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Se fosse um indivíduo, não seria exagero apontar o Pará como nas tradicionais capas
da famosa revista “Time”, como “Person of the year”, ainda mesmo antes do fim do ano.
Não por outra tradicional e igualmente famosa publicação – neste caso esta própria – ter
feito da estampa do estado, a sua própria capa nesta circulação nacional. Longe disso, o
gigante regional, faz por si próprio e garante os holofotes direcionados para si, por conta
de persistentes e consistentes ações que vem adotando já há algum tempo, tornando-se
justificadamente objeto constante da atenção do atual governo federal, via de regra, pela
imensa alternativa logística em que se preparou para ser daqui para a frente.
Se hoje um “arco norte”, é divísivel no horizonte dos transportes do Brasil, que mesmo já
desperta a cobiça de embarcadores diversos e operadores de classe mundial, é por que
houve o investimento não apenas nas suas capacidades, nos músculos do transbordo
de cargas e no fortalecimento de seus tendões de asfalto: mas também no fluxo de suas
hidrovias, que irrigam com progresso e desenvolvimento cada porção de sua estrutura,
que ao que parece, assemelha-se à de atletas de alto desempenho. E neste contexto, é
inquestionável o papel do DNIT, e em especial da Superintendência Regional do Pará,
em dotar o estado das condições necessárias para brilhar, tal como faz um competente
preparador físico.
Naturalmente, não basta a vontade política. Não chega o esforço gerencial. É preciso,
para a transformação, antes, transformar tudo isso em ação. E aqui chegamos aos outros
destaques nesta presente edição. Pois é pela força de empresas – da própria terra – como
é o caso da VF Gomes Construção, que efetivamente contribui para colocar o estado não
apenas como alfinete num mapa, mas objetivamente como participante de peso, um
protagonista de fato no cenário geral da produtividade de uma nação, expandindo seus
negócios para todos os pontos cardeais, não importa a direção. São os representantes
da “Nova Engenharia”. Que bebem na fonte da eficiência e que não se contentam em
entregar, cada qual, apenas a sua porção.
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NOVA GESTÃO – DER-MG
ALTA PERFORMANCE
Reestruturado e atualizado durante o atual governo Zema, o Departamento de
Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), desde sempre, um
dos ponteiros entre a elite do rodoviarismo nacional (e que persiste na vanguarda
de diversas tecnologias aplicadas em termos de Brasil), teve recentemente
nomeado seu novo Diretor Geral: o diligente engenheiro Robson Santana.
Com contribuições ponderáveis à frente da Superintendência Regional do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no estado do Rio de Janeiro, o jovem gestor,
com ampla experiência na gestão pública, agora passa a integrar um renovado esforço para a
infraestrutura mineira, em um tempo definidor em sua história.
O atual diretor da instituição, já ao assumir, sinalizou ter como prioridade a continuidade das
obras e serviços do Departamento, em um momento em que o governo estadual terá recursos
adequadamente robustos para investir em infraestrutura, por ocasião do acordo realizado com
a Vale. Como ressaltou em sua posse: “Executar serviços de qualidade na área de edificações e
buscar uma melhoria contínua da nossa malha viária os pontos principais que iremos focar, em
parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra)”. Homem de ação,
como o leitor de Rodovias&Vias sabidamente o reconhece, o engenheiro ainda afirmou: “Gosto
de visitar obras e de estar ʻno trecho’, como falamos na engenharia quando visitamos alguma
rodovia. Estarei muito próximo das 40 regionais, no interior, e dos diretores, aqui na sede”,
declarou, finalizando: “Conto com o apoio de todos os servidores para elevarmos o nome do DERMG, apresentando trabalho e mostrando resultados”. Uma afirmação que ganha tom de recado
para os que conhecem o seu trabalho.

