsivas para tentar angariar 
recursos, o Estado do Paraná teve uma 
conduta financeira equilibrada. Não 
só foram mantidos investimentos 
em infraestrutura, como ainda foram 
verificados avanços significativos no setor, 
um dos mais atingidos pela crise dos 
últimos anos. “Temos o compromisso de 
manter as rodovias estaduais conservadas 
e em qualidade suficiente para assegurar a 
competitividade do Estado e a integração 

DER-PR Licitações

Paraná sustenta forte ritmo de investimentos em rodovias e anuncia, por meio do 
DER-PR, um consistente pacote de licitações para obras de conservação e manutenção 
contemplando toda a malha estadual. São R$ 2,3 Bilhões em recursos, no horizonte 
dos próximos 3 anos.

BOM MOMENTO PARA INVESTIR Serão duas frentes de ataque, segun-
do o secretário. 15 lotes de contratos para 
recuperação e melhoria do pavimento (Cremep), 
com 4.180 Km de extensão ao todo, e 18 
lotes para conservação de pavimento (COP), 
compreendendo 6 mil Km. “O investimento 
tem como objetivo recuperar e garantir o bom 
estado de conservação das nossas rodovias. 
Inaugurar novos trechos é importante, mas 
também é fundamental preservar nossa malha”, 
afirmou Nelson Leal Júnior, diretor Geral do DER-
PR. Capitaneada pelo Engenheiro Osmar Lopes 
Ferreira, a superintendência regional Noroeste, 
com sede em Maringá, é a que receberá maior 
número de intervenções, com 10 lotes em ambas 
modalidades, em 3.190 Km com valores totais 
de R$ 750 Milhões. De mais a mais, o anúncio 

viária segura entre as regiões”, afirmou o 
governador Beto Richa. O recente anúncio, 
conforme avaliou o “super” secretário 
de Infraestrutura e Logística, José Richa 
Filho, é o maior pacote de licitações 
para conservação rodoviária na história 
do Estado: “Em 2016, fomos o segundo 
estado que mais fez investimentos na 
malha rodoviária, segundo a Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN). Agora, para 
os próximos três anos, vamos garantir 
os reparos paras as nossas rodovias que 
sofrem com um desgaste natural”, afirmou 
“Pepe” Richa, como também é conhecido o 
secretário.

“Temos o compromisso 
de manter as rodovias 

estaduais conservadas e em 
qualidade suficiente para 

assegurar a competitividade 
do estado e a integração viária 

segura entre as regiões.”
Beto Richa

Governador do Paraná 

Pujante, próximo e arrojado, o Paraguai tem se movimentado – de forma dinâmica – em fazer suas 
ações entrarem em coerência com o lema (título deste artigo, que pode também ser traduzido do guarani 
como “Construyendo el futuro hoy” ou construindo o futuro hoje) escolhido pelo atual governo de Horacio 
Manuel Cartes Jara. Prova disto, é a insistência (correta, diga-se de passagem) do país vizinho em acelerar 
as negociações com o Paraná no sentido de construir uma segunda ponte na tríplice fronteira.

Sim, o Paraguai tem pressa, e a recente reunião do embaixador Manuel María Cáceres e o governador 
do Paraná Beto Richa, com a finalidade de bus-
car a liberação, junto ao governo Federal, de 
R$ 60 milhões para o início das obras, constitui 
a expressão máxima desta característica, 
evidente já na acelerada maneira de falar 
do povo paraguaio. Em tempo, os custos 
totais, orçados em R$ 250 milhões, quando 
comparados à movimentação anual de 
cerca de R$ 12 Bilhões na ponte da amizade 
(revitalizada recentemente, soam quase como 
dinheiro de troco de passagem de ônibus. Ao 
que parece, o país parece querer lembrar seu 
irmão maior que uma melhor infraestrutura, 
capaz de ampliar nossos mercados comuns, 
é a chave para alavancar desenvolvimento a 
ambas as nações.
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Governador Beto Richa recebe o embaixador do Paraguai no 
Brasil, Manuel María Cáceres Cardozo. 

Manuel María Cáceres Cardozo, embaixatriz Ana María Sisa Cáceres, governador Beto Richa e Fernanda Richa

“O investimento tem como 
objetivo recuperar e garantir o 

bom estado de conservação das 
nossas rodovias. Inaugurar novos 

trechos é importante, mas também é 
fundamental preservar nossa malha.”

Nelson Leal Júnior
Diretor Geral do DER-PR 

corrobora com fatos, algo que Rodovias&Vias 
tem reiteradamente afirmado ao longo de seus 18 
anos de existência: tanto como agente profilático, 
como remédio, o investimento em infraestrutura 
é fundamental para a saúde dos governos. A 
população agradece.

ABORDAGEM

Construyendo el futuro hoy
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Há muito aguardada, obra beneficiará 1,2 milhão de pessoas, 
mirando especialmente no potencial turístico. Assinatura da 
ordem de serviço confirma orientação estabelecida no início 
do mandato do presidente Michel Temer, de contemplar 
investimentos na região do Nordeste do Brasil.

BR-230 – Paraíba Ordem de serviço

AMPLIAÇÃO
DE CAPACIDADE

Cabedelo-PB se inicia a Transamazônica,
é um ponto turístico em frente do 
Porto de Cabedelo

BR-230 no trecho de João Pessoa-PB

Terceira maior rodovia do Brasil, 
com 4.223 km de extensão ao 
todo, e atravessando sete Estados 

(PB, CE, PI, MA, TO, PA e AM), a BR-230, 
ainda que não totalmente pavimentada, 
figurando no rol de grandes obras de 
integração do país, sendo mais conhecida 
popularmente como Transamazônica. A 
transversal, que vai de Cabedelo, na Paraíba 
à Lábrea, no Amazonas, possui diversos 
segmentos importantes do ponto de vista 
da logística de transportes, em especial 
o trecho contemplado na duplicação, de 
27,1 Km de Cabedelo à João Pessoa, por 
permitir o entroncamento a outra rodovia 
igualmente emblemática tanto em termos 
históricos como geográficos e produtivos, a 
BR-101, a mais extensa do país. 
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DEMANDA LATENTE
Assim como arrumar a casa e lavar 

louça, escovar os dentes ou comer, 
a necessidade por mais e melhores 
caminhos também é uma constante. 
Ignorar esta realidade pode ter efeitos 
catastróficos, pois migra o que os 
estudiosos chamam de demanda 
latente para demanda represada, o 
que é ainda pior. Daí, mesmo face a 
um cenário desafiador como o Brasil 
vem enfrentando, obras com as 
características da que será efetivada na 
BR-230 serem fundamentais para o país. 
“A duplicação da rodovia é mais um ato 
importante (...). Porque um dos setores 
que mais melhoram a economia é a área 

da construção civil: é emprego rápido, é 
emprego imediato”, declarou o presidente 
Michel Temer, ressaltando um ponto 
nevrálgico que a obra atacará prontamente. 
Compartilhando a caneta, e com o peso 
de sua rubrica, o ministro dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil Maurício Quintella, 
observou: “São mais de 70 mil veículos 
que circulam pela rodovia diariamente, 
chegando a 85 mil nos períodos de férias e 
alta temporada do turismo. A expectativa, 
após o fim das obras de adequação deste 
trecho, é que a capacidade da rodovia 
seja ampliada”, demonstrando que com-
preende perfeitamente o conceito de 
demanda que inicia este intertítulo.

“A duplicação da rodovia é 
mais um ato importante (...). 
Porque um dos setores que 
mais melhoram a economia é a 
área da construção civil: é emprego 
rápido, é emprego imediato”

Michel Temer
Presidente do Brasil

“São mais de 70 mil veículos 
que circulam pela rodovia 
diariamente, chegando a
85 mil nos períodos de férias e 
alta temporada do turismo.
A expectativa, após o fim das obras 
de adequação deste trecho,
é que a capacidade da rodovia
seja ampliada.”
Maurício Quintella
Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil 

O trecho, sob responsabilidade do 
consórcio Copasa/Construcap, formado 
pelas companhias Sociedade Anônima 
Copasa e Construcap CCPS Engenharia e 
Comércio S.A., em contrato com vigência 
até 2020, que contará com a implantação 
de 13 viadutos, o alargamento de 3 viadu-
tos já existentes, 14 passarelas, 38 Km de 
vias marginais, 15 Km de ciclovias e 25 Km 
de terceiras faixas, somando investimen-
tos da ordem de R$ 255 milhões para sua 
construção, e mais R$ 10 milhões para o 
contrato de supervisão das obras.

Números

Assinatura da ordem de serviço das obras da BR-230

BR-230 – Paraíba Ordem de serviço
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EMPENHO
GARANTIDO

A duplicação contempla ainda o trecho entre 
Campina Grande e a praça do Meio do Mundo, 
mas uma decisão judicial impediu os serviços, 
que devem ser desembaraçados ainda antes 
de meados de 2017. Gustavo Adolfo, diretor 
administrativo e financeiro do DNIT, garante 
entretanto: “Já empenhamos, junto à diretoria 
geral do DNIT R$ 11 milhões para a execução desta 
obra, que já foi licitada. No que estamos apenas 
aguardando as considerações jurídicas sobre 
quem assumirá efetivamente os trabalhos para 
que eles tenham início”.  afirmou.

“Já empenhamos, junto à 
diretoria geral do DNIT 

R$ 11 milhões para a execução 
desta obra, que já foi licitada.”

Gustavo Adolfo
Diretor administrativo e financeiro do DNIT

“As intervenções na BR-230 constituem 
além de um desafio, pela complexidade, 

uma boa oportunidade de podermos 
mostrar essa dinâmica de trabalho, que vem 

sendo gestada e aprimorada tecnicamente 
dentro do Departamento, de suas regionais e 

Unidades Locais.”

Normando Lima de Oliveira Filho
Superintendente do DNIT/PB

“O maior ganho com esta obra se dará no 
relativo à segurança. As comunidades do 
entorno e usuários da rodovia circularão 
de forma disciplinada e harmônica, reduzindo 

significativamente os acidentes.”

Rainer Rembrandt Pierre Branco
Supervisor da Unidade Local de Santa Rita/PB

AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE
EM PROL DA MOBILIDADE

Em tempos onde o DNIT busca 
empregar novas orientações de gestão, 
alinhadas com conceitos e ferramentas 
modernas, as obras da BR-230 possuem 
algumas características que merecem 
atenção, e indiretamente mostram o 
êxito nessa “transformação cultural” 
que possui potencial para cristalizar 
a relevância do Departamento, de 
acordo com Normando Lima de 
Oliveira Filho, superintendente do DNIT 
paraibano. “As intervenções na BR-230 
constituem além de um desafio, pela 
complexidade, uma boa oportunidade 
de podermos mostrar essa dinâmica 
de trabalho, que vem sendo gestada 
e aprimorada tecnicamente dentro 
do Departamento, de suas regionais e 
Unidades Locais”. Rainer Rembrandt 
Pierre Branco, supervisor da Unidade 
Local de Santa Rita/PB, abordado por 

Rodovias&Vias, demonstra o grau de 
alinhamento, verticalizado com êxito 
pela superintendência: “Do ponto de 
vista ambiental, a principal preocupação 
do DNIT é promover o menor impacto/
interferência possível, mesmo sendo 
esta obra, realizada totalmente dentro 
de área urbana. O maior ganho com esta 
obra se dará no relativo à segurança. As 
comunidades do entorno e usuários 
da rodovia circularão de forma 
disciplinada e harmônica, reduzindo 
significativamente os acidentes.” Afirma 
Rainer, que complementa: “As soluções 
de compatibilidade ente a utilização 
de pedestres e veículos em centros 
urbanos, uma vez que, são em geral, 
um dos mais frequentes problemas 
enfrentados. Existem vários segmentos 
de rodovias com esta condição em nossa 
jurisdição.” Conclui.

BR-230 – Paraíba Ordem de serviço
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BR-230 – Paraíba

Ordem de serviço

RESGATE DA DIGNIDADE 
HABITACIONAL

Como que a confirmar a colocação de 
Rainer Branco a respeito das “Comunidades 
do Entorno”, na mesma ocasião, também 
as autoridades fizeram questão de frisar 
o avanço das obras do complexo Aluízio 
Campos, na mesma Campina Grande, e 
apontadas como o “maior conjunto do 
Minha Casa Minha Vida” atualmente em 
construção. E não é para menos: com 4,1 mil 
unidades (3.012 casas e 1.088 apartamentos) 
a serem entregues até dezembro deste 
ano, o trabalho (mais de 60% executado, e 
contando) beneficiará mais de 16 mil famílias 
da região em investimentos totais na faixa de 
R$ 233 milhões. 

BOA VIZINHANÇA
Na prática, dá pra considerar que, com 

as novas habitações do empreendimento, 
o resultado final será um bairro novo, 
especialmente se forem considerados 
a proximidade de um igualmente novo 
complexo industrial no bairro Ligeiro, 
que conta  com diversos equipamentos 
de interesse social, tais como 3 creches,  
2 escolas de ensino fundamental, duas 
unidades Básicas de Saúde da Família, 
duas “Academias da Saúde” e um Centro 
de Referência da Assistência Social. Fatos 
bastante coerentes com o que disse o 
Ministro das Cidades, Bruno Araújo: “É 
uma obra que se soma a ações (...) no 
sentido de permitir melhores condições 
de vida aos paraibanos.”

““É uma obra que se soma a 
ações (...) no sentido de
permitir melhores condições
de vida aos paraibanos”

Bruno Araújo
Ministro das Cidades

A força do emprego vem da construção civil
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Superlativa obra de engenharia democrática, o complexo e 
principal motor econômico do país – o Estado brasileiro – desde 
sempre sofreu com a falta de eficiência, razão que tem como 
parâmetro economicidade e objetivos bem definidos, nem sempre 
alcançados. Ainda em 2007, com um novo desenho de acelerador 
(o PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, ainda em sua primeira 
versão), iniciou o movimento que pretendia fazer o país avançar 
a novos patamares de desempenho em sua infraestrutura.

Em que pese o DNIT – 
Departamento Nacional 
de Infraestrutura de 

Transportes - neste contexto 
(certamente o “maior dos 
maiores”, na escala de 
grandezas dos “clientes de 
Estado” brasileiros) tenha 
sentido os efeitos da crise 
e de repetidos cortes de 
orçamento, isso não significou 
um estancamento em seu alto 
nível de atividade. Do contrário, 
é evidente que a administração 
viu a oportunidade de 
promover melhorias internas 
e mesmo incrementos em 
suas ferramentas de gestão, 
bem como de seus programas, 
como quem se prepara para 
uma robusta retomada. Mais 
do que um departamento que 
está se esforçando – por meio 
de trabalho duro mesmo – 
em melhorar a percepção de 
sua imagem, o DNIT busca a 
eficiência enquanto mira na 
inteligência.

COMO FUNCIONA
A MÁQUINA
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CAPA

Em uma figura de linguagem: 
apenas 20%. Este é o número, grosso 
modo, que define o padrão de 
efi ciência dos automóveis disponíveis 
no mercado. Conta que se faz para 
entender que, com 100% de energia 
colocada em seu tanque, apenas a 
primeira cifra traduz-se efetivamente 
em movimento. O ponderável restante 
de energia dissipa-se na forma de calor, 
no atrito de peças móveis, no peso 
do próprio veículo, na resistência do 
ar e na superação da inércia. O astuto 
leitor de Rodovias&Vias, pode ficar 
tranquilo, pois está lendo corretamente 
a fi gura proposta. Nosso tema principal 
continua sendo infraestrutura, porém, 
nos utilizamos um pouco de conhe-

cimentos gerais para estabelecer 
um raciocínio. E se estamos para as 
digressões acerca da máquina pública, 
nada como avaliar mais detidamente 
seu modus operandi, em busca de 
números que possam sustentar o 
comparativo ou deitá-lo por terra. 
Fomos à central de gerenciamento 
do motor, o MPDG, Ministério de 
Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão, em Brasília, e à “casa de 
máquinas”, o próprio DNIT, para verifi car 
dentro dos ajustes feitos, quais os que 
possuem mais efeito. A adoção de 
práticas mais transparentes, inovadoras 
e a busca por uma gestão profi ssional, 
denotam a atenção dispensada por um 
governo ciente de suas limitações. 

Gestão - DNIT

MAS AFINAL, O QUE SERIA ESSA EFICIÊNCIA?

Dyogo Oliveira
Ministro de Planejamento 

Desenvolvimento e Gestão

“É fruto de uma gestão 
austera, transparente e 

adequada.”

O POSSÍVEL E O 
NECESSÁRIO

Certa vez o genial estadista Winston 
Churchill disse, “It is no use saying ʻwe are 
doing our best.’ You got to succeed in doing 
what is necessary”, algo como “É inútil dizer 
ʻestamos fazendo nosso melhor’. É preciso 
obter êxito fazendo o necessário”. Nunca 
é demais lembrar que partiu do próprio 
presidente Michel Temer um raciocínio 
similar, uma vez que foi ele mesmo quem 
pediu a todos os ministros, logo após 
assumir a Presidência, um planejamento 
para aumentar a efi ciência de suas pastas. 
Nesta toada, o ministro Dyogo Oliveira, de 
Planejamento Desenvolvimento e Gestão, 
já declarou a expectativa de que o país 
apresente crescimento ainda este ano, em 
ritmo “compatível com seu potencial”, o que 
segundo ele,  “ é fruto de uma gestão austera, 
transparente e adequada” das contas públicas, 
o que resultou em um anúncio de resultados 
das metas, melhor que o esperado pelo 
governo quando das projeções em 2016. 

EF-151 - FERROVIA NORTE-SUL - FNS

A Ferrovia Norte Sul – FNS de Barcarena/PA–Rio Grande/RS 
foi projetada para promover a integração Nacional, minimizar 
custos de transporte e interligar as regiões brasileiras, por meio 
das suas conexões com ferrovias novas e existentes.

A construção da FNS foi iniciada por trechos, na década de 
1980, a partir de sua ligação com a Estrada de Ferro Carajás 
– EFC. O traçado inicial previa a construção de 1.550 km, de 
Açailândia/MA a Anápolis/GO, de modo a cortar os Estados 
do Maranhão, Tocantins e Goiás. Com a Lei nº 11.772, de 17 
de setembro de 2008, foram incorporados a esse traçado os 
trechos de Barcarena/PA a Açailândia/MA e de Ouro Verde/GO 
a Panorama/SP.)

Porto do Rio de Janeiro-RJ
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diretor de infraestrutura do DNIT. “Assim, a 
sede fica mais com a parte de planejamento, 
de monitoramento e de aperfeiçoamento 
dos procedimentos e no aprimoramento 
e criação de novos programas, que são 
atividades mais relacionadas ao nível 
estratégico e tático, deixando a operação 
para quem efetivamente vive o dia a dia.” 
Disse, sobre a orientação adotada. Ainda 
segundo ele, "A ideia é delegar toda a parte 
de operação para as superintendências." 
De fato (e futuramente), toda a gestão dos 
contratos, tudo o que for relativo à gestão 
e operação das superintendências do DNIT 
em todo o Território Nacional. “Estamos 
cientes de que há uma certa limitação, eu fui 
superintendente e compreendo as demandas 
diárias, que acabam extrapolando um pouco, 
por conta do efetivo reduzido nas pontas.” 
Pondera o diretor, mas complementando 
em seguida: “Queremos é dar ferramentas 

Luiz Antonio Ehret Garcia
Diretor  de Infraestrutura Rodoviária do DNIT

AQUI E AGORA
Parte importante desses esforços – e 

seguramente dentre os que podem contribuir 
para fornecer o “arranque” necessário no 
setor de transportes – estão programas 
que abusem de recursos técnicos e que ao 
mesmo tempo caibam dentro de aportes 
que, ainda que em quantidades insuficientes, 
começam a chegar. Mesmo o fato de “colocar 
a casa em ordem”, como o leitor poderá 
acompanhar no decorrer desta edição, ao 
acompanhar os desenvolvimentos realizados 
pelas Superintendências que receberam 
Rodovias&Vias, é um esforço que conta, e 
muito. 

DESCENTRALIZAÇÃO
“Fortalecer a capacidade operacional do 

DNIT nas pontas para ser mais útil onde a 
sociedade precisa”. Aponta Valter Casimiro 
Silveira, Diretor Geral do DNIT. 

“Desde que assumimos a Diretoria Geral, 
há cerca de dois anos,  a valorização da  casa 
nas pontas foi nossa missão prioritária. 
Nossas Superintendências Regionais e 
Administrações Hidroviárias é que têm o 
contato com a realidade da infraestrutura 
de transportes do país, “assegura Valter 
Casimiro, para apontar outro aspecto que 
mostra a capilaridade do órgão, Temos 
agora 26 Superintendências Regionais e oito 
Administrações Hidroviárias, além de 122 
Unidades Locais. É aí, em nossas unidades 
regionais, que o cidadão precisa de melhores 
serviços e de um DNIT mais ágil e efetivo. Por 
isso, é fundamental fortalecer o DNIT  nas 
pontas, para que ele tenha capacidade de 
executar suas atribuições e dar as respostas 
que a sociedade precisa.” Assegura o Diretor 
Geral.