Governador Romeu Zema: Mais agilidade no DER-MG,
com uma liderança que preza pelo dinamismo

Governador Romeu Zema e o novo
Diretor Geral do DER-MG Robson Santana
Foto: Marcelo Barbosa / Imprensa MG
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MARCELO SORTICA
SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/PA
Do trecho ao escritório
Conversar com o engenheiro Civil (formado pela Federal de Mato Grosso,
com MBA em Infraestrutura de Transportes Rodoviários pelo Instituto Brasileiro
de Educação Continuada, INBEC), segundo Tenente da reserva do 9º Batalhão de
Engenharia e Construção (BEC) e atual Superintendente Regional do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes, Marcelo Sortica, é compreender mais
facilmente a mais evidente acepção da expressão “homem de ação”. Orgulhoso de
ter percorrido praticamente todas as colocações como servidor da casa que adotou
há mais de 10 anos, o atual líder da Regional do Pará, situada em Belém, é também
um estudioso e meticuloso estrategista quando o assunto extrapola a administração
e avança aos movimentos futuros do departamento no estado, como ele mesmo
revelou neste particular com Rodovias&Vias, entre as diversas tarefas que ele tem
diariamente diante de si, para atender adequadamente ao colosso do Norte.
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BR-230 • BR-LEGAL
Uma priorização de recursos em tempos
de orçamento muito enxuto, não?

É por isso que a
Superintendência
do Pará é uma das
mais completas
em termos de
abrangência modal:
temos a obrigação
de cuidar de toda a
malha rodoviária,
bem como a missão
de cuidar de todo o
hidroviário.

Rodovias&Vias: Temos a percepção de que o estado do Pará reassumiu um papel de peso
dentro do ambiente da logística nacional de transportes. Houve forte retomada em trabalhos
estruturais e de obras de infraestrutura neste sentido, que já somavam alguns anos paradas e
que com a atual gestão ganharam novo ritmo, foram reiniciadas. Esta é uma visão correta?
Marcelo Sortica: Certamente. O
grande responsável pela retomada desse
protagonismo, é o próprio Pará. Naturalmente,
do alto de sua inteligência, o nosso ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, teve
a sensibilidade de enxergar isso. Em virtude
de que toda a logística da metade do Brasil
“para cima” passa por aqui. Sendo que a outra

“O grande responsável
pela retomada desse
protagonismo, é o próprio
Pará. Naturalmente, do alto
de sua inteligência, o nosso
ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas,
teve a sensibilidade de
enxergar isso.”
10
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metade, tem como destino os portos do
Sudeste e do Sul. Sob a ótica do Agronegócio,
insumos, e mesmo os produtos, a via de
acesso, quando se sai do “eixo Sul”, recai por
Santarém ou por Belém. Tudo que passa na
BR-163 aqui no Pará, vindo do Mato Grosso,
ou “deságua” em Itaituba, ou em Santarém, no
que aí se depende, obviamente da capacidade
portuária desses entrepostos, para finalmente
poder sair do país. Da mesma forma, tudo que
passa na BR-158, a “margem Leste” do estado,
o mesmo raciocínio, somente daí por Marabá,
ou Belém. É por isso que a Superintendência
do Pará é uma das mais completas em termos
de abrangência modal: temos a obrigação de
cuidar de toda a malha rodoviária, bem como
a missão de cuidar de todo o hidroviário. Para
dar vazão a este tipo de demanda é que temos
a Coordenação de Engenharia Aquaviária –
CEA. Durante a gestão do ministro Tarcísio, e
portanto, da atual diretoria do DNIT, voltaramse os olhos para o portal de saída destas
exportações, aplicando mais recursos para
fomentar a economia desta forma. Alocar o
dinheiro no lugar certo.

Com certeza. Na verdade, nós continuamos
com restrições, em um montante aquém das
necessidades. O orçamento do DNIT, no ano
de 2021, foi igual ao orçamento do estado de
Minas Gerais há 10 anos atrás. E esta é uma
comparação que o próprio general Santos
Filho fez, e ainda faz, por várias vezes, para
demonstrar o quanto caíram os investimentos
no âmbito do Departamento. É fazer mais
com menos. Ano passado, fechamos com
R$ 543 milhões, incluindo o previsto
inicialmente e as suplementações. Este
ano, temos cerca de 70% em relação ao
período anterior. Fizemos uma distribuição, e
esperamos receber em torno de R$ 100 milhões
para totalizar pouco mais de R$ 400 milhões
para “fechar” o ano. Contudo, sabemos que o
Minfra tem feito gestões junto ao Ministério
da Economia, no sentido de tentar aumentar
esses recursos, em um trabalho de demonstrar
a necessidade de aumentar esse volume de
investimentos.

É fazer mais com
menos. Ano passado,
fechamos com R$ 543
milhões, incluindo o
previsto inicialmente
e as suplementações.

À parte estas gestões, sabemos que
algumas superintendências têm se valido
de emendas impositivas de bancada para
“engordar” um pouco o caixa, junto a seus
parlamentares no congresso, fazendo a
diferença para algumas obras em seus
estados.
Olha, a relação com a bancada é muito boa.
O senador Zequinha Marinho (PSC/PA), não
sai de dentro do DNIT (sede). Toda semana ele
está lá, tentando trazer esses recursos. Também
deputado Federal Helio Leite (DEM/PA), é outro
parlamentar muito atuante. Tanto é que eles
obtiveram sucesso em conseguir angariar os
recursos para a construção da BR-422 – por
meio de emendas – do trecho entre Novo
Repartimento à Tucuruí. Algo da ordem de
R$ 43 milhões, já inserido na rubrica é um
recurso praticamente garantido.

“Tanto é que eles obtiveram
sucesso em conseguir
angariar os recursos para a
construção da BR-422 .”
RODOVIAS&VIAS
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BR-163 • Manutenção

"

Temos aí
2 CREMA e os
restantes
70 contratos,
todos dentro
deste Plano.
Então programas importantes como
o CREMA (Conservação Rodoviária e
Manutenção), não podem valer-se deste tipo
de expediente...
Não. Fazem parte do que nós temos que
tocar independente. No CREMA, que você falou,
temos atualmente em vigência, 2 contratos.
Um na BR-316, na saída de Belém em direção
à Capanema, e outro na BR-163. Os demais
contratos de manutenção na malha, são
simplificados, e estão dentro do Plano Anual
de Trabalho e Orçamento (PATO). Então temos
aí 2 CREMA e os restantes 70 contratos, todos
dentro deste Plano.
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E o papel das concessões neste contexto?
Afinal, tivemos um trecho da BR-163 ofertado à
iniciativa privada, correto?
Esse programa é uma das prioridades do
Ministério. Conceder a maior parte de ativos,
como sabemos, desde que essas rodovias
apresentem viabilidade. E sem dúvida, a
BR-163 é uma delas. Há inúmeros pontos
favoráveis aí e naturalmente, a desoneração
da superintendência, no sentido de manter
esse patrimônio em boas condições de
segurança e trafegabilidade. De todo modo,
até maio de 2022, que é quando a nova
administração concessionada assume, temos a
responsabilidade de prepará-la para atravessar
o nosso “inverno”, que é, tanto no Mato Grosso,
quanto no Pará, o período de chuvas. É o
coloquialmente chamado “inverno amazônico”,
que normalmente exige um planejamento
extra no sentido de programar as manutenções,
por ter um regime hídrico pesado, que não
oferece a mesma condição de trabalho que
uma temporada mais seca. É preciso correr
com essas intervenções. Mas é uma concessão
que vem para contribuir. São mais de 700 Km
que me permitirão utilizar o recurso público
em outras rodovias, como por exemplo,
a BR-158, que por sinal, também tem previsão
de ser concedida, assim como a 155, da divisa de
Mato Grosso à Marabá. Aqui no estado, temos
mais de 5 mil Km de malha atualmente. Para
melhor contextualizar, a estrutura do estado é a
seguinte: são 3 grandes corredores. O primeiro,
constituído pela BR-163 da divisa com o MT
até Santarém; o que é formado pelas BR’s 158,
155, 222 e a 010 chegando à Belém, ambos
plenamente pavimentados. Finalmente, cortando
o estado de Leste à Oeste, temos a BR-230.