Tornar-se estratégico e voltado ao 
macro, esta é a ideia que se depreende 
das incursões pelos gabinetes do órgão. 
“É necessário que Brasília tenha essa visão 
mais voltada à estratégia”, afirmou à uma de 
nossas equipes, Luiz Antônio Ehret Garcia, 

Ponte Anita Garibaldi           BR-101/SC

Primeira ponte estaiada em curva do Brasil e 
Terceira maior ponte do país, a obra transformou 
o sul do país com geração de empregos, indução 
de desenvolvimento e técnicas inovadoras de 
construção. 

• Extensão: O comprimento total da ponte 
é de 2.830 metros, incluindo 3 vãos estaiados, 
sendo o vão principal com 200 metros e mais 
dois vãos secundários com 100 metros cada.

• A ponte tem duas pistas, sendo uma no 
sentido Sul e outra no sentido Norte.

• Cada pista é composta por duas faixas de 
rolamento com 3,6 metros/cada + uma faixa de 
acostamento com 3 metros + 1 faixa central de 
segurança com 1,10 metros.

• Tamanho do canteiro: a área total do 
canteiro é de aproximadamente 96 mil m², 
incluindo uma área de reserva de 11.793 m² e 
mais 3 áreas auxiliares.

• Executada pelo Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT)

de gestão para as superintendências, maior 
autonomia na operacionalização, com isso, 
teremos melhores condições de ver os 
sucessos e aplicá-los em outras regiões com 
mais agilidade. Basicamente, uma gestão mais 
integrada, visando sempre o aprimoramento 
contínuo, que privilegie melhores práticas.” 
Concluiu. Para iniciar este movimento, o DNIT 
formatou um modelo de supervisão baseado 
em 4 pontos, que abrange o BR-LEGAL, a 
implantação do novo programa de pesagem 
dos PIAF’s (Postos Integrados Automatizados 
de Fiscalização, que substituirão os antigos 
PPV’s, Postos de Pesagem de Veículos), 
suas operações, o acompanhamento do 
novo PNCV (Plano Nacional de Controle 
de Velocidade), e a fiscalização da faixa de 
Domínio, com a principal finalidade de fazer 
com que todos os estudos técnicos para 
instalação de novos equipamentos seja feito 
também por parte das superintendências. 

“Assim, a sede fica mais com 
a parte de planejamento, 
de monitoramento e de 
aperfeiçoamento dos procedimentos 
e no aprimoramento e criação de 
novos programas.”

“Fortalecer a capacidade 
operacional do DNIT nas 

pontas para ser mais útil onde 
a sociedade precisa.”

Valter Casimiro Silveira
Diretor Geral do DNIT

CAPA Gestão - DNIT
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NOVO FERRAMENTAL RETÓRICA X PERFORMANCE

CAPA

Neste sentido, Halpher Luiggi Môni-
co Rosa, diretor Executivo do DNIT expli-
ca: “Na área rodoviária, temos agora 
a Supervisão Rodoviária Avançada-
Supra, que fornece, em tempo real, 
todos os dados e ocorrências de um 
determinado contrato ou obra, o que 
permite uma tomada de decisão mais 
rápida do órgão, bem como dar resposta 
mais rápida ao órgão de controle ou ao 
órgão ambiental, ou ainda, à própria 
fi scalização do Dnit.” Enumerando ainda: 
“Outra ação importante é o Escritório 
de Gerenciamento de Projetos – EGP, 
na Diretoria Executiva, que faz parte de 
uma série de ações que integram nosso 
planejamento estratégico, permitindo 
um monitoramento intensivo daquele 
empreendimento considerado mais 
relevante. Essas ações de controle e 
governança garantem o diagnóstico mais 
preciso daquilo que está acontecendo 

na rodovia, na ferrovia, daquilo que está 
acontecendo na hidrovia.” Apontou, 
adicionando ainda: “Temos o ʻDNIT Sem 
Papel’, que é uma (mais outra) ação 
estratégica fundamental para o órgão 
porque tudo vai tramitar on line , em tempo 
real, eletronicamente, reduzindo custos 
internos e aumentando a otimização e a 
velocidade de resposta. E um novo plano 
de comunicação para a Autarquia, para 
melhorar a sua relação com a sociedade.” 
Concluiu assertivamente. Basicamente, a 
promessa do Governo Federal de moder-
nizar a gestão da Administração Pública 
está sendo implantada pelo departamento, 
com foco no apoio às decisões da gestão, 
ampliando as ações de governança e 
controle por meio de uma série de ações 
que, também segundo Halpher. “Permitem 
ao gestor público tomar a melhor decisão 
e construir a melhor obra, a melhor inter-
venção, pelo o melhor preço”. 

“Na área rodoviária, temos 
agora a Supervisão Rodoviária 
Avançada-Supra, que fornece, 

em tempo real, todos os 
dados e ocorrências de um 
determinado contrato ou 

obra, o que permite uma tomada 
de decisão mais rápida do órgão, 

bem como dar resposta mais 
rápida ao órgão de controle ou 

ao órgão ambiental, ou ainda, à 
própria fi scalização do DNIT.”

Halpher Luiggi Mônico Rosa
Diretor Executivo do DNIT 

Naturalmente que o nervosismo do 
mercado é compreensível. Todo este 
compêndio de ações que começa a ser 
deslindado nesta edição já traz de concreto 
e de forma imediata algum tipo de resposta 
prática? A resposta – por hora – ainda é um 
sonoro “não”. Entretanto, conforme iniciamos 
esta matéria de capa, é válido lembrar que da 
centelha ao movimento do pistão, passando 
pelo giro do virabrequim, as reduções nas 
caixas de marchas ao diferencial e fi nalmente 
a moderação de tudo isso para as rodas e o 
ponto de contato dos pneus que fazem o 
carro rodar, é um processo que leva tempo – 
e possui, por mais efi ciente que seja – perdas 
intrínsecas, afinal este é o planeta Terra. 
Também nada mais justo do que ponderar 

que, se há efeitos desta crise que, em ondas, 
somente agora se abatem sobre outros setores 
da sociedade, igualmente estão limitadas em 
espaço e tempo as ações de contra medida 
para minimizá-los. Há os que dizem que esta 
é uma busca que ocorre “antes tarde do que 
nunca”. Mas há na redação da Central de 
Jornalismo da Rodovias&Vias um consenso 
(algo extremamente difícil de alcançar, diga-
se): de que o melhor momento para começar, 
é o que consiste em, efetivamente, começar. E 
como acompanhamos nos “box’s” distribuídos 
pela matéria, são algumas obras e programas 
de governo que fi zeram ou fazem história, e 
geraram ou geram muitos empregos, trazendo 
desenvolvimento para o país e exportando 
referência de engenharia.

Programa BR-LEGAL        

O BR-LEGAL – Programa de Segurança e 
Sinalização Rodoviária foi desenvolvido para melho-
rar a segurança nos 55 mil quilômetros de rodovias 
federais, sob jurisdição do DNIT. Ele está mudando 
o padrão da sinalização das rodovias, com base em 
estudos técnicos e projetos específi cos elaborados 
usando as mais modernas técnicas do setor.

Além de implantar e manter sinalização hori-
zontal, vertical e suspensa, o BR-LEGAL implanta 
dispositivos auxiliares de segurança viária , como 
pórticos em trechos urbanos, e defensas metálicas 
em trechos com curvas em toda a malha Federal 
sob a responsabilidade da Autarquia.

Segundo a pesquisa realizada pela Confe-
deração Nacional do Transporte em 2015, o pro-
grama conseguiu melhorar, em apenas dois anos, 
a classifi cação da sinalização das vias federais. A 
extensão das rodovias com sinalização classifi cada 
como regular, ruim e péssima caiu de 77,1% em 
2013 para 55,9% em 2015. A extensão classifi cada 
como boa e ótima passou mudou de 22,9% para 
44,9 % no mesmo período.

Gestão - DNIT
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um avanço inexorável quanto ao tema, em 
boa monta, impulsionado pela iniciativa 
privada, que quando não trouxe (e ainda traz, 
como veremos em futuras edições) novas 
tecnologias, empregou as já conhecidas em 
um arranjo pragmático fortemente associado 
à otimização de custos: acidentes além do 
triste custo social, custam muito dinheiro, 
quando não consomem um tempo precioso. 
E como se sabe, tempo é dinheiro. 

PERFORMANCE PELA
SEGURANÇA

Baixo custo relativo e alto desempenho. Duas virtudes aparentemente 
inconciliáveis sob diversos prismas, mas que vem sendo obtidas de forma 
concomitante pelo programa de sinalização viária – BR-LEGAL – ostensiva e 
persistentemente aplicado pelo DNIT nas rodovias Federais. Simples em suas 
premissas e absolutamente influente na percepção da qualidade de rodagem, 
independente do padrão técnico adotado na via, o êxito das ações reflete, 
não apenas um nível de experiência (e exigência, por parte dos usuários) 
maior. Evidencia em números (que você verá divulgados com exclusividade 
nas próximas edições da Rodovias&Vias, com cruzamento de dados da PRF, do 
próprio DNIT e demais comparativos) a constatação de que rodar pelas BR’s 
está mais seguro.

Disciplina pra lá de sedimentada 
em países desenvolvidos, e parte 
de uma cultura amplamente 

aceita dentro do escopo da prevenção 
de acidentes, a sinalização viária no Brasil 
passou por transformações fundamentais 
nos últimos 3 anos de vigência do BR-LEGAL. 
Da forma de contratação (atualmente 
RDC Integrado) às formas de se auferir os 
resultados do mesmo, é possível presumir 

 BR-LEGAL

DATAPROM
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Foi justamente mirando em uma forma 
de buscar eficiência (sempre ela), que o DNIT, 
ao deparar-se com orçamento minguante e 
defronte à sua inegável qualidade técnica, 
deu “tratos à bola” e concebeu o programa. 
“Podemos observar uma melhoria muito 
significativa na qualidade do serviço, devido 
à essa elaboração.” Falou à Rodovias&Vias o 
coordenador Geral de Operação Rodoviária 
do DNIT, Alexandre Castro Fernandes. “Hoje 
verificamos os projetos bem definidos, 
identificando de forma bem clara quais 
materiais a serem utilizados, o desenho da 
sinalização, o projeto em si, o que inclui 
também garantias. Fazendo cruzamento 
entre o material e a garantia, temos condições 
de imputar responsabilidade nas empresas 
contratadas, ou seja, a partir do momento em 
que a empresa elabora o projeto e executa 
o serviço de acordo com o projeto, ela tem a 
responsabilidade de manter aquele serviço 
durante o período de garantia ao qual se 

ONDE A SITUAÇÃO É PIOR, EMPREGA-SE O MELHOR
O maior detalhamento dos projetos, aliado à maior autonomia e consequentemente, 

melhor avaliação situacional, permite ao BR-LEGAL atuar de forma efetiva na questão de 
desempenho. O grau de especificação chega à critérios, como por exemplo o tipo de película. 
Onde antes havia apenas material semi-refletivo previsto, hoje se prevê a aplicação de películas 
“Tipo 10”, as melhores, em locais onde a incidência da luz dos faróis é menor. 

propôs, o que é uma coisa positiva.” Não 
surpreende portanto – e o leitor confere 
pelos comentários das superintendências 
– o fato de o atual ministro dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, 
enxergar aí um fator significante e que deve 
ser fruto de ainda mais  investimentos. Mais 
que isso, investimento assegurado, como 
ele explicitou na entrevista exclusiva desta 
mesma edição.

LEGAL, INOVADOR E 
SUSTENTÁVEL

É consenso no DNIT, que algumas das 
iniciativas adotadas no programa fizeram 
a indústria brasileira acelerar o passo de 
modernização rumo a utilização mais 
responsável de recursos e até, uma inédita 
preocupação com logística reversa e mesmo 
o descarte. Há ênfase ecológica, pelo fato 
de – quando possível – o departamento 
orientar para a utilização de tintas com base 
de água na sinalização, menos agressivas 
ao meio ambiente, e ainda a utilização de 
materiais reciclados e recicláveis para os 
suporte das placas, que além disso, precisam 
ser resistentes à choques e chamas. Com a 
normativa, cerca de 40 % destes dispositivos 
atendem necessariamente a estes quesitos e 
não se restringem a uma solução específica.

Alexandre Castro Fernandes
Coordenador Geral de Operação Rodoviária do DNIT

Silvio Médici
Presidente executivo da ABEETRANS 

“A partir do momento em que a 
empresa elabora o projeto e executa o 
serviço de acordo com o projeto, ela tem 
a responsabilidade de manter aquele 
serviço durante o período de garantia ao qual 
se propôs, o que é uma coisa positiva.”

“O BR-LEGAL, pela sua abrangência 
Nacional, proporcionou às empresas 

do setor uma ótima oportunidade de 
mostrar capacidade operacional. Ao 

mesmo tempo em que possibilitou 
investimentos em novos equipamentos, 

promoveu também a capacitação de pessoal 
para operá-los, agregando mais valor à uma 

mão de obra muito profissionalizada
e já altamente técnica.”

INDUÇÃO TECNOLÓGICA
Com o advento da normatização e nova 

modelagem específica, não são poucos os dife-
renciais que se pode atribuir ao BR-LEGAL quando 
comparado aos programas anteriores. Também 
é valido ressaltar que a alegação do DNIT, de que 
o expediente fez com que as empresas do setor 
de engenharia e sinalização viária buscassem 
formas de atender às novas demandas, como 
explica Silvio Médici, presidente executivo da 
ABEETRANS – Associação Brasileira das Empresas 
de Engenharia de Trânsito: “O BR-LEGAL, pela 
sua abrangência Nacional, proporcionou às 
empresas do setor uma ótima oportunidade 
de mostrar capacidade operacional. Ao mesmo 

tempo em que possibilitou investimentos em 
novos equipamentos, promoveu também 
a capacitação de pessoal para operá-los, 
agregando mais valor à uma mão de obra muito 
profissionalizada e já altamente técnica. Para 
Médice,  “ Isto é uma evidência importante, de 
que as empresas nacionais, quando chamadas 
a atender às grandes demandas de sinalização 
e segurança, respondem com galhardia ao 
desafio.” Afirma. 

 BR-LEGAL
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Lucas de Araújo Boto
Coordenador de Engenharia de Trânsito do DNIT

“o Brasil tem de seguir investindo 
em segurança viária, e programas 
como o BR-LEGAL, são basilares. Mas a 
educação e conscientização dos usuários é 
fundamental para a garantia de melhora 
de todo o sistema de trânsito”

PACTO PELA SEGURANÇA
Não é demais lembrar que o Brasil é 

signatário de um tratado internacional 
com a ONU, que definiu a “Década de 
Ação pela Segurança Viária ”, onde o país 
se comprometeu a reduzir seus índices de 
acidentes rodoviários em 50%. O tempo 
transcorrido, já soma metade do prazo. 
Mas afinal, a meta é exequível? Segundo 
os técnicos do DNIT consultados por 
Rodovias&Vias (e naturalmente os que estão 
à frente do BR-LEGAL ), sim, e ao que parece, 

o programa tem uma parcela fundamental de 
participação no êxito da proposta.

Para Lucas de Araújo Boto, Coordenador 
de Engenharia de Trânsito do DNIT,  “ o Brasil 
tem de seguir investindo em segurança 
viária, e programas como o BR-LEGAL, são 
basilares. Mas a educação e conscientização 
dos usuários é fundamental para a garantia de 
melhora de todo o sistema de trânsito, ” Lucas 
aponta ainda que,  “Trata-se do conceito do 
Tripé da Segurança Viária: Engenharia, Esforço 
Legal e Educação” afirma.

“Ações na área de trânsito, tais como 
sistemas de controle de velocidade e 
melhorias na via, devem ser conciliados com 
a conscientização  dos motoristas, quanto ao 
papel que estes desempenham na Segurança 
Viária no país, esta é a única fórmula capaz 
de reverter os ainda alarmantes números de 
acidentes no Brasil” conclui. 

 BR-LEGAL
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TOCANDO
EM FRENTE

Tudo isso requer maior 
eficiência do Poder 
Público, que deve dar 

suporte ao estilo pelo qual o 
estado optou por se desenvolver: 
agronegócio. E não é para menos. 
Aqui estão as terras mais férteis, 
o clima é excelente e pelo menos 
10 a 15 milhões de hectares ainda 
estão disponíveis para serem 
incorporados à produção.

Recordista na produção de 
grãos e carnes, Mato Grosso 
ganhou competitividade no 
mercado internacional mediante 
a adoção de tecnologia e de uma 
gestão empresarial e responsável 
no campo.

É nesse cenário que o 
preto retinto do asfalto ganha 
relevância. Não só para garantir 
o dinamismo econômico, mas 
a qualidade de vida que deve 
resultar de tudo isso.

E Rodovias&Vias, mais do que 
avaliar um trabalho em execução, 
observar obras de arte especiais 
e soluções, foi à gênese, aos 
operadores dessa transformação. 
Quem são, o que pensam, quais 
os desafios que enfrentam e o 
que está sendo preparado para 
assegurar a qualidade exigida 
por um estado em constante 
desenvolvimento.

Contemplar a amplitude do horizonte, delineado por 
plantações de soja em algumas regiões, por florestas intocadas 
ou por imensidões de lagoas e corixos em outras, não é um mero 
exercício de abstração quando se fala em Mato Grosso. Único 
lugar no planeta a congregar três biomas, os cenários naturais 
conferem essa pluralidade de cores, que se somam a uma 
riqueza da fauna, a um patrimônio cultural diversificado e à 
eficiência na produção agrícola para transformar esta região 
num local onde a vida prospera em ritmo mais acelerado que 
no restante do país.

MATO GROSSO - DNIT
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MT FEDERAIS
CADERNO ESPECIAL

MATO GROSSO

Trecho Duplicado em concreto  da BR-163/364 - Rondonópolis-Cuiabá
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LINHAS MESTRAS
Naturalmente aqui começa o estudo dos 

principais eixos da composição: são as BR’s 
que cortam Mato Grosso, o esteio de todo o 
desenho planejado. Aqui, elas respondem 
pelos codinomes alfanuméricos, 070; 158; 
163; 242 e 364. Cada uma delas, dentro de 
suas características próprias e do escopo 
estabelecido, merece atenção devido ao 
contexto onde estão inseridas. Cada uma delas 
passou (e passa) por melhorias específi cas, como 
você pode conferir ao longo da matéria.

MATO GROSSO

Malha rodoviária do 

Estado do

MATO GROSSO - DNIT

Total da malha Federal Mato Grosso (pavimentada + não pavimentada)
Fonte DNIT/SNV2016 4.422,90    KM

ESCOPO DAS INTERVENÇÕES
Malha com contratos de conservação/manutenção: 3.130,10    KM
Malha com contratos do Programa CREMA: 1.209,08    KM
Malha com contratos de construção/pavimentação/OAE´s
(BR-242/MT e BR-158/MT) 493,84    KM
Malha com contratos de adequação/duplicação (BR-163/MT – ROO-CBA): 195,91    KM
Malha em Licitação com novos contratos de manutenção 900    KM

MATO GROSSO

O olhar especialista caminha lado a lado com a abordagem política que viabiliza. A visita técnica acompanhada por 
Rodovias&Vias registrou também uma ocasião marcada pela avaliação de resultados, são vários trechos que estão em 
obras das rodovias federais, em ritmo acelerado, duplicações e restaurações de pavimento começam a dar resultados 
nas mega-safras do estado.

BR-070

Visita técnica no Contorno Norte de Cuiabá,
E/D - Laércio Pina, Welligton Fagundes, Orlando Oliveira, Emanuel Pinheiro  e Luiz Antônio

Usina - BR-174Duplicação - BR-163/364

Minas gerais - DNIT

DNIT/MT COM TUDO

BR-070
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“

MATO GROSSO - DNIT

MT FEDERAIS
CADERNO ESPECIAL

MATO GROSSO

BR -163/364 - Trecho do Contorno de Cuiabá, em obras 
com ritmo acelerado de recuperação de CAP

CONTORNO NORTE DE CUIABÁ
Talvez a mais recente demonstração 

da capacidade de realização do DNIT – e 
por extensão de seu corpo técnico e da 
Superintendência Regional de MT – seja 
a entrega parcial do Contorno Norte de 
Cuiabá. “O DNIT atua aqui no sentido 
de concluir uma obra inacabada. Numa 
gestão anterior, a obra foi delegada 
por convênio para o município e a 
administração do município à época 
não a concluiu”, explica o diretor de 
infraestrutura rodoviária do DNIT, 
Luiz Antônio Ehret Garcia. “O DNIT 
está intervindo para pelo menos dar 

funcionalidade a este trecho que, apesar 
de pavimentado, não foi conectado. Nós 
faremos as interseções, as rotatórias e 
os acessos, para que a população possa 
utilizar com segurança parte dessa obra, 
com segurança, com boa sinalização e 
com o pavimento em boas condições. 
Esta é uma pequena etapa de uma 
obra grande, que é a integralidade do 
Contorno, que são 52 km de rodovias 
que se estendem desde as BRs-163 e 
364, na saída para Rondonópolis, no 
Distrito Industrial, contorna Cuiabá pelo 
rio Coxipó, pelo eixo da Avenida do CPA, 

chegando até a rodovia que liga Cuiabá 
à Cidade de Chapada dos Guimarães, 
passa pela MT-010, pela qual se acessa 
Rosário do Oeste, Mutum, Lucas do Rio 
Verde, chega à MT-400 que liga a capital 
do estado ao distrito de Sucuri, onde será 
construída uma ponte sobre o rio Cuiabá, 
fechando o complexo com a chegada 
ao entroncamento 163, 364 em Jangada 
próximo a uma indústria de biodiesel. 
É uma obra importantíssima, que vai 
garantir não só maior mobilidade para 
região urbana de Cuiabá, mas também 
para o desenvolvimento do estado.” De-
talha o diretor. Presente durante a visita 
técnica, o Prefeito de Cuiabá, Emanuel 
Pinheiro, ressaltou ainda “É uma obra de 
fundamental importância, com impactos 
muito positivos, o trânsito fi cará muito 
mais humanizado, e representa também 
um avanço do ponto de vista econômico. 

“Esta é uma pequena etapa 
de uma obra grande, que é a 

integralidade do Contorno, que 
são 52 km de rodovias que se 

estendem desde as BRs-163 e 364,
na saída para Rondonópolis,

no Distrito Industrial, contorna Cuiabá 
pelo rio Coxipó, pelo eixo da

Avenida do CPA, chegando até a 
rodovia que liga Cuiabá à Cidade de 

Chapada dos Guimarães.”
Luiz Antônio Ehret Garcia

Diretor Infraestrutura Rodoviária do DNIT

“É uma obra de
fundamental importância, 
com impactos muito 
positivos, o trânsito fi cará muito 
mais humanizado, e representa 
também um avanço do
ponto de vista econômico. Era 
uma obra parada há algum 
tempo, que gerou várias 
demandas judiciais.”

Emanuel Pinheiro
Prefeito de Cuiabá

Era uma obra parada há algum tempo, 
que gerou várias demandas judiciais, mas 
agora, sob a coordenação e a liderança do 
senador Wellington Fagundes, estamos 
estudando e redigindo o termo de 
cooperação técnica entre a prefeitura e 
o DNIT, onde a prefeitura acompanhará, 
fiscalizará a continuidade das obras, 
bem como se colocar à disposição para 
qualquer ação que se fi zer necessária 
visando a garantia da obra.” Disse à 
Rodovias&Vias, acrescentando ainda: 
“O Contorno ainda possui um viés 
interessante, pois evitará a degradação 
ambiental, pois a área vinha sendo 
utilizada clandestinamente como 
aterro, de forma ilegal, e a prefeitura 
poderá recolher, fazer a triagem e dar 
destinação adequada a esse material 
que representava, além do transtorno 
da poluição, um risco à saúde pública.”

BR -163/364 - Trecho em obras do Contorno de Cuiabá,
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VISÃO ABRANGENTE,
PROGRAMAÇÃO IDEM

 Pensar uma rodovia requer atenção 
a múltiplos fatores, desde a segurança 
dos usuários ao engajamento da 
equipe do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT), 
sob a superintendência do engenheiro 
Orlando Fanaia Machado. E neste 
sentido, é possível ver que Mato Grosso 
tem conseguido superar expectativas. 
“O DNIT vem conquistando efi ciência 
na execução de vários programas em 
Mato Grosso. Boa parte desse êxito, 
deve-se ao engajamento da equipe 
que, mais do que possuir a experiência 

e formação técnica para fazer esses 
programas realmente funcionarem, tem 
a sensibilidade de compreender o que se 
pretende ao fi nal de todo o processo: o 
desenvolvimento econômico e social”, diz 
Orlando.

Entre os programas, está o BR-LEGAL 
e o Pró Defensas. Mas o superintendente 
não deixa de ressaltar a importância de 
todos eles, que exigem sempre um bom 
desempenho e implicam desafi os para 
atender às demandas de um Estado 
com a musculatura produtiva que Mato 
Grosso tem.

““O DNIT vem conquistando efi ciência 
na execução de vários programas em 

Mato Grosso. Boa parte desse êxito, 
deve-se ao engajamento da equipe 

que, mais do que possuir a experiência 
e formação técnica para fazer esses 

programas realmente funcionarem, 
tem a sensibilidade de compreender o que 

se pretende ao fi nal de todo o processo: o 
desenvolvimento econômico e social.”

““O Mato Grosso é responsável 
por 25% da produção de

grãos desta super safra que o
país está colhendo.”

Orlando Fanaia Machado
Superintendência Regional do DNIT/MT

MT FEDERAIS
CADERNO ESPECIAL

MATO GROSSO

MATO GROSSO - DNIT

“Temos resultados positivos com-
provados por vários índices e estudos”, 
conta o superintendente, que leva em 
consideração, principalmente, a redução 
no número de acidentes. ʻE conseguimos 
esses índices apesar da extensão da 
malha viária Federal em Mato Grosso e do 
cenário de crise no país”, diz ele O velho 
drama brasileiro, de ter escolhido a opção 
rodoviária para sua matriz de transportes 
se faz presente em Estados com vocação 
para produção de comandites, “o 
Mato Grosso é responsável por 25% da 
produção de grãos desta super safra 
que o país está colhendo ”, nos conta 
o superintendente regional “se não 
investimos fortemente na ampliação da 
capacidade de nossas estradas, parte 
desta riqueza, fica comprometida no 
momento de as levarmos aos portos 
de destino” alerta ele. Os números 
impressionam, 30 milhões de toneladas 
de soja, 20 milhões de toneladas 
de milho. Mais um motivo para as 
preocupações dos gestores da malha 
federal, “investimento e planejamento 
são o foco de nossas ações” conclui o 
responsável pelo DNIT no Estado.

BR -070  - Ampliação e Revitalização

Trecho em obras de Duplicação BR-163/364  
Rondonópolis-Cuiabá
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EVOLUINDO SEMPRE.
MAS SEM PERDER A ESSÊNCIA

“Acredito que o DNIT atravessa um 
período onde há uma certa mudança de 
mentalidade”, avalia o superintendente 
substituto da Regional do Dnit/MT, 
Laércio Coelho Pina. Para ele, a atuação 
do órgão está voltado, como nunca, 
para a qualidade, levando sempre em 
consideração a de promover a integração 
do estado. E isso só é possível mediante a 
dedicação da equipe, calcada na busca da 
excelência. 

SINERGIA EM EQUIPE, UMA REALIDADE

E esse modo de atuação, segundo 
Laércio, está em sintonia com o que tem sido 
proposta em Brasília: melhorar a percepção, 
a marca DNIT, que só se dará mediante a 
garantia de boas condições de tráfego nas 
rodovias, boa gestão da malha, segurança e 
conforto aos usuários.

“Hoje o usuário passou a ser mais exigente, 
sabe distinguir o que é uma mudança 
meramente “cosmética”, um simples tapa-
buraco, do que é uma recuperação de 
pavimento, ou outro trabalho que realmente 
surte bons efeitos diretos no seu dia-a-dia. O 
usuário vê as despesas com mecânico e até 
mesmo gastos com combustível diminuírem 
por conta dessa qualidade”, pontua.

Obras na BR-070 - Recuperação

EQUIPE DNIT/MT   -   da esquerda para a direita, Deise Torres, Antônio Gabriel, Laércio Pina, Isaura Titon, 
Orlando Machado, Marcelo Sortica, José Marcos e Fábio Müller ”

“Hoje o usuário passou a ser 
mais exigente, sabe distinguir 
o que é uma mudança 
meramente “cosmética”, um 
simples tapa-buraco,
do que é uma recuperação de 
pavimento, ou outro trabalho 
que realmente surte bons efeitos 
diretos no seu dia-a-dia.”

Laércio Coelho Pina
Superintendente substituto da Regional do DNIT/MT

Adentrar espaços de trabalho, 
falar com as pessoas. Muito embora 
Rodovias&Vias, protocolarmente 
agende suas visitas com antecedência, 
nem sempre encontra um cenário 
“pronto” diante de si. Dentro da rotina 
normal, inserem-se microfones, 
máquinas de alta definição, que por 
vezes pegam alguns desprevenidos, 
isso sem contar as oportunidades de 
conversas que surgem à medida em 
que a matéria vai se construindo, com 
um profi ssional aqui e outro especialista 

ali. E na superintendência do MT não 
foi diferente. E isto por vezes acaba por 
evidenciar algumas “desconexões”, 
discursos que não “batem” e até mesmo 
divergências. Mas no entanto, é notável 
o afinamento da equipe, como um 
todo. Ainda que cada qual responsável 
“taticamente” por sua parte, pode-
se ver um claro alinhamento, e muito 
esclarecimento quanto aos objetivos, 
como o leitor poderá ler a seguir, nos 
depoimentos dos responsáveis de cada 
setor.

Trecho Duplicado em concreto  da BR-163/364 - Rondonópolis-Cuiabá
Empresa Sanches Tripoloni
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CONSTRUÇÃO 
com o Chefe de Serviço Marcelo Sortica

“O DNIT tem hoje, em função de 
suas prioridades, o bom andamento 
das duplicações. Dentro deste escopo 
temos alguns destaques, como um 
lote de aproximadamente 60 Km de 
Cuiabá à Jaciara, um de cerca de 72 Km 
de Jaciara ao IFMT, em que o consórcio 
(Sanches Tripoloni/Contécnica) optou 
por utilizar pavimentação em concreto, 
que sabidamente possui durabilidade 
superior ao pavimento flexível, por 
razões logísticas. É um diferencial que 
fez com que a obra avançasse muito, 
e que hoje está aí com 50 Km de 
duplicação já concluídos, sendo que 
todos os lotes foram contemplados 
com uma gama de serviços que vai de 
drenagem, à reconformação ambiental, 
além da duplicação propriamente dita. 
São complexos que visam inclusive 
a segregação do tráfego rodoviário 

GESTÃO DE CONTRATOS
com a coordenadora Deise Silva Torres

em relação ao tráfego urbano, para 
diminuir confl itos e consequentemente, 
diminuindo o número de acidentes, bem 
como o potencial letal destes. Há ainda, 
entre os diversos empreendimentos, 
avanços na BR-158, do Km 0 ao 68, com 
99% do faturamento já feito e quase 
concluído, restando apenas o término de 
um serviço de conformação ambiental, 
aproveitando a estação chuvosa para 
obter sucesso nos plantios. Na BR-070, é 
importante ressaltar o contorno de Barra 
do Garças, com aproximadamente uma 
pista duplicada de 10 Km, onde hoje 
estamos executando basicamente as 
OAE’s, as pontes do segmento. Entre as 
execuções previstas, estão em fase de 
projeto intervenções na BR-242, com 4 
lotes sendo o primeiro entre Nova Ubiratã 
e o entroncamento com a MT-130, na 
localidade de Postinho Santiago, em um 
contrato que fará 8 pontes de concreto, 
até por que a execução em 156 Km já 
foi concluída. É uma fase onde projeto 
e execução caminham praticamente 
juntos, no que, para abrir algumas 
frentes, estamos aguardando a licença 
de instalação do IBAMA para o início de 
alguns trechos, como nos lotes A (JM, 
Alta, ETEC), B (Cavalca, SAB e Contécnica) 
e C (Bandeirantes, Destesa e Astec), de 
construção de pista. Fora essas há ainda 
obras conjuntas com o governo do Estado. 
Então, podemos dizer que há bastante 
trabalho no que tange à parte construtiva.”

Pátio de Máquinas - No trecho da BR-163/364

“Dentro das atribuições transformadoras 
da engenharia, da grande missão que o 
DNIT tem, existe o planejamento, a forma de 
colocar em prática todas as ações dentro de 
um plano, um crono-grama orçamentário, 
fi nanceiro.

O acompanhamento próximo, metódico 
das obras, serve para confi rmar o que se 
havia delineado, e mesmo para fazer ajustes, 

um eventual aditivo, uma revisão de projeto 
que foi demandada por uma necessidade 
executiva da própria obra, ou às vezes até 
mesmo, um aditivo de prorrogação de 
prazo, pois imprevistos acontecem, por 
melhor que seja o planejamento e por 
melhor que seja o preparo existente. Então 
essa gestão orçamentária e física, passa pelo 
acompanhamento da evolução de todos os 
trabalhos, de forma a garantir continuidade 
no desempenho. Particularmente o Mato 
Grosso tem obtido êxito em suas ações. As 
medições ano passado, fi caram em torno de 
R$ 390 milhões desembolsados, e estamos 
com uma carteira para 2017 que gira aí por 
R$ 560 milhões, fora alguns RAP que não 
foram utilizados. Juntado esses recursos, 
teríamos cerca de R$ 700 milhões. Temos 
conseguido trabalhar junto às empresas no 
sentido de não paralisar nenhuma obra em 
função de falta de pagamento.”

”
“Dentro das atribuições 
transformadoras da 
engenharia, da grande 
missão que o DNIT tem, existe 
o planejamento, a forma 
de colocar em prática todas 
as ações dentro de um plano, 
um cronograma orçamentário, 
fi nanceiro.”

““O DNIT tem hoje, em função 
de suas prioridades, o bom 

andamento das duplicações. 
Dentro deste escopo temos alguns 

destaques, como um lote de 
aproximadamente 60 Km de Cuiabá 

à Jaciara, um de cerca de 72 Km de 
Jaciara ao IFMT”
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OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS
com Antonio Gabriel de Oliveira dos Santos

“Obtivemos um ganho signifi cativo 
em relação a avaliações anteriores e 
mesmo em comparativos com outras 
rodovias do Brasil. Óbvio, a gente fi ca 
satisfeito, pois são critérios bastante 
rígidos, mas acima disso, nas nossas 
viagens, é a população quem tem 
nos falado, que tem reconhecido o 
êxito no trabalho realizado, elogiando 
a sinalização e as condições de 
trafegabilidade. São comentários que 
corroboram com a Polícia Rodoviária, 
que nos dá conta de uma redução no 
número de acidentes. Neste sentido, 
o BR-LEGAL é talvez um dos melhores 
programas que o DNIT promoveu nos 

últimos anos. O que a gente verifi cou foi 
que o desempenho das nossas rodovias 
melhorou muito. Pela pesquisa mais 
recente da CNT, todas as rodovias 
federais de Mato Grosso obtiveram 
índice “Bom”, na classifi cação.

Estamos com investimentos aí de 
quase R$ 176 milhões e em avançada 
fase de execução nessa parte de 
sinalização viária. Aqui, na parte 
de operações, cuidamos, além da 
sinalização, do controle de pesagem, 
pois o MT é um estado que possui 
grande fluxo dos caminhões super 
pesados, chamados “Nove Eixos”, “Bi-
Trem”, “Tri-Trem“, e que se não tiverem 
um acompanhamento rigoroso, podem 
acabar danifi cando o pavimento de 
forma muito acelerada. Em breve, neste 
sentido, passaremos a contar com 
unidades móveis, para incrementar 
esse controle, além de ações pontuais. 
O setor ainda contempla as faixas de 
domínio, e também integrará esforços 
para o PNCV – Programa Nacional de 
Controle de Velocidade – que, já com 
a nossa capacidade instalada – e que 
será ampliada – contribui muito para a 
redução no número de acidentes.”

““O BR-LEGAL é talvez um dos 
melhores programas que o DNIT 

promoveu nos últimos anos.
O que a gente verifi cou foi que o 

desempenho das nossas rodovias 
melhorou muito.”

MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO
com o chefe de serviço José Marcos da Silva Júnior

“Temos em mente que as rodovias, 
não só aqui, como no Brasil todo, são 
um patrimônio precioso, resultado 
do esforço de várias gerações, tanto 
da sociedade, através do pagamento 
de impostos, quanto dos próprios 
servidores que se empenham em 
construí-las e conservá-las. Então, é 
mais do que correto, que o DNIT envide 
recursos para essa manutenção, de 
forma adequada, com qualidade, para 
que se preserve esse patrimônio até 
histórico, para que ele não se perca. 
É uma das missões que fazem parte 
do grande objetivo de promover a 

”
“É mais do que correto, que 
o DNIT envide recursos para 
essa manutenção, de forma 
adequada, com qualidade, 
para que se preserve esse 
patrimônio até histórico, para 
que ele não se perca. É uma 
das missões que fazem parte do 
grande objetivo de promover a 
integração do Brasil continental.”

integração do Brasil Continental. Some-
se a isso o desgaste natural, pois por ter 
uma produção pesada e proporções 
equivalentes à de muitos países, o 
MT tem diante de si outros desafi os 
que exercem grande pressão sobre a 
malha, principalmente a Federal. Pelo 
intenso tráfego de veículos quando 
do escoamento da produção, com um 
sortimento de train tipos, que coincide 
justamente com o período mais chuvoso. 
Essa característica de sazonalidade 
imprime esse ritmo diferenciado, onde 
aceleramos os trabalhos no período de 
seca, para garantir a entrega da safra.”

Colheitaderas a todo vapor as margens da rodovia BR-070
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PROJETOS
com Isaura Titon

“Projeto bem feito é obra bem feita. 
Isso é uma realidade, mais do que 
nunca em obras rodoviárias. Quanto 
mais os dados e informações reunidos 
forem representativos, melhor será 
a adequação da rodovia. Aqui temos 
trabalhado bastante com anteprojetos 
via contratação Integrada do RDC 
(RDCI), temos alguns em andamento, 
como a BR-158, dois lotes em área 
indígena a serem licitados, além de 
alguns projetos contratados específi cos 
de melhorias, também na 158 e na 
070, consistindo em sua maioria de 
acessos e interseções com rodovias 
estaduais, para maior segurança do 
tráfego. Fazemos também a análise 
dos projetos já contratados, como os 
lotes A,B e C da BR-242, que está na 

““Projeto bem feito é obra bem 
feita. Isso é uma realidade, 

mais do que nunca em obras 
rodoviárias. Quanto mais os dados 

e informações reunidos forem 
representativos, melhor será a 

adequação da rodovia.”

fase de projeto, onde as empresas 
estão apresentando seus projetos, e 
os projetos das pontes. Nós também 
contemplamos as rodovias que já 
estão em funcionamento, dentro 
das premissas dos EVTEA  (Estudos 
de Viabilidade Técnica Econômica e 
Ambiental) para promover possíveis 
ajustes, desde readequação de curvas à 
velocidade permitida. São estudos com 
características bastante abrangentes.”

MEIO AMBIENTE E RESPONSABILIDADE SOCIAL
com Fabio Lotufo Müller, chefe de serviços de Reassentamento,

Desapropriação e Meio Ambiente

“A importância de nossa atuação 
se dá no sentido de garantir que a 
execução das obras do DNIT cumpra 
com a responsabilidade ambiental e 
social, que é fundamental para que o 
desenvolvimento se dê dentro de um 
processo sustentável. E isso serve tanto 
para as obras de implantação quanto 
restauração. Essa sustentabilidade 
tem que ser tanto econômica quanto 
ambiental. Há também o componente 
humano, social, no cuidado com 
que conduzimos as questões de 
reassentamento. Quando pensamos 
em pessoas e rodovias, associamos logo 
à questão do usuário, mas também o 
DNIT, especifi camente o nosso setor, 
possui essa atribuição, de contemplar 
com muita atenção a comunidade, a 
população lindeira que está nessa área 
de abrangência dos projetos, serviços e 
das obras.”

”
“Quando pensamos em pessoas e rodovias, 
associamos logo à questão do usuário, mas 

também o DNIT, especifi camente o nosso setor, possui 
essa atribuição, de contemplar com muita atenção a 

comunidade, a população lindeira .”

Contorno BR-070 - Barra do Garças - Implantação de Viaduto

Contorno BR-070 - Barra do Garças - Implantação de asfalto
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FISCALIZAÇÃO
com a analista de infraestrutura e Transportes Margareth Gugelmin Okada

“Atualmente estamos fazendo a 
fi scalização de dois contratos: BR-163
de Rosário do Oeste à Posto Gil, en-
troncamento com a BR-364, e, mais 
recentemente, em janeiro deste ano, 
assumimos o contrato do Contorno 
Norte de Cuiabá. São contratos de 
conservação, que visam manter as 
condições de trafegabilidade, por 
meio da limpeza e conserva da faixa de 
domínio e manutenção/recuperação do 
pavimento das rodovias. São rotas muito 
importantes do ponto de vista logístico, 
e garantir o seu bom funcionamento 
é em resumo, assegurar a qualidade 
necessária para as crescentes demandas 
do imenso potencial produtivo que o 
Estado do Mato Grosso vem explorando 
ao longo do tempo.”“
Estado do Mato Grosso vem explorando 

“
Estado do Mato Grosso vem explorando 
ao longo do tempo.”“ao longo do tempo.”

“São rotas muito importantes do 
ponto de vista logístico, e garantir 

o seu bom funcionamento é em 
resumo, assegurar a qualidade 

necessária para as crescentes demandas 
do imenso potencial produtivo.”