Uma rodovia que, também por sua vez possui um viés especial para a superintendência,
correto?
Sim, afinal ela conecta do extremo
Nordeste do país, entrando no estado por
Araguatins, seguindo por Marabá, indo à
Novo Repartimento, Altamira, Rurópolis,
Itaituba, Jacareacanga, finalmente entrando
para o Amazonas. Somente aqui dentro do
Pará, são cerca de 600 Km não pavimentados.
Mas, temos as contratações dos EVTEA’s em
pelo menos 400 Km, para pavimentação. No
entanto, entre Marabá e Rurópolis, os projetos
já estão prontos, disponíveis para execução,
dependendo de chegar a suplementação
orçamentária para serem retomados. Este ano,
iremos pavimentar o restante deste segmento,
em um contrato firmado com uma empresa
de grande porte, a Sanches Tripoloni, que já
está em processo de mobilização. Até por que
estamos entrando no começo da nossa janela
hídrica. Também, há a ponte sobre o Rio Xingu,
no trecho entre Altamira e Anapu, que será uma
das maiores pontes do estado do Pará. É uma

Projeto da ponte de 600m e com um vão livre de
aproximadamente de 450m

obra com grande quantidade de tecnologia
“embarcada”, com um vão livre de cerca de
450 metros. Será uma ponte em arco, estaiada,
que permitirá a navegação tranquilamente, e
tem um prazo de execução de 30 meses. Foi
emitida a ordem de serviço quando houve
a visita do presidente da República ao Pará.
Em breve teremos aí então o início desses
trabalhos. Será um projeto que está sendo
pensado para vencer quaisquer problemas
quanto ao regime hidrológico. Além destes
empreendimentos já citados, temos uma
obra importante, que é a duplicação de
um trecho da BR-316, no segmento que é a
principal saída rodoviária do estado, na altura
de Belém, com cerca de 40 Km de extensão,
para fazê-la mais adequada ao nível de esforço
muito grande ao qual está sendo submetida.
São muitos engarrafamentos, e com esse
empreendimento, iremos trazer conforto,
segurança e fluidez ao usuário.

"

Ponte sobre o
Rio Xingu, no
trecho entre
Altamira e Anapu,
que será uma das
maiores pontes do
estado do Pará.

“São mais de 700 Km que
me permitirão utilizar
o recurso público em
outras rodovias, como por
exemplo, a BR-158.”
RODOVIAS&VIAS
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IP4 de Viseu/PA
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“Ao todo, são 9 IP4 em
operação, com mais 5 a serem
licitados em 2022. Há também
o chamado Pedral de Lourenço.
Uma obra de mais de
R$ 600 milhões.”
Já que tangenciamos a temática das OAEs,
vamos prosseguir falando um pouco mais
sobre as pontes, que constituem elementos
que estão passando por melhorias.
É verdade. Somente na BR-158, há 2
contratos de restauração que terão início no
ano que vem. Um deles prevê a substituição
de 6 pontes de madeira pelas suas versões
definitivas em concreto. Com isso nós estamos
caminhando para uma meta de não termos
mais pontes em madeira. Já na BR-230, são
54 pontes sendo construídas já em concreto,
com mais outras 15 que estão em fase final de
elaboração dos editais.
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Em Junho do ano passado, houve uma
alteração no regimento interno do DNIT,
onde as administrações hidroviárias, as
“superintendências” de hidrovias, grosso
modo, as AHINOR (Administração das Hidrovias
do Nordeste), que foram incorporadas nas
dependências das superintendências. Por
isso, como disse, temos duas coordenações
de engenharia, uma Terrestre (CET) e a outra
Aquaviária (CEA). Sob esta última, existem

Trecho urbano da BR-230/PA - Marabá

"

Nós estamos
caminhando para
uma meta de não
termos mais pontes
em madeira. Já
na BR-230, são
54 pontes sendo
construídas já em
concreto.