BR-163/364 - Obras de Recuperação do Contorno Norte - Cuiabá
Trecho BR-174 

Travessia Urbana de Nova Lacerda

MT FEDERAIS
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MATO GROSSO

BR-174: LOGÍSTICA REGIONAL
E ROTA DE COMÉRCIO EXTERIOR

A indiscutível importância das fede-
rais mato-grossenses fi ca ainda mais evi-
dente quando se tem a oportunidade 
de avaliá-las, como fez Rodovias&Vias
nesta reportagem, caso a caso. É certo 
que o Brasil possui imenso potencial de 
modais de transporte a ser explorado, 
mas outro fato igualmente importante, é 
a conservação e melhorias nas opções já 
disponíveis, que quando não representam 
um fator crucial para a qualidade de vida 
e mesmo subsistência de uma miríade 
de localidades e municípios, constituem 
rota capaz de alterar o equilíbrio da 
balança comercial Nacional, como é 
o caso da BR-174. Precisamente com 
este viés, a superintendência conhece e 

reconhece a importância estratégica, ao 
priorizar intervenções, como descreve 
o superintendente Orlando: “Temos em 
andamento o CREMA da BR-174, que sai 
de Cáceres, no Km 68 até a divisa com 
Rondônia, no Km 600. São aí, cerca de 590 
Km deste tipo de contrato. Importante 
mostrar o trabalho que está sendo feito 
pela Jurema, depois de Primavera.” 
Comentou, adicionando ainda: “Era um 
trecho antigo, sem acostamento. Fizemos 
intervenções de melhorias em travessias 
urbanas, como em Nova Lacerda, e agora 
indo começar em Comodoro. Mas no geral, 
estamos com foco muito forte em fechar 
a parte de restauração ainda este ano.” 
Conclui. 

SOBRE A CONSTRUTORA JUREMA
Piauiense por fundação, brasileira 

de coração, mato-grossense por opção, 
a Construtora Jurema possui um 
amplo portfólio de obras em diversas 
disciplinas estruturantes e de fomento 
à produtividade. Iniciado há 27 anos, 
o compromisso com a melhoria e o 
desenvolvimento da população, induzido 
por meio de suas atividades, já entregou 
de unidades habitacionais (cerca de 2.300, 
e contando) à barragens, aeroportos, 
estradas, obras de saneamento básico 

e rodovias, como no caso das melhorias 
na própria BR-174. Nossa equipe, 
conhecedora dos caminhos do Brasil, 
informalmente abordou um de seus 
engenheiros, questionando sobre a 
participação da empresa nas melhorias 
da rodovia: “Bem, é um sonho, uma 
reivindicação das pessoas que está sendo 
atendida, não?” disse ele, capacete debaixo 
do braço. “Então, faz parte do nosso DNA, 
esse entusiasmo, de poder ver sonhos 
construídos”, declarou. 



RODOVIAS&VIAS 61RODOVIAS&VIAS60 RODOVIAS&VIAS 61RODOVIAS&VIAS60

MATO GROSSO - DNIT

MT FEDERAIS
CADERNO ESPECIAL

MATO GROSSO

BR-158: INTEGRAÇÃO LONGITUDINAL
Uma das mais longas rotas “norte-

sul” do país, a BR-158 carrega consigo 
diversas peculiaridades. Desde sua 
concepção, ela possui como principal 
característica contemplar a indução 
ou suprir as demandas produtivas 
“interiorizadas”, do gigante mundial das 
commodities. Pouco alterada ao longo 
dos anos, essa característica “arterial” 
como muitos gostam de apontar, foi 
levada em consideração pelo DNIT 
quando da abertura do processo 
licitatório tocado pela superintendência 
de Cuiabá. Nos planos, quase 50 Km 
de implantação (48,18 Km pra ser mais 
preciso) mais a retomada de 69,14 Km 
de serviços remanescentes, incluindo 
a travessia urbana de Vila Rica, no Mato 
Grosso. Entregue em 2016, inaugurada 

SOBRE A DESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

pelo atual ministro dos Transportes 
Portos e Aviação Civil, Maurício 
Quintella, e executada pela Destesa 
Engenharia e Construções Ltda., o foco 
principal dos trabalhos na BR-158, foi 
tornar o trecho utilizável e seguro para, 
na correta percepção da própria Destesa, 
como Rodovias&Vias apurou, garantir 
“acesso às zonas agropastoris em 
franca expansão econômica da Região 
Nordeste do Estado do Mato Grosso, 
passando a ser de vital importância 
para o seu desenvolvimento”. O tipo de 
pavimento utilizado na implantação 
da rodovia foi o Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com uma 
plataforma de 12,00 metros de largura, 
sendo 7,00 de faixa de rolamento e 2,50 
de acostamento para cada via. 

Desde 1977 no mercado, a Destesa 
“naturalizou-se” em meados da década 
de 80 no Mato Grosso. A acertada 
visão desenvolvimentista, atenta ao 
agronegócio e a forte demanda exigida 
por este – não apenas sobre a disciplina 
rodoviária, de transportes e logística – 
como também por energia e estruturas 
periféricas de suporte social, como 
saúde, saneamento básico, além das 
próprias características de qualifi cação 
profi ssional e fi xação de mão de obra, 
que atividades do ramo propiciam, 
contribuíram para a ampliação do leque 
de atividades no portfólio oferecido 

pela empresa, que possui capacidade 
não só de atender desde grandes obras 
públicas de significativa importância 
estratégica Nacional como a própria BR-
158, mas também clientes da iniciativa 
privada. Parte intrínseca do “DNA” da 
empresa, o dinamismo e a objetividade 
estão presentes ainda em trabalhos 
(implantações em sua maior parte) como 
exemplo  a BR-242, rodovias estaduais 
(MT’s 020, 109, 243, 326, 412, 437 e 
449), como também na implantação de 
pavimentos de alto nível de exigência, 
como a pista de pouso e decolagem para 
o aeroporto da fazenda Tanguro.

Fotos da obra executada pela Empresa Destesa na BR-158
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QUESTÃO DE PRIORIDADES

ENTREVISTA
Senador do Estado do Mato Grosso - PR/MT

Wellington Fagundes

Homem de respeitável carreira política, renhido defensor dos incrementos 
logísticos do Mato Grosso e partícipe de primeira mão dos tentos desenvolvimentistas 
do estado que representa, o senador Wellington Fagundes possui claro entendimento 
das premências do setor produtivo. Habitué das páginas da Rodovias&Vias devido 
ao seu amplo conhecimento setorial, ele detalha a seguir a relevância de algumas 
conquistas de escopo regional, mas cujos benefícios são de abrangência Nacional.

Rodovias&Vias: Qual a importância 
da duplicação da BR- 364/163 trecho 
entre Cuiabá e Rondonópolis?

Wellington – Considero esta uma das 
obras mais importantes para a logística de 
transportes em todo o país. A BR-364/163
é um eixo de escoamento da produção 
agrícola, ligando o Norte ao Sul do Brasil 
e, no caso específi co do Mato Grosso, 
liga as regiões produtivas ao terminal 
de cargas da ferrovia da América Latina 
Logística, que está em Rondonópolis, 
onde também estão grandes empresas 
de transporte rodoviário. Além de cargas, 
a rodovia transporta vidas e este era 
um dos trechos de maior incidência de 
colisões dianteiras entre veículos e, como 
todos sabem, a possibilidade de vítimas 
é muito maior quando se trata desse tipo 
de colisão. Por isso, acredito que, mais 
do que contribuir para a segurança no 
transporte de cargas, essa rodovia deve 
garantir segurança para as pessoas.

Sobre o contorno Norte de Cuiabá  com 
previsão de 52 km ligando as principais 
estradas do entorno da capital ?

Cuiabá é considerada hoje o maior 
gargalo quando se trata de logística de 
transportes. É pela capital do estado que 
passam as principais rodovias que ligam 
Mato Grosso a várias regiões do Brasil. E 
até hoje, muitos desses caminhões de 
carga são obrigados a acessar o perímetro 
urbano para chegar ao seu destino, 
ocasionando vários tipos de problemas 
no trânsito, inclusive para a segurança das 
pessoas. Por isso, estamos lutando por 
esse Contorno Norte, também conhecido 
como Rodoanel, há vários anos. Os dez 
primeiros quilômetros estão prontos, 
mas se transformaram em depósito de 
lixo e de buracos no asfalto. Agora, com 
a retomada, vamos melhorar o tráfego 
na região e esperamos que o governo do 
estado conclua logo o ante projeto para 
fazer a obra inteira, que deve ter 52 km 
ligando o Sul ao Norte, contornando a 
capital. Vamos atuar para que não faltem 
recursos e a obra fi que pronta o mais 
rápido possível.““Considero esta uma das obras 

mais importantes para a logística 
de transportes em todo o país. A 

BR-364/163 é um eixo de escoamento 
da produção agrícola, ligando

o Norte ao Sul do Brasil.”

O contorno do município de Barra do 
Garças na BR-070, ligando o Estado de Goiás 
e entroncamento com a BR-158.  Região 
com grande produtividade desafogando o 
tráfego urbano que hoje está saturado. 

Esta é uma obra sonhada há vários anos. 
Em Barra do Garças, acontece o mesmo que na 
capital – os caminhões de carga são obrigados 
a usar as vias urbanas, provocando todo tipo de 
problemas. A obra está em fase de inclusão no 
PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) 
e o Departamento Nacional de Infraestrutra 
de Transportes (DNIT) já conta com recursos 
orçamentários para a execução, que inclui a 
construção de duas novas pontes (sobre o rio 
Garças e sobre o rio Araguaia). A previsão de 
entrega é no primeiro semestre de 2018.

“Esta é uma obra sonhada 
há vários anos. Em Barra do 

Garças, acontece o mesmo 
que na capital – os caminhões 
de carga são obrigados a usar as 

vias urbanas.”““““
há vários anos. Em Barra do “há vários anos. Em Barra do há vários anos. Em Barra do 

Trânsito de Barra do Garças na BR-070

Duplicação da BR-163/364 - Trecho pronto em concreto
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PRO BRASILIA 
FIANT EXIMIA

Corresponsável pela flexibilidade 
da musculatura dos transportes e 
inserida em um imenso hub logístico. 

Extraída do briefi ng da Central de Jornalismo 
da Rodovias&Vias, a frase aqui escolhida 
também como abertura desta reportagem é a 
síntese do que se deve ter em mente ao cruzar 
os portões que franqueiam acesso ao edifício 
do DNIT na Vila Maria. Comparativamente 
pequena em extensão, frente à de suas 
pares, a malha vigente sob jurisdição da 
superintendência – de 130 Km – encerra 
um rol de características extremamente 
desafi ador, em especial sob o prisma de uma 
gestão adequada. Distantes geografi camente 
– e por isso mesmo, sujeitas à variações de 
relevo e condições climáticas, entre outros 
fatores inicialmente não levados em conta 
quando se pensa em uma rodovia, como 
idade, por exemplo), elas constituem uma 
parcela importante das atividades correntes 
na superintendência. Parcela, pois segundo 
apuramos – e o leitor poderá conferir – são 
os numerosos caminhos de ferro (cerca de 5 
mil Km de malha), somados às intercorrências 
naturalmente a eles associadas, foco 
de transformações e incrementos 
signifi cativos capitaneados por ela, como o 
Superintendente Roberto Menezes Ravagnani 
adiantou ainda no início da conversa que 
Rodovias&Vias teve com ele e sua equipe, e 
você acompanha a partir daqui.

Conciliando predicados como pioneirismo, história, dinamismo 
e vanguardismo, o rodoviarismo paulista é expressão máxima da 
matéria em solo brasileiro. Em constante evolução, este esforço 
combina forças da engenharia nas mais diversas esferas, entre 
elas, a superintendência que é responsável por seus caminhos 
Federais. Alinhada com as novas estratégias e cuidando da 
memória, a presença do DNIT em São Paulo permanece relevante, 
condizente com o lema do insigne brasão de armas do Estado.
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BR 101 - Rio/Santos - Estrada Litorânea

Viaduto Represa Municipal - Concretagem do Tubulão
BR-153 - São José do Rio Preto -SP

OS DESAFIOS DE UMA
MALHA CONSOLIDADA

O pródigo campo de trabalho oferecido pelo maior e  melhor cenário rodoviário do país

“Há no estado um ambiente 
propício para que se promova 
avanços na disciplina de 
conservação, com projetos 
piloto voltados à manutenção. 
Especialmente se levarmos em conta 
as diferenças entre as
regiões abrangidas.”
Roberto Menezes Ravagnani 
Superintendente Regional do DNIT/SP

“Em que pese São Paulo tenha 
uma malha Federal relativamente 
pequena quando comparado a outras 
superintendências, há no estado 
um ambiente propício para que se 
promova avanços na disciplina de 
conservação, com projetos piloto 
voltados à manutenção. Especialmente 
se levarmos em conta as diferenças 
entre as regiões abrangidas. Boa 
parte da faixa se desenvolve em área 

de preservação ambiental, litorânea, 
como a própria BR-101 e a 459, que é 
um trecho sinuoso, próximo à Serra da 
Mantiqueira, em pista simples, onde 
cabem estudos para adequação de 
capacidade. Já no extremo oeste do 
estado, na altura de Paulicéia, há uma 
ponte estaiada, que também é objeto 
de contrato de manutenção (por conta 
de ajustes nos estais), que não é muito 
comum no DNIT, além do acesso ao 
trecho de planalto, que é uma condição 
geográfica totalmente diferente das 
condições próximas ao litoral.” E essa 
diversidade se verifica também na 
forma de administrar esse patrimônio, 
prossegue o superintendente: “Temos 
rodovias que estão conveniadas 
com o governo estadual, com alguns 
trechos densamente urbanizados 
e muito pouca normatização no 
tocante ao tratamento dos assuntos, 
daí observarmos essas oportunidade 
de testar soluções inovadoras a que 
me referi e que em se confi rmando 
como melhores práticas, podem ser 
replicadas para o restante do país.”

”Há no estado um ambiente ”Há no estado um ambiente Há no estado um ambiente 
propício para que se promova ”propício para que se promova propício para que se promova 

MELHORIAS
“Há implantações planejadas, que 

possuem condições de até triplicar a 
malha rodoviária Federal em São Paulo”, 
revela Roberto. “São casos como o próprio 
prolongamento da BR-374, que tendo 
concluído o trecho mencionado, poderia 
seguir da BR-153 até Assis, a BR-267, que 
acessa a Raposo Tavares (SP-270), tendo 
descontinuidade, e poderia ligar um trecho 
considerável, de Presidente Venceslau até 
Lins, para o qual já solicitamos os devidos 
estudos, bem como as BR’s-154, 262, 265 
e 272, além de obras de ampliação de 
capacidade em rodovias 
concedidas, como a 
duplicação do trecho 
urbano de São José do 
Rio Preto, dentro de uma 
carteira ampla de projetos 
para implantação.” Disse. 
Por sinal este projeto e o 
da duplicação do trecho 
urbano de Ubatuba são 
bastante “impactantes”, 
para reproduzir a palavra escolhida pelo 
superintendente. “São José do Rio Preto é 
um contrato em RDC Integrado, no qual o 
DNIT está investindo em uma rodovia sob 
concessão e cuja duplicação originalmente 
não faz parte do projeto da concessão. 
Por necessidade de execução imediata, 
houve o entendimento para execução 
desta forma.”, afi rmou. Contratos em fase 

fi nal de projetos e fase de implantação de 
obra, que por questões orçamentárias não 
tiveram muita aceleração em 2016, estão 
em pauta: “Este ano com aporte de R$ 80 
milhões, acredito que possamos chegar 
em 40% de execução. Estamos em fase fi nal 
de tratativas com os agentes envolvidos, 
concessionária, Polícia Rodoviária Federal, 
Município, e a pretensão é que até o fi nal 
de 2018, é que mesmo com as difi culdades, 
se entregue o contrato implantado, com a 
duplicação toda pronta.” Roberto afi rma 
ainda que Ubatuba passa por um processo 

semelhante, que somente 
não foi iniciado por conta das 
restrições. O DNIT aproveitou 
o ínterim para avançar em 
outros aspectos: “Estamos 
trabalhando para que se 
concluam os projetos. Ainda 
na parte rodoviária, temos um 
EVETEA já concluído para a 
BR-374, no final da Castelo 
Branco (SP-280), até próximo 

à Marília, no entroncamento com a 
BR-153, no que estamos em tratativas com 
Brasília para a contratação do projeto básico 
e executivo para as obras. O Estudo indicou 
como solução a adoção de pista dupla, 
similar às condições da Castelo Branco, em 
um trecho de cerca de 50 Km, considerando 
que o traçado original tem 46 Km e a pista 
deverá ter uma extensão um pouco maior.”

“Implantações 
planejadas, que 

possuem condições 
de até triplicar a 
malha rodoviária 

Federal em
São Paulo.”
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BR-153 em fatos e números:                                                                  Duplicação de São José do Rio Preto – Extensão: 17,8 km
Com a duplicação da BR-153, além dos motoristas de caminhões que fazem viagens de longas distâncias, 

cerca de 400 mil moradores das cidades de São José do Rio Preto, Bady Bassit, Cedral, Engenheiro Schmitt, Mirassol, 
Bálsamo, Guapiaçu, Ipiguá e Neves Paulista serão diretamente beneficiados.

Assim, o programa de duplicação e restauração com melhoramentos terá 17,8 km de extensão e 
14 novas OAE’s (obras-de-arte especiais), subdividos em três segmentos, sendo que o primeiro e terceiro serão 
duplicados e o segundo segmento (já com duas faixas por sentido), sofrerá intervenção para a construção de um 
viaduto rodoviário e restauração do pavimento existente.

Este empreendimento contempla além dos projetos multidisciplinares, as obras de duplicação de rodovia, 
restauração das pistas existentes, interseções, viadutos, passagens inferiores, pontes e passarelas.

são paulo - DNIT

 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
No intuito de antecipar investimentos 

existentes na premissa, e que eram 
necessários para a rodovia, a duplicação 
já era objeto de estudo para o DNIT 
ainda antes do advento da concessão 
do trecho, segundo Rinaldo Felix da 
Costa, coordenador de Engenharia. “já 
havia um projeto executivo aprovado, 
cedido pela prefeitura de São José do 
Rio Preto, e parte desses investimentos 
foram previstos na concessão. E ao 
mesmo tempo, incluir algumas obras 
que não estavam previstas no PEE 
(Projeto Executivo de Engenharia). 
Então, em 2008 a ANTT autorizou o DNIT 
a fazer o traçado e desde então viemos 
trabalhando no sentido de viabilizar 
esse empreendimento. Situação que só 
se consolidou em 2014. A obra acabou 

ingressando no PAC, o projeto existente 
acabou servindo de subsídio para a 
elaboração de um anteprojeto, e o DNIT 
contratou a obra por RDC Integrado. 
Por conta dos problemas quanto aos 
recursos orçamentários, que acabaram 
incidindo sobre o contrato, o trabalho 
acabou se atrasando, voltando a ter mais 
ritmo a partir do segundo semestre do 
ano passado. Os projetos pendentes, 
passaram a ser concluídos pelo consórcio 
vencedor da licitação, a ANTT e a 
concessionária os estão avaliando, já até 
aprovaram alguns deles, e as obras desses 
já estão autorizadas. Neste momento, 
os projetos em análise pela ANTT e pela 
concessionária são basicamente os de 
transposições, que devem ser aprovados 
em breve.

Lançamento de vigas no viaduto Murchid Homsi
BR-153 - São José do Rio Preto -SP

RODOVIAS 
PLANEJADAS – SNV
“Observando o mapa rodoviário 

do estado, vemos algumas rodovias 
planejadas” aponta o coordenador 
Rinaldo. “Elas estão previstas no SNV e 
estamos querendo fazer o EVTEA das 
mesmas, que afinal, é o primeiro passo 
para poder viabilizar a eventual execução. 
Dentro deste cenário, encaixam-se 
os trechos paulistas das BR’s 262, 272, 
sendo que para a 262, o pessoal da 
superintendência de MS já concluiu a 
ponte, no município de Castilho, sendo 
que além destes existem alguns outros.” 
Mesmo na malha existente, há trechos 
que podem ser implantados, ainda por 
serem estudados, segundo Rinaldo. “Para 
os quais queremos fazer adequações de 
capacidade e/ou promover estudos de 
viabilidade técnica, como a BR-383, que 
possui segmentos planejados e que não 
foram executados nem pelo DNER nem 
pelo DNIT. A mesma coisa no trecho Sul da 
BR-101, que igualmente está planejado, 
consta no SNV, e entendemos que seria 
interessante fazer o estudo, para verificar 
se é viável realmente termos uma outra 
ligação Sul-Sudeste pelo litoral. São 
intenções que nós temos, porém, em 
função basicamente da restrição de 
recursos orçamentários, não conseguimos 
tocar. Mas é de suma importância estudar 
esses corredores.” Afirma categórico o 
coordenador de Engenharia.

BR-262 - Divisa de Estados
Ponte Três Lagoas/MT e  Castilho/SP

Foto:  Ollair Nogueira

Equipe DNIT/SP Sede - Coordenação de Engenharia da esquerda para a direita,
Rinaldo Costa, Lucia Pessoa, Ricardo Fernandes, Paulo Nakamura e Paulo Minoru.
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PROJETOS FERROVIÁRIOS

ASFALTO E FERRO

“Aqui na superintendência temos 
bastante ênfase na contratação de 
estudos de viabilidade e/ou projetos 
básicos e executivos para a solução de 
confl itos com a linha férrea. 

Barretos, Catanduva, Votuporanga, 
Itapetininga, Tatuí, Embu-Guaçu, 
Campinas, Valinhos, Limeira, Mogi 
das Cruzes, Itaquaquecetuba.”, 
pontua Roberto Menezes. De acordo 
com o superintendente, todos eles 
tem algum tipo de interferência 
com ferrovia, como passagens em 
nível: “Há planos para adequação de 
passagens em desnível para que se 
permita que o transporte ferroviário 
tenha mantidas ou melhoradas suas 

condições de operação, especialmente 
quanto à segurança e velocidade das 
composições. Se por um lado a malha 
rodoviária é proporcionalmente pequena, a 
malha ferroviária é ponderável, responde aí 
por quase ¼  da malha brasileira, com algo 
em torno de 5 mil Km  de ferrovias, muitas 
delas inseridas em manchas urbanas, o 
que gera inevitavelmente os confl itos já 
citados.” Face a isso, o DNIT desenvolveu 
em esfera Nacional em 2009, o PROSEFER, 
dotado de indicações de solução para esses 
confl itos. “Com base no PROSEFER, quando 
há previsão, desenvolvemos processos para 
viabilizar esses empreendimentos. E isto 
inclui a parte dos contornos ferroviários, que 
está sob análise da ANTT.” Conclui Roberto. 

Longe de serem confl itantes, modais podem e devem coexistir.

“Se por um lado a malha 
rodoviária é proporcionalmente 
pequena, a malha ferroviária 
é ponderável, responde aí por 
quase ¼  da malha brasileira, 
com algo em torno de 5 mil Km  de 
Ferrovias, muitas delas inseridas em 
manchas urbanas.”

Roberto Menezes Ravagnani 
Superintendente Regional do DNIT/SP

”rodoviária é proporcionalmente ”rodoviária é proporcionalmente rodoviária é proporcionalmente “
“Então temos uma carteira 
de projetos ferroviários na 

DIF, bastante grande de 
empreendimentos consistentes, 

com projetos concluídos ou ao menos 
com os estudos de viabilidade técnica 

econômica e ambiental concluídos 
ou bem encaminhados e que vão 

gerar o objetivo culminante que são 
efetivamente as obras.”

Rinaldo Felix da Costa
Coordenador de Engenharia do DNIT/SP

Há ainda outros projetos da área 
ferroviária que foram concluídos, de 
acordo com o coordenador Rinaldo Felix: 
“mas ainda não foram licitados, por falta 
de recursos, previsão orçamentária, para 
serem executados, tais como Pederneiras, 
Votuparanga, Fernandópolis, Nova Odessa, 
projetos de transposição elaborados na 
diretoria de infraestrutura ferroviária para 
São Carlos, Mogi das Cruzes, que é um 
projeto nosso.” De acordo com Rinaldo.  
Além disso há estudos de viabilidade para 
Campinas, Limeira, Valinhos, Itapetininga 

(contorno Ferroviário) e Ourinhos, todos 
eles “já em condições de serem licitados”, 
garante Rinaldo. “Então temos uma carteira 
de projetos ferroviários na DIF, bastante 
grande de empreendimentos consistentes, 
com projetos concluídos ou ao menos 
com os estudos de viabilidade técnica 
econômica e ambiental concluídos ou bem 
encaminhados e que vão gerar o objetivo 
culminante que são efetivamente as obras.” 
Assinala ele. “Há muito que pode ser feito 
pelo modal, com potencial para otimizar 
a malha ferroviária do país, a partir daqui.”

 Mais de R$ 2 bilhões de projetos em carteira

Trem passando sobre o Contorno de Araraquara/SP

Transposição da EF-105 em Guararema (SP)
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RODOANEL

A emblemática obra que “abraça São Paulo e une o Brasil”, 
pela ótica da superintendência.

“Veterana” do Rodoanel, Rodovias&Vias sempre 
acompanha com interesse os comentários dos partícipes 
deste grande êxito da engenharia rodoviarista brasileira. 
Nada mais natural que abordar com o superintendente 
Roberto, a participação direta do DNIT neste trabalho que 
vem sendo executado à várias mãos, em um sentido que 
extrapola a literalidade: “Pelo rateio de custos, um terço via 
Governo do Estado, um terço do BID também pelo Governo 
do Estado e um terço pelo Ministério dos Transportes pelo 
DNIT, onde o DNIT faz o repasse para a Dersa, bem como o 
acompanhamento e a execução das obras. Atualmente, 
temos um contrato de assessoramento, uma comissão de 
fi scalização do convênio, por um termo de compromisso 
que defi ne a superintendência do Estado de São Paulo para 
fazer o acompanhamento da execução, feito por um corpo 
técnico daqui, com um engenheiro coordenador para cada 
um dos 6 lotes, sob uma coordenação geral, para todo o 
desenvolvimento, full time.” Resumiu.

TRÁFEGO INTEGRADO:
A PASSARELA DE APARECIDA
Pedestres também são parte do trânsito e o DNIT sabe.

“Hoje temos uma passarela sendo 
feita em Aparecida, que vai transpor tanto 
a BR-488 quanto a ferrovia (Central do 
Brasil, hoje concedida para a RMS), com 
uma capacidade de absorção de tráfego 
de pedestres muito grande em função 
da alta demanda da Basílica, além da 
manutenção do pavimento. Estamos 
trabalhando para a entrega ainda este 
ano, antes de Outubro, que é quando se 
comemoram os 300 anos do avistamento 
da Santa, mesmo levando em conta que 
temos um confl ito grande com a rede 
elétrica, cuja solução é crucial, para que 
possamos cumprir o prazo.” Quem traz 
maiores detalhes sobre a “Passarela de 
Aparecida”, como a obra é conhecida 
internamente na superintendência, é 
Paulo Minoru Yamaguchi, coordenador 
de engenharia substituto, com fatos 
e detalhes de uma obra, de fato, 
motivada pela fé: “A passarela está 
sendo construída pela Vereda, empresa 
de Minas Gerais. Quanto à remoção 
da linha de alta tensão que há no local, 
o assunto está sendo equacionado 
para que tenha uma solução rápida. É 

um projeto que prevê a transposição 
da linha férrea, que visa atender a 
necessidade de interligação entre a 
praça, a Basílica e consequentemente 
ali próximo o complexo do romeiro e 
o porto de Itaguaçu, que é de onde se 
parte para conhecer o ponto onde a 
santa foi encontrada”, relata Paulo.  Ele 
informa que trata-se de um tráfego 
muito grande, não apenas por conta das 
festas da Padroeira, mas por conta de 
Aparecida ser uma cidade “fortemente 
turística.” Feita em estrutura metálica, 
a estrutura tem uma extensão de cerca 
de 250 m, com 4 m de largura e tem 
uma expectativa de tráfego de umas 
150 mil pessoas por dia, no período 
de festividades. “É uma obra que vai 
melhorar muito a acessibilidade, pois 
hoje em dia, usa-se a própria BR-488, uma 
via com mais características urbanas do 
que rodoviárias naquele trecho.”, afi rma 
Paulo. “Na verdade, muitas pessoas 
acabam usando as calçadas ali da 488 pra 
locomover-se pela cidade, e a passarela 
vai ser mais uma opção, para fazer a 
travessia sem cruzar a via.” Conclui.

“É uma obra que vai melhorar 
muito a acessibilidade,
pois hoje em dia, usa-se
a própria BR-488, uma via
com mais características
urbanas do que rodoviárias
naquele trecho.”

Paulo Minoru Yamaguchi
Coordenador de engenharia
substituto do DNIT/SP

”É uma obra que vai melhorar ”É uma obra que vai melhorar É uma obra que vai melhorar 

LOTE 1 - Vista Geral

LOTE 5 Túnel 501 PE - Vista geral, emboque leste

Obras da Passarela de Aparecida
sobre a BR-448 e a Ferrovia concedida para RMS

EXPECTATIVA DE 
TRÁFEGO DE

150 MIL 
PESSOAS/DIA

EXPECTATIVA DE 
TRÁFEGO DE

 MIL 
PESSOAS/DIA
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BR-LEGAL 
Sinalização total da malha rodoviária paulista

Rodoanel Norte                                                           Extensão: 43,87 km
O trecho Norte do Rodoanel terá 43,87 km de 

extensão. Ele ligará os trechos Oeste do Rodoanel, a 
partir da Avenida Raimundo Pereira Magalhães, ao 
trecho Leste, na intersecção com a rodovia Presidente 
Dutra (BR-116). O trecho Norte também prevê acesso 
à rodovia Fernão Dias (BR-381), mais 3,6 km de pista 
de acesso ao Aeroporto de Guarulhos.

O traçado inclui quatorze túneis (sete na Pista 
Interna e sete na Pista Externa), além de noventa e 
quatro obras de arte especiais (pontes e viadutos).

Terá o mesmo padrão rodoviário dos demais 
trechos, isto é, rodovia Classe 0, com duas pistas, 
com 3 ou 4 faixas de rolamento e velocidade de 
projeto de 100 km/h, com canteiro central e acessos 
controlados.

A obra foi iniciada em março de 2013, dividido 
em seis Lotes. Devido a problemas referentes à  
esapropriação, projetos, métodos executivos que 
ocasionaram atrasos no cronograma inicial previsto, 
a previsão de término da obra é de março de 2018 e 
do empreendimento dezembro de 2020.

LOTE 5 - OAE 506

LOTE 4  - OAE 469 e 420 - CBUQ

LOTE 4  - OAE 401

LOTE 2 - Obras

LOTE 6 - Vista Geral
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“Nosso contrato está em plena 
execução, com recursos orçamentários 
já garantidos para praticamente 
sua integralidade.” Declarou o 
superintendente. “A parte mais densa 
de implantação já foi realizada, com 
a malha sinalizada em sua totalidade. 
Naturalmente, onde o pavimento está 
sendo recuperado, foi realizada pintura 
provisória, para posterior aplicação 
nos moldes que o programa prevê. 
Mas é um contrato que está rodando, e 
que contempla toda a malha.” Rinaldo 
complementa as informações do 

EXPECTATIVAS
“Nosso objetivo é transformar, ser objeto 

de melhoria contínua. Dá pra falar que essa é 
nossa filosofia de trabalho na coordenadoria 
de Engenharia, sempre tentar fazer as coisas 
de um jeito melhor, mais eficiente.” Pondera 
Rinaldo. “É um desafio grande em função 
das responsabilidades que nós temos, e 
que aumenta na medida em que crescem 
as dificuldades pra poder seguir, como o 
quadro limitado de funcionários e outras 
razões já apontadas. Mas cabe à nós, fazer o 
melhor possível. O que posso afirmar, e é um 
desejo da superintendência, termos mais 
empreendimentos no Estado de São Paulo.” 
Avalia Rinaldo. “Sabemos que outros estados 
tem carência de investimentos, mas São Paulo, 
pela própria importância, também necessita 
de atenção. Os órgãos rodoviários do Estado, 
DER, Dersa, exercem uma dianteira, saíram 
na frente, mas entendemos que ainda há 
espaço para investir. Existe demanda, existe 
oportunidade, e cabe à união, dentro de suas 
possibilidades, trabalhar esses investimentos. 
Mas estamos aqui para cumprir nossa missão.”, 
diz assertivo o coordenador.

superintendente comentando ainda que: 
“Há algumas revisões de projetos a serem 
feitos, porque algumas soluções que foram 
previstas principalmente para elementos 
de contenção viária, mostraram a neces-
sidade de ajustes, tais como defensas 
metálicas, atenuadores de impacto e 
posicionamento, onde observamos 
algumas interferências que não foram 
levadas em conta na fase de projeto, mas 
se mostraram fatores limitantes para a 
implantação da solução, motivo pelo qual 
já estamos com estudos pra revisão.”, disse 
o coordenador de Engenharia.

CREMA
O conhecido programa é alvo de 

atenção na superintendência, segundo 
o coordenador Rinaldo. Há obras de 
restauração, nas BR’s 459, 488, cujos 
contratos foram assinados também 
no ano passado, em projetos também 
contratados via RDC Integrado. “O da 459 
Já foi aceito, já está em execução, e na 
488 o projeto básico já foi aceito, está em 
fase de finalização do projeto executivo. 
As obras já estão em andamento, e 
consistem o que temos de manutenção 
estruturada. Está em estudo um CREMA 
para a BR-101, bem como para a BR-158.”

“A parte mais densa de implantação 
já foi realizada, com a malha 

sinalizada em sua totalidade(...) Mas 
é um contrato que está rodando, e que 

contempla toda a malha.”
Rinaldo Felix da Costa
Coordenador de Engenharia do DNIT/SP

BR-LEGAL em São Paulo
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PERSISTÊNCIA DA MEMÓRIA 
Um passivo ponderável de arquivos e a necessidade de organizá-los

Com Paulo César Rufi no - Chefe do serviço de gestão de pessoas

TÚNEL DO TEMPO
Escrutínio de documentos e divulgação da informação.

Em conjunto com algumas outras 
superintendências, como a da Paraíba, 
o DNIT começou um trabalho extenso 
de gerenciamento da documentação 
existente, que envolve levantamento, 
inventário, catalogação, higienização 
e digitalização dos arquivos estocados, 
segundo Rodovias&Vias apurou. “Aqui 
em São Paulo, pelo fato de a malha 
ferroviária ser uma das mais signifi cativas 

do país, quando foi extinta a RFFSA, todo 
o acervo foi transferido para o DNIT.” 
Começou a explicar Roberto. “Então te-
mos uma situação hoje, de plantas que 
são usadas para embasar processos de
anuência com particulares que confron-
tam a faixa de domínio da ferrovia e 
que são impressas, mas não constam 
em arquivo. São documentos com 
cópias únicas, o que causava um certo 
transtorno, por que parte deles estão 
armazenados na Estação da Luz, então 
o engenheiro que que ir até lá, encontrar 
a planta, olhar, proceder à anuência, 
gerar uma matrícula, anotá-la na planta e 
guardá-la de volta.” Descreve. “Então, com 
esse contrato de digitalização e trato dos 
documentos, haverá maior agilidade, em 
um arquivo dinâmico. A superintendência 
acabou tendo um certo pioneirismo 
neste sentido, por conta da necessidade. 
Há também a questão da preservação 
histórica, pois é uma forma de proteger 
essas informações para a posteridade. É 
um serviço grande com custo alto, mas é 
importante.” Ressaltou o superintendente.

“A massa de documentos, remonta 
até 1937, incluindo os passivos herdados 
na época do DNER e na transição para o 
atual DNIT. São cerca de 40 mil volumes, 
podendo chegar até mais do que isso. 
Estamos fazendo uma triagem, para limpar 
organizar e se necessário fazer o descarte, 
de acordo com a tabela de temporalidade 
do CONARQ, como a lei prevê, e o restante 
dos arquivos nós vamos digitalizar, para 
que qualquer cidadão possa ter acesso, 
respeitados os sigilos ou caráteres restritos 
exigidos por alguns títulos. Até agora, já 
foram catalogados cerca de 6 mil livros, e 
documentos de autorização especial de 
trânsito, mapas, que estão divididos entre a 

sede em São Paulo e Taubaté, que é onde 
nós temos arquivos deslizantes. A sede 
da superintendência tem capacidade 
para 8 mil volumes e Taubaté 20 mil. 
Neste processo, trataremos também dos 
arquivos que estão em São José do Rio 
Preto e Registro, separando-os por rodovia, 
tanto as que estão sob nossa competência, 
como as que foram concedidas, como a 
Régis Bittencourt, a Dutra e a Fernão Dias. 
Possivelmente depois do inventário da 
RFFSA, também os arquivos desta passarão 
para o DNIT, e que estão na Estação 
da Luz, alguns em Bauru, e que estão 
previstos, mas ainda não foram transferidos 
formalmente.” 

DIFICULDADES
“São arquivos antigos, que não estavam 

acondicionados da forma correta, como 
prevê a legislação e nem de acordo com 
a técnica arquivística.” Afirma o chefe 
de serviço. “Então, é um tratamento 
necessário, para que possamos ter 
acesso às informações contidas nesses 
documentos. O mais importante deste 
trabalho é franquear esse acesso, inclusive 
ao cidadão, fazendo uma triagem do que 
é ou não pertinente. Até por que dentro 
desses documentos foi encontrado muito 
lixo, muito papel duplicado, coisas que já 
estamos descartando nesse momento, para 
não gerar gastos.” Pontua Paulo Rufi no.

Estação da Luz

Documentos com Registros e Inaugurações Antigas Digitalização de projetos na UL de TaubatéFolhas de Pontos, Contratos, Projetos e outros
são os arquivos sob jurisdição do DNIT

“Há também a questão da preservação 
histórica, pois é uma forma de proteger 

essas informações para a posteridade.
É um serviço grande com custo alto,

mas é importante.”
Roberto Menezes Ravagnani 

Superintendente Regional do DNIT/SP”
essas informações para a posteridade.

”
essas informações para a posteridade.essas informações para a posteridade.

É um serviço grande com custo alto,”É um serviço grande com custo alto,É um serviço grande com custo alto,
essas informações para a posteridade.

É um serviço grande com custo alto,
essas informações para a posteridade.

”
essas informações para a posteridade.essas informações para a posteridade.

É um serviço grande com custo alto,
essas informações para a posteridade.essas informações para a posteridade.

“A massa de documentos, 
remonta até 1937, incluindo os 
passivos herdados na época do DNER e 
na transição para o atual DNIT.
São cerca de 40 mil volumes, podendo 
chegar até mais do que isso.” ”passivos herdados na época do DNER e ”passivos herdados na época do DNER e passivos herdados na época do DNER e 
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“Hoje do quadro permanente do DNIT 
temos 38 servidores. A estes somam-se 3 
servidores em exercício provisório, do MPOG, 9 
cedidos da Valec, e colaboradores de empresas 
terceirizadas que dão apoio administrativo, 
limpeza e assepsia, auxiliares, apoio à Junta 
Administrativa de Recursos – JARI.”, enumera 
Paulo César. “No que diz respeito aos quadros 
do DNIT, é composto por servidores oriundos 
do ex- DNER, e, à época da extinção dele 
este pessoal foi transferido para o DNIT, 
e além deles foram realizados concursos 
em 2006 e 2013, para técnicos de suporte 
em infraestrutura de transportes, analista 
administrativo e analista em infraestrutura de 
transportes, sendo que as Superintendências 
Regionais foram contempladas com esses 
cargos” Contabiliza Paulo César. “Contudo, 
isso evidencia uma questão, um ponto crítico 
na verdade. Em 2014 foi realizado um estudo 
do quadro, que mostrou à época que em um 

quadro com 48 servidores, em 5 anos, 
24 já teriam tempo sufi ciente para se 
aposentar. E nos últimos dois anos, nós 
fi zemos aí treze aposentadorias. É uma 
situação difícil, pois mostra a necessidade 
da abertura de um novo concurso para a 
superintendência de São Paulo, por que 
há muita demanda de serviços na área 
ferroviária e rodoviária, obras ramifi cadas 
no interior, e hoje, verifi camos unidades 
locais que tem 3 servidores, mais outra com 
outros 3, sendo que nós temos 3 unidades 
locais (São José do Rio Preto, Taubaté e 
Registro) mais um escritório em Bauru, 
mas que está tendo o mesmo tratamento 
de uma UL. Resumindo, a relação é: muito 
trabalho e pouca gente. Sabemos que 
dependemos da conjuntura do país, 
mas a sede em Brasília já adiantou que a 
superintendência provavelmente será 
contemplada em um próximo concurso.”

ORÇAMENTO
“O orçamento estimativo para tratar 

de todo arquivo está na faixa de R$ 11 mi-
lhões, com a informatização inclusa, acesso 
direto via sistema. Hoje, começamos 
com um contrato de 12 meses, para 
aproximadamente R$ 1,5 milhão, com a 
perspectiva de conseguir prorrogações, de 
12 em 12 meses, até um limite de 60 meses, 
onde faremos uma outra contratação para 
o residual.” Explica Paulo César. “O tipo de 
contratação empregada permite essas 
prorrogações (um contrato de ata de preços, 
com a empresa TCI, e que envolve a alocação 
direta e em tempo integral de 15 técnicos 
sendo 9 em São Paulo e 6 em Taubaté). É 
apenas uma questão de termos o orçamento 
liberado pela sede à medida das solicitações.”

HISTÓRICO
“Já havia sido criada uma comissão pra 

fazer esse trabalho em 2008. No decorrer dele, 
a comissão diagnosticou a quantidade de 
arquivos, detectou que eles não poderiam ser 
incinerados, que eles tinham que ser tratados, 
e ainda em 2008 a comissão fez a diagnose 
quantitativa. Em 2011, nós conseguimos 
recursos para a compra dos arquivos 
deslizantes da sede, começamos a fazer a 
organização, em 2015, adquirimos o arquivo 
para Taubaté, e em 2016, conseguimos 
os recursos para iniciar efetivamente esse 
serviço, já tendo condições adequadas de 
arquivamento, a guarda adequada. Foi 
uma licitação feita em Brasília, para a gestão 
documental o start desse processo, no que 
temos notícia de que pelo menos mais 
outras 7 superintendências do país estão 
executando esse processo, dentro de seus 
planejamentos.”

““Contudo, isso evidencia uma 
questão, um ponto crítico na 

verdade. Em 2014 foi realizado 
um estudo do quadro, que mostrou 

à época que em um quadro com 48 
servidores, em 5 anos, 24 já teriam 

tempo sufi ciente para se aposentar.
E nos últimos dois anos, nós fi zemos aí 

sete aposentadorias.”
Paulo César Rufi no 

Chefe do serviço de gestão de pessoas do DNIT/SP

PESSOAL I

Triagem de arquivos, e organização
RegionalDNIT/SP

Documentos arquivos antigos

Documentos arquivados novos

Arquivos deslizantes Regional DNIT/SP

Digitalização de  mapas e projetos
UL - Taubaté/SP
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PESSOAL II 
Gestão profi ssional e a gestão de profi ssionais

Com Raul Capp Pallotta – coordenador de administração e fi nanças

FINANÇAS
Equipe DNIT/SP Sede - Coordenação de Administração e Finanças da esquerda para a direita,

Nivaldo Viana, Maria Quitéria, Paulo Tardoque, Rosa Tanoue, Paulo Rufi no, Lindaura Bernardes e Raul Capp Palotta

Transposição da EF-105 em Guararema (SP)

BR-459/SP (Lorena - Itajubá)BR-459/SP (Lorena - Itajubá)

 BR-158/SP (Paulicéia) - Sinalização Programa 

“A terceirização de alguns serviços 
tem sido bastante benéfi ca para uma 
maior efi ciência na nossa administração à 
frente da superintendência. Há algumas 
funções, como segurança, e mesmo a 
que está sendo realizada com os arquivos, 
que por mais que nós tivéssemos pessoal 
pra fazer, requerem um grau maior ou 
menor de especialização. Então, dentro 
deste tipo de raciocínio a terceirização 
vem sim auxiliar a gestão, ao agregar 
profi ssionalismo. Assim também procede, 
a necessidade de termos profi ssionais 

na área de informática, por exemplo, por 
ocasião da obrigatoriedade do uso do 
SEI – Sistema Eletrônico de Informação 
– que integra o rol de avanços do ponto 
de vista de ferramentas de gestão que 
o Departamento pretende lançar mão 
para os avanços que objetiva, com 
maior celeridade.” Afi rma Raul, antes de 
explicitar: “Pessoas com maior capacidade 
técnica e operacional, para mexer com 
cabeamento, manutenção de servidores, 
etc, em áreas não diretamente correlatas à 
atividade fi m do DNIT.” Pontua.

“Importante ressaltar uma 
característica daqui da 
superintendência, é que há 
uma boa interação entre as 
áreas, uma relação de bastante 
entendimento. Creio que até por 
conta do gabarito dos profi ssionais que 
atuam, e de fato, isso é um fator muito 
positivo para um bom desempenho. 
Especialmente em tempos difíceis.”
Raul Capp Pallotta 
Coordenador de administração e fi nanças
do DNIT/SP

”superintendência, é que há ”superintendência, é que há superintendência, é que há 
uma boa interação entre as ”uma boa interação entre as uma boa interação entre as 

“Os desafi os tem sido ponderáveis” 
comenta Raul Capp. A exigência para 
que se otimize ao extremo os recursos, 
é uma realidade também no DNIT 
e não apenas da iniciativa privada, 
como é de conhecimento de todos, 
e ele fez questão de deixar bem claro: 
“Buscar eficiência, economicidade, 
são aspectos fundamentais dentro do 
nosso objetivo aqui, fazer o máximo 
que se pode com o pouco que se 
tem, fazer mais com menos. Até por 
que também é notório, que o quadro 
de funcionários carece de pessoas. 
Seguramente um novo concurso 
ajudaria a solucionar esse déficit de 
pessoal. Em que pesem as terceirizações 

compensem em parte, há atribuições 
que não podem ser repassadas, 
obrigações, responsabilidades que 
cabem exclusivamente ao servidor.” 
Raul aponta ainda uma peculiaridade 
(que talvez sirva como uma boa dica 
a quem tiver intenção de prestar o 
concurso para a Autarquia): “eu acho 
importante ressaltar uma característica 
daqui da superintendência, é que há 
uma boa interação entre as áreas, uma 
relação de bastante entendimento. 
Creio que até por conta do gabarito dos 
profi ssionais que atuam, e de fato, isso 
é um fator muito positivo para um bom 
desempenho. Especialmente em tempos 
difíceis.”

Fotos:  ASCOM / DNIT/SP
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CONHECIMENTO COMO PATRIMÔNIO
Depoimento do professor Doutor Nilson Franco Martins,

engenheiro Civil pelo DNER e DNIT

"Eu comecei estagiando no DNER em 
1968. E de lá para cá há muita inteligência 
reunida que pode ter aproveitamento 
e aplicação. A engenharia possui a 
característica de fazer estudos diversos, para 
um mesmo projeto, contemplando diversos 
cenários. Já nos anos 70 trabalhávamos 
a possibilidade de crescimento, seus 
impactos, situações de recessão, como 
verificamos hoje, e as alternativas de 
trabalhar as oportunidades que cada um 
deles oferece. Não é de hoje que não há 
espaço e não tem dinheiro, mas a gente 
sempre tem que buscar a solução, e muitas 
delas, já existem, e podem ser usadas com 
alguma atualização. Um bom exemplo são 
os trabalhos propostos quanto à ampliação 
da BR-116/SP – Rodovia Presidente Dutra – 
especifi camente quanto à integração física 
e de adequação funcional da rodovia à 
realidade regional. Trata-se de um relatório 
meu, com subsídios técnicos para que as 
decisões não comprometam a função da 
mesma como Eixo de Integração Nacional 
e de estruturação do desenvolvimento 
regional, contextualizados no Macroeixo 
Paulista e na Região Metropolitana Emer-
gente, e leva em consideração as interfaces 
Urbano-rodoviárias, algo oportuno, e bom 
objeto para discussão quando se fala na 
abertura de processos para gerenciamento 
de rodovias por meio de concessões. Então, 

ainda que eu tenha me aposentado do 
DNIT, como engenheiro, e acima de tudo 
como brasileiro, conservamos sempre a 
vontade de colaborar. E o próprio depar-
tamento, como fica evidente em suas 
diversas ações, no resgate de documentos 
e na forma com que se aprofunda em 
estudos antes de realizar seus projetos, 
evidencia esse valor que o órgão atribui 
ao conhecimento, que acaba sendo um 
ativo importante nas mãos da engenharia 
brasileira”.

“Conservamos sempre a vontade 
de colaborar. E o próprio 
departamento, como fi ca evidente 
em suas diversas ações, no resgate 
de documentos e na forma com que se 
aprofunda em estudos antes de realizar 
seus projetos, evidencia esse valor que 
o órgão atribui ao conhecimento, que 
acaba sendo um ativo importante nas 
mãos da engenharia brasileira.”
Nilson Franco Martins
Engenheiro Civil pelo DNER e DNIT/SP

”Conservamos sempre a vontade ”Conservamos sempre a vontade Conservamos sempre a vontade 

CENTROS  OPERACIONAIS

Agende uma Visita 

São Paulo
+ 55 11 4615-7700

Rio de Janeiro 
+ 55 21 2663-1451

Brasília
+ 55 61 3234-7841 

Tocantins 
+ 55 63 3215-6147

Alagoas
+ 55 82 3354-7407 

Ceará
+ 55 85 3311-4141 

www.tcibpo.com

contato@tcibpo.com

Principais razões para terceirização dos 
processos de negócio no Brasil:

Faça uso de nossa empresa e infra-estrutura para 
realizar seus processos e tarefas otimizando seu  

tempo e equipe

Ofertas / offers
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Reza antiga máxima, conhecida 
em todas as regiões do Brasil, 
que o mineiro trabalha em 

silêncio. Há quem encare a afirmação 
como algo pitoresco, quase como 
uma anedota. Entretanto, o ruído 
intermitente de vários teclados e o 
murmurar baixo de conversação, similar 
ao de uma biblioteca, se não emprestam 
solenidade ao cenário de chegada da 
visita da Rodovias&Vias no escritório 
do DNIT em Belo Horizonte, denotam 
a grande concentração exigida de 
homens e mulheres, absortos diante do 
brilho azulado de telas com planilhas e 
cálculos que intimidam os olhares de 
soslaio da equipe. Também típicos, a 
hospitalidade e o cafezinho se fizeram 
presentes logo de cara, quando foram 
definidos os detalhes iniciais do plano 
de ação para a cobertura jornalística 
que você confere agora em detalhes. 
Preto no preto, borracha no asfalto, de 
norte à sul da plural (e paradoxalmente, 
singular) topografia, a vastidão é pano 
de fundo para a peculiar ginástica 
que a engenharia rodoviária teve (e 
tem) que fazer para viabilizar seus 
caminhos por lá. 381, 146, mais do que 
números assinalados em um mapa, são 
denominações associadas à rotas vitais 
para o modal logístico mais utilizado do 
país.

Mais do que nunca atuante, e como sempre relevante, 
Superintendência do DNIT/MG é destaque na salvaguarda 
e nos avanços do ponderável (quase 8 mil km de BR’s) 
patrimônio rodoviário do Estado.

Minas gerais - DNIT

MG FEDERAIS
CADERNO ESPECIAL

MINAS GERAIS
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Viaduto em obras na BR-381
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”
“Neste momento de crise que 
atravessamos, aí nos últimos 
dois anos, com certeza, a falta de 
investimentos foi sentida, o
que não signifi ca abandono,
de forma alguma.”
Fabiano Martins Cunha
Superintendente da Regional DNIT/MG

Em tempo, Minas Gerais detém a 
maior malha viária Federal pavimentada 
do Brasil (cerca de 16% do total). Seria 
natural presumir que, em tempos de 
restrição orçamentária e de execução 
do mesmo, seria também o estado, 
que sentiria o maior impacto. Mas não 
é o que se verifi ca, dadas as relativas 
boas condições que Rodovias&Vias
verificou ao trafegar pelas rodovias 
mineiras . Por sinal, esta foi uma das 
questões levantadas durante as 
conversas com a equipe responsável 
por manter a boa saúde das rodovias, 
como explicita o superintendente para 
a região, Fabiano Martins Cunha: “Neste 
momento de crise que atravessamos, 
aí nos últimos dois anos, com certeza, 
a falta de investimentos foi sentida, o 
que não signifi ca abandono, de forma 
alguma.”, fez questão de frisar. Ao 
contrário, ele enumerou alguns avanços 

Minas gerais - DNIT

preponderantes: “Temos em andamento 
aqui, três obras de construção – que 
como se sabe são as que mais demandam 
recursos – que são as BR’s-381, 146 
e 135, sendo que essas duas últimas 
foram retomadas e devem ser entregues 
antes da metade deste ano, e a 381, que 
sem sombra de dúvidas é a obra mais 
signifi cativa sob nossa gestão.” Apontou 
o superintendente. “É um investimento 
previsto da ordem de aproximadamente 
R$ 400 milhões, e, agora com o término do 
período de chuvas, temos a expectativa 
de aceleração dos trabalhos. Quanto 
à conservação, falando em termos de 
CREMA, temos contratos na BR-365, na 
região entre Patrocínio e Uberlândia, 
também com previsão de entrega da 
parte estrutural em 2017, restando só 
a manutenção. Há ainda programas 
importantes em curso, como o BR-LEGAL 
de sinalização, que tem sido muito 

importantes não apenas aqui, como no país 
todo. Um programa muito bem recebido 
pela população, tendo em vista a qualidade 
do serviço e o incremento na segurança que 
ele propicia. Então, basicamente, não tivemos 
paralizações, mas alguma diminuição de 
ritmo, que estamos retomando ou ao menos 
temos a perspectiva de até mesmo aumentar. 
A prioridade é agilizar as entregas para o 
usuário.” , concluiu.

Ampliação e Pavimentação da BR-146

Conclusão das obras da BR-146

MG FEDERAIS
CADERNO ESPECIAL

MINAS GERAIS
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UM PRIVILÉGIO E UM DESAFIO
A gestão da malha, como já 

pontuado, por si só já representa um 
tremendo esforço. “Na abrangência 
exigida nos trabalhos, temos a 
conservação, que em hipótese alguma 
pode ser deixada de lado. É o nosso 
“dia a dia”. E vemos hoje, tirando alguns 
problemas pontuais, praticamente 
toda a malha coberta. 2017 consiste 
um ano de muitas pretensões para o 
DNIT, após o período complicado que 
tivemos. Fizemos extensas reuniões, 
tanto aqui quanto em Brasília, para 
defi nirmos com precisão as prioridades, 
e conseguimos estender o CREMA 
para cerca de 2 mil Km adicionais.” 
Disse à Rodovias&Vias, Danilo de 
Sá Viana Rezende, superintendente 
substituto. Ele ainda detalha: “Dentro 
dessas prioridades, surge a BR-381, 
que é a maior delas, especifi camente, 
sua conclusão. Nela, houve problemas 
de toda ordem, afora as questões 

orçamentárias, mas a retomada que 
pretendemos, principalmente nos lotes 
1, 3 e 7, será um importante avanço 
para o Vale do Aço, com a saída para o 
Espírito Santo, pelo enorme desentrave 
logístico que permitirá. Quando se 
pensa nessa região, aliás, é necessário 
ter clareza de que se trata, na verdade 
de um vetor de transporte para duas 
regiões incrivelmente produtivas, o 
sudeste e o nordeste. Com a parte 
Sul, já duplicada há algum tempo, 
contemplando São Paulo, por exemplo, 
fica evidente a relevância Nacional 
dessas intervenções, inclusive para 
a agenda positiva do governo e a 
retomada econômica. De fato, é a base 
que está sendo preparada pelo DNIT 
e que é essencial para esse objetivo.” 
E resume: “Minas tem o privilégio e 
ao mesmo tempo o grande desafi o, 
representado pela grandeza de sua 
própria malha.”

”

“2017 consiste um ano 
de muitas pretensões 
para o DNIT, após o 
período complicado 
que tivemos.
Fizemos extensas 
reuniões, tanto aqui 
quanto em Brasília, 
para defi nirmos com 
precisão as prioridades, e 
conseguimos estender o 
CREMA para cerca de 2 mil 
Km adicionais.”

Danilo de Sá Viana Rezende
Superintendente Substituto da Regional DNIT/MG
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BR-381: A HORA E A VEZ DE DESENVOLVER
Presença evidente e constante durante 

absolutamente todas as conversas que 
Rodovias&Vias teve ao vencer as distâncias 
para o presente registro, a BR-381 é uma 
unanimidade também quanto ao exercício 
técnico e profi ssional que representa. Para 
melhor compreender a magnitude de vivê-
la, é necessário absorver as considerações 
dos que dela fazem a obra de maior 
destaque em andamento hoje no estado. 
“Estamos participando de um momento 
muito importante com a retomada das 
obras da BR-381. Mais que uma obra que 
se reassume, é o resgate da confi ança das 
pessoas, do usuário.” Declara Sergio de 
Oliveira Costa Garcia, Chefe de Serviço 
do DNIT/MG. “Com o aporte de recursos 
previsto para este ano, por parte da União, 
certamente o DNIT terá condições de 
recuperar o tempo perdido por conta das 
restrições fi nanceiras de 2015. Esperamos 
entregar em torno de 15 km de pista nova, 
para poder intervir na pista antiga, ainda 
este ano, mesmo considerando assuntos 
como desapropriação e supressão vegetal, 

que tem exercido uma certa pressão nos 
cronogramas, mas são questões que 
estão sendo equacionadas e que não 
devem apresentar maiores problemas. 
Nisto, está incluído o viaduto, que faz 
parte do caminho crítico de execução do 
contrato, com a perspectiva de intensifi car 
as obras eventualmente, concluindo ou 
não em 2018, mas possivelmente em 
2017. Há também a questão dos túneis, 
que já se encontram escavados, faltando 
a pavimentação, a implantação dos 
sistemas operacionais de controle, tais 
como detectores de fumaça, ventilação 
eletro-mecânica, e para isso aguardam 
apenas a contratação. Trata-se de um 
complexo de 4 túneis, com extensões que 
variam de 430 a 700 metros de extensão. 
O DNIT tem atuado de forma muito 
criteriosa em cada uma das disciplinas, 
sem perder de vista o grande objetivo que 
é a entrega completa, com andamento 
concomitante ao esforço para liberação 
das frentes de obra e as contratações.” 
Finalizou. 

““Estamos participando 
de um momento muito 

importante com a 
retomada das obras da 

BR-381. Mais que uma 
obra que se reassume, é o 
resgate da confi ança das 

pessoas, do usuário.”

Sergio de Oliveira Costa Garcia
Chefe de Serviço do DNIT/MG

Minas gerais - DNIT

Túneis na BR-381 - Aguardando a retomada da duplicação

Viaduto na BR-381 - Obras em ritmo acelerado

Túneis na BR-381 - Aguardando a retomada da duplicação
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SONHO QUE SE
SONHA JUNTO É REALIDADE

 “Com as obras na BR-381 e sua 
retomada, o DNIT tem diante de si a 
possibilidade de realizar um sonho.”, 
assegura Ricardo Luiz de Freitas, chefe da 
Unidade Local de Governador Valadares. 
“Particularmente, eu acompanho o 
desenvolvimento desde 2004, participei 
dos Estudos de Viabilidade Técnica, 
Econômica e Ambiental, das licenças 
prévias, dos editais para o projeto e 
mesmo da execução de projetos. É uma 

obra de suma importância para todos, com 
impactos positivos nacionais.” Acrescenta. 
“Também a 381 consiste uma grande 
escola, pois reúne uma ampla gama de 
soluções de engenharia. Fala-se muito 
em duplicação, pura e simples, mas eu 
entendo que é algo que vai além, pois 
entregará melhorias que garantirão um 
aumento do grau de operacionalidade 
da via, com revisão de curvas, grade. Ela 
deixará de ser uma rodovia do passado, 
e passará a ser condizente com sua 
época, atualizada. É um projeto ousado, 
complexo.” Finalizou.

”
“Particularmente, eu acompanho 
o desenvolvimento desde 
2004, participei dos Estudos de 
Viabilidade Técnica, Econômica 
e Ambiental, das licenças prévias, 
dos editais para o projeto e mesmo 
da execução de projetos. É uma obra 
de suma importância para todos, com 
impactos positivos nacionais.”
Ricardo Luiz de Freitas
Chefe da Unidade Local de
Governador Valadares - DNIT/MG

MG FEDERAIS
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FALANDO EM
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

“Relativo a desapropriação na BR-381/
MG, os serviços são conduzidos por 
uma equipe com dedicação exclusiva 
da Superintendência de Minas Gerais  
e conta com o apoio da Coordenação-
Geral de Desapropriação da Sede/BSB 
e de Consórcio contratado”, segundo a 
chefe. “A estimativa inicial contempla 
os levantamentos de 1.200  cadastros 
de proprietários/invasores, destes 
já foram instruídos 666 processos 
administrativos. Em dezembro de 
2014 foi realizado mutirão na Justiça 
Federal com audiências de conciliação 
que contaram com a participação de 
76 expropriados e 201 invasores e para 
os meses de março/17 e abril/17 estão 
programados mais dois mutirões de 
conciliação visando fi nalizar os serviços 
de desapropriação no lote 7 que se 
encontra em obra.” Conclui.

“As obras de duplicação no trecho 
mineiro da BR-381, desde a fase de 
planejamento e projeto tem sido 
pautadas pela Política Ambiental 
do Ministério dos Transportes, pela 
legalidade e considerando a susten-
tabilidade ambiental.”, afirma Maria 
Cristina Paiva Abrantes, Chefe de 
Serviço de Desapropriação, Reas-
sentamento e Meio Ambiente. “Para a 
gestão ambiental do empreendimento, 
o DNIT conta com empresa espe-
cializada em gestão Ambiental, que 
dispõe de especialistas em diversas 
áreas, como biólogos, assistentes 
sociais, geólogo, agrônomo, advogado, 
arqueólogo, engenheiros em diversas 
áreas, equipe de comunicação, dentre 
outros. A supervisão ambiental das 
obras acompanha as intervenções 
diretas na faixa de domínio e lindeira, 
canteiro de obras e áreas de apoio, 
como usinas de concreto, áreas de 
exploração de materiais de construção, 
caminhos de serviço. Os Planos e 
Programas Ambientais vem sendo 
cumpridos rigorosamente de acordo 
com o licenciamento ambiental 
realizado na SUPRAM-Leste de Minas.”, 
complementou. Outra variável 
importante no equilíbrio de viabilidade 
das obras, as desapropriações, exigem 
talvez ainda mais tato e sensibilidade: 

““As obras de duplicação no trecho 
mineiro da BR-381, desde a fase de 

planejamento e projeto tem sido 
pautadas pela Política Ambiental 

do Ministério dos Transportes, 
pela legalidade e considerando a 

sustentabilidade ambiental.”
Maria Cristina Paiva Abrantes

Chefe de Serviço de Desapropriação, 
Reassentamento e Meio Ambiente do DNIT/MG

Minas gerais - DNIT

Ampliação e Pavimentação da BR-146
Com sinalização em andamento
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PRÓXIMOS PASSOS:
ETAPAS E PROJETOS PARA A BR-381

“Sobre os projetos em andamento na SREMG além da análise dos projetos referente 
ao  lote 3.1 de obras da BR-381/MG, de suma importância, pois irá viabilizar o uso dos 
túneis já concluídos, estão em andamento projetos de menor porte, não menos 
importantes” revelou à Rodovias&Vias, Rosana Maria Rennó Sommer Gambogi, Chefe 
de Serviço de Projetos. Ela enumera:

BR- 265/MG - Projeto Executivo de Engenharia para implantação de pontes sobre os 
córregos Água Verde e Jeribá, na rodovia;
BR- 356/MG - Projeto Executivo de Engenharia para implantação de pontes na rodovia, 

entre Ervália e Muriaé;
BR- 367/MG- Projeto Executivo de Engenharia para implantação de pontes e 

melhoramentos na rodovia, entre Jacinto e Almenara;
BR-116/MG - Projeto Executivo de Engenharia para estabilização de talude na rodovia;
BR- 440/MG - Projeto Executivo de Engenharia para as obras de implantação da rodovia;

 Alguns projetos estão paralisados, aguardando Licenciamento Ambiental:

BR- 116/MG - Projeto Executivo de Engenharia para Recuperação, Reforço e 
Alargamento de Ponte Rodoviária na rodovia, em Itaobim;
BR- 367/MG - Projeto Executivo de Engenharia para implantação e pavimentação de 

segmentos na rodovia (Lotes 01 e 02);
BR- 251/MG - Projeto Executivo de Engenharia para adequação da capacidade na 

rodovia (Lotes 01 e 02). 

““Sobre os projetos em 
andamento na SREMG além 

da análise dos projetos 
referente ao  lote 3.1 de 

obras da BR-381/MG, de suma 
importância, pois irá viabilizar 
o uso dos túneis já concluídos, 
estão em andamento projetos 

de menor porte, não menos 
importantes.”

Rosana Maria Rennó Sommer Gambogi
Chefe de Serviço de Projetos do DNIT/MG

Minas gerais - DNIT

DNIT vistoria todo o trecho da BR-381 Norte/MG
A Equipe de Engenharia do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/MG) visitou toda a extensão do 
trecho da BR-381 Norte/MG, que vai de Belo Horizonte a Governador Valadares. O objetivo é vistoriar as obras de modernização e 
ampliação de capacidade da rodovia. 
De acordo com o superintendente do DNIT, Fabiano Cunha, uma das prioridades para esse ano na BR-381 é a liberação do 
tráfego nos acessos de Bom Jesus do Amparo, Itabira e Barão de Cocais. “Também estamos verifi cando a liberação de 13km de 
pista nova entre os trevos de Itabira e Barão de Cocais. A meta é que a entrega aos usuários seja feita no segundo semestre desse 
ano”, ressalta. Paralelamente será contratado serviço de manutenção de todo o seguimento, para garantir maior segurança e 
conforto aos usuários da rodovia.

Equipe DNIT/MG –  Carlyle Tavares, Danilo Rezende, Sergio Garcia, Rosana Gambogi, Fabiano Martins e Ricardo Meireles
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BR-381 em fatos e números:                                                                                            Obras BR-381 Norte/MG – Extensão: 303 km
Lote 1 - 825/2013 (km 155,40 ao km 228,20)  -  Contrato vencido por decurso de prazo.
Lote 2 - 828/2013 (km 228,20 ao km 288,40) -  Contrato vencido por decurso de prazo.

Os estudos referentes aos lotes 1 e 2 estão sendo revistos, para contemplar a duplicação
desses segmentos, que no projeto original, teriam somente aumento de capacidade.

Lote 3.1- 814/2013— km 288,40 ao km 317,00. 
Contrato rescindido com o Consórcio e assinado novo contrato, em 2016, com a segunda colocada.

Atualmente o novo contrato do Lote 3.1 já se encontra vigente e em fase de análise de projetos,
como prevê o Regime Diferenciado de Contratação Integrado (RDCi).As principais intervenções no trecho

serão duplicações, restaurações, construção de binário, pontes, viadutos e interseções.
A meta é que as obras se iniciem no segundo semestre de 2017.

Lote 3.2 - 815/2013 (km 290,00 ao km 290,82)
Obra concluída em abril/2015, com investimento de R$ 63,7 mi.

Lote 3.3 - 816/2013 (km 288,40 ao km 289,68)
Obra concluída em outubro/2015, com investimento de R$ 87,7 mi.

Lote 4 - 609/2014 (km 317,00 ao km 335,80)
Contrato rescindido. DNIT está atualizando os estudos desse lote.

Lote 5 - 610/2014 (km 335,80 ao km 356,50)  -  Contrato rescindido.
Lote 6 - 895/2013 (km 356,50 ao km 389,50)  -  Contrato rescindido.

DNIT deverá realizar RDCI para esses dois lotes.
Lote 7 -  817/2013 (km 288,40 ao km 289,68)

O lote 7 está em andamento, com 40% de obra concluída, com trabalhos de terraplanagem,
execução de três pontes, três interseções (Barão de Cocais, Itabira e Bom Jesus do Amparo),

pavimentação e construção de um viaduto de 600 metros.
A meta é que o viaduto seja fi nalizado no fi nal desse ano. 

MALHA EM EVOLUÇÃO
“O DNIT possui um grande portfólio 

de obras de construção, tanto de 
remanescentes, que não chegaram a ser 
completadas, quanto a serem executa-
das, e se encontram ou em fase de 
planejamento ou sendo efetivamente 
tocadas”.

Sobre este assunto, Rodovias&Vias
conversou com Ricardo Luiz Medeiros 
Meireles, chefe de Serviços de Cons-
trução, que detalhou: “Neste aspecto, 
podemos enumerar a BR-146, de Passos 
à Bom Jesus da Penha, que está sendo 
concluída sua pavimentação, e na BR-
154, está tendo seu projeto revisto, no 
setor entre Ituiutaba ao distrito de Bastos, 
obra importante pra região do triângulo 
mineiro, uma travessia entre as BR’s 262 

e 050, que está sendo realizada por um 
convênio com o município de Uberaba, 
a fi nalização dos 3 primeiros lotes da 
BR-135 próximo à divisa com a Bahia, já 
trabalhando com possíveis contratações 
para execução de obras com vistas 
a pavimentar completamente essa 
rodovia, desde seu entroncamento 
com a BR-040 na região de 7 Lagoas. 
É uma fase de preparação para essas 
contratações. Também é preciso citar 
a BR-440, que aguarda a emissão da 
licença ambiental, dentro do Município 
de Juiz de Fora, além da BR-381 que é a 
principal obra em andamento no estado, 
que passa por uma fase de andamento 
e preparação para os outros lotes. Há 
ainda a possibilidade de iniciar esse 
ano a BR-367, da divisa até Almenara.”, 
avaliou.

”
“O DNIT possui um 
grande portfólio de 
obras de construção, 
tanto de remanescentes, 
que não chegaram a 
ser completadas, quanto 
a serem executadas, e se 
encontram ou em fase de 
planejamento ou sendo 
efetivamente tocadas.”

Ricardo Luiz Medeiros Meireles
Chefe de Serviços de Construção - DNIT/MG

Minas gerais - DNIT
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Martins Cunha: “Não só esta, mas as 
demais obras que vem sendo retomadas 
pelo DNIT estão sendo viabilizadas por 
conta da integração da equipe do DNIT/
MG, tanto da sede em BH quanto das 
Unidades Locais, que é muito boa.” Avalia 
o superintendente.“A interlocução tanto 
técnica quanto administrativa fl ui muito 
bem. E esse apoio da equipe, das unidades 
à Superintendência é fundamental, espe-
cialmente agora que o governo tende a 
reequilibrar suas contas e efetivamente 

investir mais em infraestrutura”, fez questão 
de registrar. A afi nidade da equipe do DNIT/
MG, é apenas um detalhe em meio tantos 
canteiros e obras. Com as mãos fi rmes no 
volante a 32 anos como motorista do DNIT, 
Marco Antônio de Alcantara conhecido 
como Marquinhos, "É importante que 
todos trabalhem juntos, há muito tempo 
não via uma equipe tão bem preparada e 
pronta para resolver as questões do órgão" 
afi rma o motorista que vive nos trechos do 
estado.

””
“E esse apoio da 
equipe, das unidades 
à Superintendência 
é fundamental, 
especialmente agora que o 
governo tende a reequilibrar 
suas contas e efetivamente 
investir mais em infraestrutura.”
Fabiano Martins Cunha
Superintendente da Regional DNIT/MG

BR-146: EM ORDEM DE MARCHA
Também figurando entre antigos 

tentos da população abraçados pelo 
DNIT, está o efetivo funcionamento da 
BR-146, que ao lado da emblemática 
381, possui importância econômica 
inquestionável, especialmente no que 
tange à produção cafeeira e de laticínios. 
“Superamos a falta de recursos, 
voltando com plena capacidade a partir 
de agosto de 2016, atuando fortemente 
em 3 características principais: implan-
tação e pavimentação em 17,1 km 
de extensão, quase concluídos já, e 
mais dois segmentos de restauração, 
nas duas extremidades, que são um 
recapeamento próximo à Bom Jesus da 
Penha e a implantação de acostamentos 
e recuperação do pavimento existente 
na região de Passos, que é considerada 

uma cidade polo, referência em termos 
de saúde para a localidade. Com certeza 
essa é uma obra que vai salvar muitas 
vidas ao facilitar o acesso.”, relata 
Fabiano de Oliveira Leite, chefe de 
serviço substituto da Unidade Local de 
Oliveira. “Em princípio nossos esforços 
estão concentrados em concluir a parte 
principal de implantação, transformar 
terra em rodovia de verdade”, come-
mora. “Trata-se de uma rota alternativa 
importante para a região de Passos 
com a capital de São Paulo. Um novo 
corredor de acesso, que traz muito 
benefício em termos de escoamento de 
produção, insumos para as lavouras.”, 
afirma. Quem destaca outro ponto 
importante acerca das intervenções é 
o superintendente Regional, Fabiano 

MG FEDERAIS
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““Superamos a falta de 
recursos, voltando com plena 
capacidade a partir de agosto 
de 2016, atuando fortemente 

em 3 características 
principais: implantação e 

pavimentação em 17,1 km de 
extensão, quase concluídos 

já, e mais dois segmentos de 
restauração. Com certeza essa é 
uma obra que vai salvar muitas 

vidas ao facilitar o acesso.”

Fabiano de Oliveira Leite
Chefe de serviço substituto da

Unidade Local de Oliveira - DNIT/MG

“Uma equipe tão bem 
preparada e pronta para 

resolver as questões do órgão.”
Marco Antônio de Alcantara

 Motorista do DNIT/MG“
Minas gerais - DNIT
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Túnel Bala

PERFORMANCE
E PRECISÃO

Método não destrutivo para execução de obras subterrâneas desenvolvido 
pela Completa Engenharia S.A., o “Túnel Bala”, também conhecido como 
mini túnel, promete conferir resistência e agilidade na execução para diversas 
aplicações. Conheça os detalhes desta tecnologia que vem sendo aprimorada 
ao longo de 25 anos, e já foi utilizada em mais de 170 projetos, totalizando 
cerca de 17 km de variados tipos de maciços e greides.

Notável criação humana, a 
engenharia por vezes deixa 
de lado o rigor da exatidão 

de ciência e assume correlações que 
possuem uma associação mais palatável, 
próxima da arte. Fora dos círculos 
técnicos, é possível apreciar as formas 
- que a maioria dos engenheiros fará 
questão de deixar bem claro – são meros 
subprodutos de uma função. Um belo 
exemplo dessa idiossincrasia, arcos e 
abóbadas, costumam ser destaques 
construtivos e arquitetônicos que 

LEQUE
DE APLICAÇÕES

TECNOLOGIA

possuem um alto impacto visual para 
os leigos, comumente escondendo 
em suas linhas arrojadas o tremendo 
processo de quebração de cabeças que 
normalmente representam para serem 
realizados. Na verdade, a solução possui 
na base de seu DNA a resposta para a 
estabilização de forças oponentes que 
paradoxalmente se fortalecem. O turista 
que faz selfies em Notre Dame, ou que 
aprecia afrescos, sequer supõe que está 
sob uma das formas mais resistentes 
conhecidas pelo homem, uma conquista 

A Completa Engenharia S.A., afirma 
que é possível empregar o método – 
que possui seções variando de 0,80m x 
1,40m à 2,65m x 3,00m – como bueiro de 
águas pluviais, passagem de pedestres, 
rede de interceptores de esgoto, 
encamisamento de adutoras de gás e 
de telecomunicações, e na substituição 
de bueiros danificados. A empresa 
ainda alega que o Túnel Bala pode ser 
implantado com sucesso em áreas 
densamente urbanizadas, com mínimas 
interferências para a população e menos 
transtornos para o trânsito de veículos.

que atravessou o crivo do tempo e que 
não por acaso, é utilizada para dar forma 
a um avanço contemporâneo, o túnel 
bala, este longe dos olhos (bem, nem 
sempre, como veremos), para sustentar 
sob a terra estruturas essenciais para a 
qualidade de vida e a segurança em sua 

plural utilização. Somada a forma à utilização 
de materiais tais como concreto de alto 
desempenho (CAD – fck 50 mpa) em peças 
pré-moldadas, junto a características de 
resistência à abrasão e corrosão, têm-se um 
dispositivo capaz de superar o emprego de 
materiais metálicos em obras de saneamento. 

A metodologia Túnel Bala é normatizada pelo DNIT NORMA 096/2006 – ES
(Drenagem – Bueiros de concreto tipo minitúnel sem interrupção do tráfego)

Execução de Túnel Bala sob BR040 seção 1,50m x 1,32m 
para encamisamento de adutora de água.
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Túnel BalaTECNOLOGIA

O processo não destrutivo Túnel Bala, que utiliza Concreto de 
Alto Desempenho –fck50 mpa, possibilita uma melhor adequação 
aos projetos, pois oferece 154 opções de seção que variam de 
0,80m x 1,40m até 2,65m x 3,00m. Usado como interceptor direto 
de esgoto sanitário, bueiro para águas pluviais, passagem de 
pedestres, passa gado, camisa de adutoras e outros, se adapta 
a diversos tipos de ambiente, causando mínimos transtornos a 
população. 

MANDANDO BALA NA BR-381
Realidade para empresas de obras 

pesadas que dependem de eficiência 
para ter lucro, o Túnel Bala foi projetado 
ao longo de toda a duplicação da BR-
381, sendo utilizado como bueiro 
para águas pluviais, e em alguns casos 
também como Passa Fauna, de acordo 
com a Completa. Normatizado pelo 
DNIT pela Norma Técnica 096/2006 – 
ES – “Drenagem – Bueiros de Concreto 
tipo Minitúnel sem interrupção do 
tráfego – Especificação de Serviço”, 
foram executados diversos mini túneis 
(preferimos Túneis Bala, por que bem, 
é mais “bala”) no lote 7 para a ECB – 
Empresa Construtora Brasil, e nos lotes 
1 e 2 para a ISOLUX, em diversas seções 
e declividades. A implantação está 
sendo feita em substituição a bueiros 
metálicos e de concreto danificados, sub 
dimensionados hidraulicamente e implan-
tação de novos bueiros. Rodovias&Vias 

pôde verificar de perto algumas destas 
estruturas durante a visita técnica feita 
na emblemática rodovia, que você pode 
conferir na reportagem “Desempenho 
Federal” nesta edição. Naturalmente 
desafiadora, uma obra de tamanha 
complexidade é composta de algumas 
peculiaridades, como uma das equipes 
apurou com um dos engenheiros da 
Completa Engenharia S.A.: “executamos 
alguns dos túneis em condições de 
acesso precárias, estando a cota de 
emboque do túnel a quase 20 metros de 
profundidade em relação ao greide da 
pista. Para isso contamos com o auxílio de 
uma tirolesa que montamos nas margens 
da BR-381 para realizarmos o fluxo de 
materiais até o local”. Em tempo, as 
próximas etapas serão a implantação dos 
últimos túneis no lote 7, e dar início junto 
a ECB no lote 3.1., também com aplicação 
da tecnologia.

Execução de Túnel Bala duplo seção 2,20m x 2,40m, para substituição de bueiro danificado sob BR 381 
Km 209, Belo Oriente – MG

Substituição de bueiro concretoTúnel Bala seção de 0,80m x 1,40m 
como duto direto de esgoto sanitário 

Substituição de bueiro metálico
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típico dos que precisam de trabalho: Siracusa 
e seu governo possuíam grande demanda 
pelos seus préstimos. E não era apenas para 
desmascarar ourives falsários (Princípio 
de Arquimedes, para cálculo de volumes 
irregulares, água fora da bacia, etc). Foram 
os requerimentos bélicos e a capacidade de 
desenvolver meios de defesa para a cidade, 
em boa monta, os grandes responsáveis por 
contextualizar muitas de suas descobertas. 
Uma delas em especial, o chamado “Parafuso 
de Arquimedes”, espécie de máquina simples 
que é na verdade uma “bomba hidráulica”, 
surgiu de um projeto para a construção de 
um grande navio de guerra, o Syracusia, capaz 
de transportar 1942 pessoas. Naturalmente 
um navio de tamanhas proporções, e com 
as restrições construtivas de sua época, 
apresentaria enormes quantidades de 
vazamento em seu casco. Para lidar com 
a copiosa infi ltração (e claro, não obrigar  
guerreiros a carregarem permanentemente 
baldes ao invés de armas), Arquimedes 
posicionou, em ângulo, um grande “parafuso” 
dentro de um cilindro oco, que tocava a 
parte mais funda do casco da embarcação, e 
onde a água tendia a se acumular. Ao girar a 
espiral, fazia-se avançar a água cilindro acima 
até que esta pudesse ser esgotada em outro 
pavimento do navio – e convenientemente 
- fora dele. Este dispositivo, ainda possui 
grande importância, tendo aplicações em 

Eureka!, Eureca!, Heureka! ou Heureca! ( "Encontrei!") é uma famosa 
exclamação atribuída ao matemático grego.
Eureka é uma interjeição que signifi ca “encontrei” ou “descobri”, 
exclamação que fi cou famosa mundialmente por Arquimedes.
É normalmente pronunciada por alguém que acaba de encontrar a 
solução para um problema difícil. O termo tem a sua origem etimológica 
na palavra grega “heúreka”, o pretérito perfeito do indicativo do verbo 
“heuriskéin” que signifi ca “achar” ou “descobrir”.

Syracusia era um navio grego antigo de 110 m (360 pés) 
que às vezes se dizia ser o maior navio da antiguidade. 
Ela só navegou uma vez, de Siracusa, na Sicília, a 
Alexandria, no Reino Ptolemaico.

                          

Arquimedes de Siracusa
( Matemático, físico, engenheiro,

inventor, e astrônomo grego 
Siracusa, 287 a.C. – 212 a.C)

Caro leitor. Seja bem vindo à seção 
“histórica” da sua Rodovias&Vias. 
Nesta edição, mergulharemos 
um pouco mais fundo nas turvas 
águas do tempo, em busca de uma 
personalidade seminal, persistente 
e extremamente focada na matéria 
prima da qual surgem os melhores 
engenheiros deste e de todos os 
tempos: o estudo, muitas vezes, 
multidisciplinar. Isto posto, o 
matemático, físico, astrônomo (e 
provável superstar da antiguidade) 
Arquimedes de Siracusa, não apenas 
pode, como é considerado (inclusive 
pelos historiadores) um dos primeiros 
engenheiros de que se tem notícia. 
Suas histórias, enunciados e extensas 
contribuições, que incluem matérias 
que até então sequer haviam sido 
concebidas como campos de estudos 
formais, o colocam em posição de 
destaque na resolução de problemas 
e avanços que resultaram em 
fundamentos usados pela civilização 
moderna e mesmo contemporânea, 
muitos séculos após sua morte.

Conhecido pela sua ampla capacidade 
de trabalhar sob pressão (o que 
defi nitivamente é uma qualidade 

inerente à profi ssão de engenheiro), o jovem 
Arquimedes (nascido em 287 a.C.), apoiou 
seus estudos e começou a alavancar sua 
carreira (sim, é um trocadilho) na escola 
fundada pelo matemático e “conterrâneo” 
grego, Euclides, em Alexandria, no Egito, 
antes de retornar à sua nativa Siracusa (que 
na verdade fi ca na Sicília, atual Itália), onde 
entre uma guerra e outra, ele deu um sentido 
universal à palavra Eureka. É interessante 
notar que sua volta à cidade natal, tida 
com um certo romantismo por alguns, está 
relacionada muito mais ao pragmatismo 

personalidades da engenharia

projetos de irrigação, e mesmo na área 
industrial, movendo granéis sólidos como 
grãos e carvão e em implementos para 
colheitadeiras. Exemplos modernos deste 
tipo de aparato capaz de fazer líquidos 
transporem pontos em elevações diferentes, 
ainda podem ser observados na Holanda, em 
Kinderdijk, por exemplo, para retirar a água 
dos polders (porções planas de terra abaixo 
do nível do mar). Ainda fi gurando no rol da 
“indústria bélica” do mundo antigo, pode se 
citar ao menos mais dois desenvolvimentos 
na profícua e beligerante permanência em 
Siracusa: a “Garra de Arquimedes” e o “Raio 
de calor de Arquimedes”, sendo o primeiro, 
uma espécie rudimentar de guindaste com 
ganchos na extremidade (algo remotamente 
parecido com as garras de máquinas 
caça níqueis onde se tenta “capturar” um 
bicho de pelúcia, mas em proporções 
grandes o sufi cientes para poder agarrar e 
chacoalhar um navio inimigo, por meio de 
polias e roldanas; e o último, um arranjo de 
espelhos polidos (mencionado por Antêmio 
de Trales) e que seria capaz de incinerar 
embarcações de madeira como uma criança 
incinera formigas com uma lupa sob o sol, 
concentrando raios solares em um ponto 
específi co. Também possuem a “assinatura” 
de Arquimedes, melhorias implementadas 
nas catapultas, com vistas a incrementar sua 
força e precisão.

típico dos que precisam de trabalho: Siracusa 
e seu governo possuíam grande demanda 

Syracusia era um navio grego antigo de 110 m (360 pés) Syracusia era um navio grego antigo de 110 m (360 pés) 
que às vezes se dizia ser o maior navio da antiguidade. que às vezes se dizia ser o maior navio da antiguidade. 
Ela só navegou uma vez, de Siracusa, na Sicília, a Ela só navegou uma vez, de Siracusa, na Sicília, a 
Alexandria, no Reino Ptolemaico.Alexandria, no Reino Ptolemaico.

projetos de irrigação, e mesmo na área 
industrial, movendo granéis sólidos como 

Arquimedes de Siracusa



ARQUIMEDES DE SIRACUSA : TRÊS GRANDES FEITOS

Raio de calor
de Arquimedes

Arquimedes destruiu navios inimigos com fogo. Séculos 
depois, Antêmio de Trales menciona espelhos ustórios 
como a arma utilizada por Arquimedes.[35] O dispositivo, 
algumas vezes chamado de "raio de calor de Arquimedes" 
ou "raio solar de Arquimedes", teria sido usado para 
concentrar a luz solar em navios que se aproximavam, 
levando-os a pegar fogo.

Garra de Arquimedes
Consistia em um braço de guindaste a partir do qual pendia um grande gancho de metal. Quando a garra 
caia sobre um navio inimigo, o braço era usado para balançar e levantar o navio para fora da água.
Experimentos modernos foram realizados para testar a viabilidade da garra, e em 2005 um 
documentário de televisão intitulado Super-armas do Mundo Antigo construiu uma versão da garra e 
concluiu que era um dispositivo viável.

Parafuso de Arquimedes
Foi supostamente inventado para remover água da sentina 
do grande barco real. A máquina  consistia em um parafuso 
giratório dentro de um cilindro. Era girada a mão, e também 
podia ser usada para transportar água de um corpo de água 
baixo até canais de irrigação. O parafuso de Arquimedes é 
ainda usado hoje para bombear líquidos e sólidos granula-
dos como carvão e cereais

Arquimedes de Siracusa

MÉTODO DA EXAUSTÃO

Método de polignos, calcúlo de Pi

Método Parafuso de Arquimedes

Método de Engrenagens e Pesos

Método de Raio de Calor

À parte as contribuições nos campos 
de hidrostática, hidráulica e física, 
Arquimedes antecipou o que temos 
hoje como cálculo integral e análise, 
elaborando um grande número de 
teoremas geométricos, incluindo a 
superfície, e o volume de uma esfera, 
além de ter lançado os fundamentos 
para o cálculo infi nitesimal, concebendo 
uma maneira de expressar números 
extremamente grandes. Uma coisa leva 
à outra, e ele empregou o chamado 
“método de exaustão” (que consiste 
basicamente em uma série de cálculos 
que gera subsequentes sentenças, que 
por sua vez origina dezenas de outras) 
para estabelecer de forma aproximada 
o valor de “Pi”, π = 3,141592... (ou “3,14” 

para os mortais). Pelo seu método, áreas 
e volumes de figuras compostos de 
superfícies e curvas, tais como pirâmides, 
cones, cilindros e esferas, puderam 
passar a ser determinados. Para tanto, ele 
provou (gastando muito lápis) que a área 
de um círculo é igual a “Pi” multiplicado 
pelo raio da própria fi gura ao quadrado 
(A = π x r²) além de, ao medir um outro 
círculo (sempre eles), estimar o valor 
da raiz quadrada do número 3 entre 
– aproximadamente - 1.7320261 e 
1.7320512, valores bastante limítrofes 
ao hoje sabido e amplamente difundido 
1,7320508. Entretanto, o que até hoje 
permanece um mistério, é por que ele 
“encasquetou” justo com a raiz quadrada 
de 3.

Método de polignos, calcúlo de PiMétodo de polignos, calcúlo de Pi

Parafuso de ArquimedesParafuso de Arquimedes

Raio de calorRaio de calor
de Arquimedesde Arquimedes

Garra de ArquimedesGarra de Arquimedes

Foram muitos os fatos e experiência de uma história muito antiga, para intitulá-los aqui 
foi difícil para nossa equipe. Então chamaremos de Três dos Vários e Grandes Feitos de 
Arquimedes
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INTEGRA BAHIA

CONSTRUÇÃO DA NOVA
PONTE DO GUAÍBA
COMEÇA A SER RETOMADA

ESTADO DO ACRE GANHA
SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT  

João Leão na oportunidade apresen-
tou ao público presente a Ponte do desen-
volvimento do Sistema Viário Oeste – SVO, 
Ponte Salvador-Ilha de Itaparica e seu 
potencial desenvolvimento econômico 
nos diversos municípios impactados pelo 
projeto, prevendo ainda a duplicação da 
BA-001, duplicação da Ponte do Funil entre 
Vera Cruz e Jaguaripe e a construção da 
rodovia, (aproximadamente 58km), entre 
Santo Antônio de Jesus e o município de 
Castro Alves. 

Outra ação apresentada pelo vice-
governador foi o Desenvolvimento Ter-
ritorial da Bahia – AG-TER, e que tem 
como objetivo impulsionar a cultura do 
empreendedorismo nos 27 Territórios 
de Identidade da Bahia. Proporcionando 
assim o desenvolvimento econômico e 
social da população do nosso Estado. “o 
povo da Bahia precisa da união de todos 
os atores políticos para combatermos 
as desigualdades e proporcionarmos 
qualidade de vida para nossa gente. E a 
AG-TER é a grande oportunidade de tornar 
o pequeno, em grande empreendedor, 
gerando mais emprego e mais renda” 
fi nalizou João Leão. 

Os trabalhos da nova ponte do Guaíba 
começam a ser retomados pela construtora 
Queiroz Galvão. A superintendência regional 
do Departamento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes (DNIT) informou que 
a obra está sendo executada por cerca de 
150 funcionários. A contratação de mais 
funcionários está em andamento. O DNIT no 
Rio Grande do Sul ressalta que até o fi nal de 
novembro sejam contratados mais de 100 
funcionários pela empresa.

Os funcionários trabalhavam próximo 
das vigas da estrutura localizada na rua Vo-
luntários da Pátria e também na rua João Mo-
reira Maciel na zona Norte de Porto Alegre. 
Segundo o departamento, aproximadamen-
te 38% da obra está concluída, e o ritmo da 
retomada é acelerado.

Único Estado da Federação que não contava 
com Superintendência Regional do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 
o Acre acaba de ganhar a 26ª superintendência da 
autarquia. 

À frente do órgão desde 2015, o engenheiro 
civil Thiago Caetano, que tomou posse como 
primeiro superintendente do órgão, destacou 
que a elevação do DNIT à superintendência 
permitirá a desburocratização de projetos, 
bem como a execução de obras importantes 
para o Acre.  “Estamos vivendo um momento 
histórico em nosso estado que, a partir de agora, 
inicia um novo ciclo na infraestrutura e no 
desenvolvimento, com a possibilidade de grandes 
obras estruturantes, projetos que se adequem às 
nossas particularidades regionais. Uma gestão 
verdadeiramente voltada para os interesses da 
sociedade acreana”, enfatizou Thiago Caetano
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personalidades da engenharia

UM “BEST SELLER” PARA POUCOS
As obras escritas de Arquimedes não foram conservadas 
tão bem quanto as de Euclides, e sabe-se da existência 
de sete de seus tratados apenas através de referências 
feitas a eles por outros autores

Gerardo de Cremona residiu quase toda a sua vida em Toledo/Espa-
nha, onde se dedicou ao ensino na Universidade. No decorrer do seu 
percurso académico Gerardo deparou-se uma literatura em latim 
defi ciente ou com obras escritas em árabe, pelo que se dedicou a 
biografi a contendo uma lista com 71 obras traduzidas.

É tido como certo que nenhum de 
seus trabalhos escritos tenha chegado 
aos dias atuais (o que não foi destruído 
durante a segunda das guerras púnicas 
contra Siracusa – quando ele morreu em 
212 a.C. - provavelmente foi consumido 
pelo fogo em Alexandria, ou escapou 
pelos dedos da história como a areia fi na 
de um dos cálculos por ele propostos), a 
existência de ao menos 7 de seus tratados 
é atestada por referências em obras de 
outros autores. Escrita originalmente em 
“grego Dórico”, língua local de Siracusa, 
a primeira compilação de sua obra foi 
feita por Isidoro de Mileto, arquiteto 
bizantino em 530 d.C. Entre 836 e 901 
d.C., Arquimedes ganhou o mundo 
árabe, traduzido para a língua de Maomé, 
por Thābit Ibn Qurra, sendo fi nalmente 
traduzido para uma audiência ainda 
maior – em latim antigo – por Gerardo 
de Cremona (Gherardo Cremonensis) 
entre 1114 e 1187, período de vida deste 
importante tradutor do árabe para o latim. 
Entre os títulos atribuídos a Arquimedes, 
estão compêndios teóricos, que nem 
sempre identifi cam-se ou correlacionam- se de forma direta com suas invenções, daí 

o extenso trabalho histórico-arqueológico 
de cruzamento de referências em diversos 
momentos e línguas. Entre os títulos 
conhecidos (encontrados por acaso em 
um “palimpsest”, em Constantinopla, 
1906 por Johan Ludvig Heiberg, e que 
consiste de um documento de pele de 
cabra, cuja escrita inicial – 174 páginas 
de Arquimedes em grego original - foi 
apagada para dar lugar a outro trabalho 
manuscrito) estão: “Sobre o equilíbrio 
dos planos”; “Sobre espirais”; “Sobre a 
medição dos Círculos”, “Sobre cubóides 
e esferóides”; “Sobre corpos fl utuantes”; 
“Sobre esferas e cilindros”; Stomachion; 
“A Quadratura da parábola”; “Método do 
Teorema Mecânico”, além de problemas 
“avulsos” como “O problema dos bois” 
e “O contador de areia”. Mas nem só de 
densidade teórica e pesado raciocínio 
lógico o sábio vivia: é amplamente aceito 
que Arquimedes possuía um grande 
apreço por poesia, artes e música, da 
mesma forma como muitos engenheiros 
que a Rodovias&Vias conhece que, 
gostam de se dedicar no tempo livre, à 
execução de instrumentos musicais e à 
literatura.

    

em tempo
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ENTREVISTA
Engenheiro e Empresário

Cláudio Nasser

Parte do corpo técnico do DNER, na pujante década se 1970, na Presidente Vargas no 
Rio de janeiro, proprietário da Soma Engenharia, e dono da Patente US 2011247525 A 1, 
nos Estados Unidos da América, homologada em 2015 para Reciclar O Asfalto Usado 100% 
da Malha Rodoviária, Cláudio Nasser é, antes de mais nada, um adepto da teimosia e da 
resiliência. Obviamente o leitor assíduo da Rodovias&Vias é escolado nas dificuldades de 
empreender no Brasil, especialmente no que tange ao setor construtivo rodoviário. Junte-
se a isso, o desafio por tonar conhecida uma tecnologia 100% Nacional, custo-eficiente, 
e ecologicamente mais atraente, em um contexto onde todo um segmento sofre com a 
desconfiança e constantes quedas de execução orçamentárias e têm-se pronto um cenário, 
no mínimo desafiador. Avaliando estes e outros fatores, a entrevista – resultado de extensas 
conversas com o engenheiro – contribui para dirimir algumas dúvidas essenciais quanto a 
processos e métodos que integram o bojo do avanço que promete um novo ciclo para o 
rodoviarismo do país.

Por sinal, o Sr. está em contato 
com ABNT e outras entidades para a 
certificação neste sentido, não? 

Sim, a “pegada de carbono”, e demais 
requerimentos foram atendidos e aprovados 
com tranquilidade pela patente como a 
concebi. Faltam alguns detalhes para a 
certificação da Associação, entre outras 
certificações além de ações para as quais 
estou avaliando possíveis investidores, mas 
em termos de documentação e robustez 
comprobatória, não há o que questionar. 
Aliás, esta questão da verificação da 
tecnologia eu também gostaria de saber 
como ela se dá, não consigo saber, nem 
discutir o problema. Acredito que muita 
gente tenha vergonha de perguntar, o que é 
uma pena, e não deveria acontecer. Ora, eu 
consegui patentear nos EUA, respondendo 
a questionamentos dos examinadores 
americanos. É coisa muito nova, só nós é que 
detemos o conhecimento. 

Já há algum tipo de aplicação 
realizada, algum “case” com o CAR 100% 
que o senhor possa nos contar?

O que temos mais recente de elevado 
valor, é o mencionado teste em Três Rios 
RJ, feito e aprovado pelo o Instituto Dr. 
Jürgen Hutschenrether Alemanha, como 
disse. Em 2008 fiz também o páteo de 
estacionamento de aeronaves no Santos 
Dumont, para Infraero, conforme atestado 
da época. E me falaram que a Usina veio 
para ficar. Fora esses, tenho trabalhos que 
fiz há mais 10 anos com asfalto reciclado, e 
asseguro que está melhor que novo.  

“Tenho certeza do sucesso absoluto 
desta Nova Tecnologia para 

municípios, estados e federação. 
Não bastasse isso, a usina, modificada 

de acordo com nosso projeto, 
também produz o CBUQ novo.”

RECICLAGEM TOTAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO: 
AMBIENTALMENTE VIÁVEL, ECONOMICAMENTE SUSTENTÁVEL. E VICE VERSA

É necessário alterar a espessura do 
revestimento em relação ao original?

Depende de vários fatores de projeto 
que têm de ser analisados para cada caso. 
Temos é a solução, oferecemos a Usina o 
Método e Processo,  para evitar o vexame 
de jogar fora o Pavimento Asfáltico Usado 
no lixo. No futuro próximo, dinheiro não 
vai mais comprar contratos de obras no 
Brasil. Motivo pelo qual creio na busca 
por eficiência e coloco nossa consultoria 
à disposição para quem quiser ser bem 
sucedido nesta área. Posso garantir 
não existir nada com esta categoria 
hoje. Procurada mundo a fora, e não 
encontrada, pelo fato da usina de asfalto 
ser a mesma de 40 anos atrás. Com ela 
é impossível ter sucesso na reciclagem 
100%, exceto em laboratório específico 
para Pavimento Asfáltico Usado.

Rodovias&Vias: Em tempos de “aperta-
mento de cintos”, em termos práticos, há 
em números um valor estimado de quanto 
o CAR 100% pode representar em economia 
ao erário?

Cláudio Nasser: Eu creio que, em termos 
de administração pública, pode-se chegar a 
economizar de R$10 a R$ 40 bi por ano em 
função qualidade do Programa, algo muito 
interessante em tempos de cofre vazio. Em 
termos da Nova Tecnologia que inclui a Usina 
de Asfalto Quente Sem Exaustão Forçada, Sem 
Tambor Secador, Elevador e Torre para fabricar 
CBUQ, mais barato e melhor, pude elucidar 
através de cálculos realizados até agora para 
obras novas ser de 25%, só o desconto no 
orçamento "X", sem nada a ser reutilizado, é 
somente o diferencial tecnológico. O forte da 
Patente US 2011247525 A1 EUA 2015 é atacar 
o desperdiço na Conservação Manutenção e 
Restauração Rodoviária. Esses valores de R$ 10 a 
R$ 40 Bi dependem da qualidade e consultoria, 
e da abrangência de um possível programa de 
reciclagem “por ano”. Lembre-se, hoje boa parte 
do material é jogado no lixo, como inservível 
e material estéril. Em obras de Restauração 
Rodoviária, a Nova Tecnologia dá “desconto” 
de 100%, por não jogar no lixo, e mais 25% de 
desconto quando comparada a uma obra de 
Restauração Rodoviária Convencional, ou seja 
125% o desconto no orçamento "X", fora outros 
ganhos não explicados aqui, mas perfeitamente 
entendidos pelos versados na técnica. 
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No geral, como funciona?

Funciona da seguinte forma, de acordo 
com um teste de campo recentemente feito 
na cidade de Três Rios-RJ, sob meu comando, 
com o engenheiro Klaus ligado ao Instituto Dr. 
Jürgen Hutschenreuther da Alemanha (que 
por sinal, teve a sua aprovação total): O Asfalto 
Usado (trincado) foi retirado e na mesma hora 
Reciclado 100%, retornando ao Pavimento 
Asfáltico 10% mais barato e melhor. O 
equipamento utilizado foi uma Mini Usina 
de 1TPH, sem a tampa e a unidade de filtro, 
para facilitar os trabalhos. Considerando que 
aproximadamente 45% do orçamento total de 
uma obra rodoviária nova são insumos, É fácil 
presumir a grande relevância do novo método 
na Pavimentação Asfáltica Rodoviária. Hoje é 
o que se tem de mais moderno. Tenho certeza 
do sucesso absoluto desta Nova Tecnologia 
para municípios, estados e federação. Não 
bastasse isso, a usina, modificada de acordo 
com nosso projeto, também produz o CBUQ 
novo, usando um tambor secador que 
congrega as funções de filtrar partículas 
em suspensão, e misturar os agregados 
quentes e ligante, com vantagens de reduzir 
a demanda de energia, consequentemente 
preservando o meio ambiente. Além do 
mais, eu tenho a impressão, que as Usinas de 
Asfalto Convencionais com Tambor, Filtro 
e Misturador separados não poderão ser 
fabricadas mais, no mundo inteiro, por conta 
de restrições nas emissões.



ENTREVISTA

“Os segredos dos ventos, só as folhas conhecem”, vaticinava um pensador 
Austro-Alemão. À medida que os ventos da penúltima crise brasileira, 
(a gente sempre dará um jeito de produzir a próxima), dissiparem-se, as 
empresas sobreviventes, tal qual as folhas do pensamento acima, terão 
segredos a contabilizar. 

O setor de engenharia nunca mais será o mesmo. 
Sob os escombros do cataclismo advindo da tempestade perfeita, que 

tem na corrupção das grandes empresas do setor, um elemento decisivo, 
mas não único, lições reverberarão por longo tempo. O ambiente de 
negócios pré Lava Jato, já vinha mostrando sinais de fadiga no governo 
Dilma, depois de viver a euforia dos dias de Lula. 

Filas para compra de equipamentos deram lugar a pátios cheios. 
As corridas para contratar engenheiros, já tinham sido substituídas 

pela maior presença do RH no dia a dia das empresas. Mas ainda estava 
“rodando”, até que a realidade orçamentária pariu a paralisia. 

Mas o Brasil não fechou. Nem vai fechar. 
Soergueram-se novos impérios, muito provavelmente em associações 

com logos europeias, chinesas e de outras tantas nacionalidades. As 
empresas médias, e também as pequenas, terão missões ainda mais duras 
a enfrentar. Apesar de terem provado a sua capacidade de resiliência, 
terão que convencer os agentes do mercado financeiro, de que atuam 
em um setor que vai prosperar, agora já sobre novas bases mais, digamos, 
Republicanas.

Terão de modernizar-se e investir (mais drama), em tecnologias e em 
novos processos de gestão, desde a obra até a alta administração. 

Porém, ao fim e ao cabo, a reengenharia (capa da edição de 96) enfim 
será completada, alargando horizontes empresariais e modernizando toda a 
construção pesada no país.

Rodovias&Vias, vai estar lá, pois é feita do mesmo material 
inquebrantável das sobreviventes, e conhece também os segredos dos que, 
muitos ventos já sentiram neste mercado.

OS SEGREDOS
DOS VENTOS
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A Dynatest é referência do mercado

em concessões, planejamento,

p r o j e t o s , d e s e n v o l v i m e n t o ,

implementação e gerenciamento de

programas nas áreas rodoviária,

aeroviária, portuária, ferroviária e

v iár ia urbana. Uma das mais

respeitadas empresas de engenharia

consultiva do Brasil, é pioneira na

uti l ização de equipamentos e

softwares de última geração.

Projetamos caminhos,
para que você possa
seguir o seu