BR-230 • Implantação de Ponte

Logo no início, o senhor falou sobre o fato de o modal hidroviário ser um fator
preponderante no estado. Como estão as ações da superintendência neste sentido, uma vez que
sabemos que o DNIT tem extensas programações nesse modal?

"

Demos a ordem
de reinício para
todos eles. E, em
virtude disso,
ainda tenho 2
anos de vigência
em relação aos
demais
estados.

3 obrigações: cuidar da manutenção da
sinalização dos rios navegáveis, os quais temos,
entre os maiores, o Amazonas, o Tapajós,
o Xingu e o Tocantins, basicamente. Assim
promovemos o atendimento à população por
meio do IP4 – Instalações Portuárias Públicas
de Pequeno Porte (daí o P4), para fazer toda a
coordenação, e além destes, com a operação
da eclusa de Tucuruí, para vencer o desnível da
região da barragem, um desnível aí superior
a 70 metros. Ao todo, são 9 IP4 em operação,
com mais 5 a serem licitados em 2022. Há
também o chamado Pedral de Lourenço. Uma
obra de mais de R$ 600 milhões, cujo objetivo
é, nas imediações entre Marabá e Itupiranga,
permitir a passagem de composições no
período de seca, fazendo a retirada, a demolição
dessas rochas no leito, para aí termos um
canal navegável por todo o ano. É um
empreendimento que se encontra em fase de
licenciamento, que depende apenas da licença
de instalação para ser iniciada. É um aporte
grande, que exige um mínimo de R$ 50 milhões
para o start.
E com relação ao BR-Legal 2? Como está
a situação deste importante programa no
estado, no contexto de sua superintendência?
O Pará possui uma situação diferenciada,
peculiar em relação aos demais estados. O
prazo máximo de vigência é de 6 anos, que após
vencidos têm que ser substituídos por outros
contratos. E no Brasil todo, todos os contratos
foram firmados ao mesmo tempo, de modo
que, pelo país, estes estão chegando próximos
do seu vencimento, sendo substituídos por
seus sucessores. Acontece, que anteriormente,
como o Pará não foi contemplado com valores
suficientes para estes contratos, houve a
paralização dos mesmos por 2 anos. Quando
cheguei à superintendência, demos a ordem de
reinício para todos eles. E, em virtude disso, ainda
tenho 2 anos de vigência em relação aos demais
estados. Não há necessidade de substituí-los.

RODOVIAS&VIAS
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Por sinal, já que mencionou, sua chegada à superintendência, parece que seu estilo de
gestão veio alinhado ao momento, como dissemos lá no início, de retomada e com muitos
desafios pela frente. Quais suas perspectivas daqui para adiante, na superintendência?
Olha, realmente, quando eu cheguei,
eu fui muito bem acolhido pela equipe. Foi
uma recepção muito boa, de um pessoal
muito empenhado em cumprir as metas
estabelecidas, não só por mim, mas por toda a
diretoria do DNIT. Então, é preciso prestigiar e
agradecer a esse grande time que está fazendo
acontecer, uma equipe multidisciplinar, para
além da engenharia, que é nossa atividade
fim, e que inclui, por exemplo, a coordenação
de Administração e Finanças, importante
para o desenvolvimento dos trabalhos da
Superintendência, com seus setores de
gestão de pessoas, contabilidade e logística.
Por outro lado, até bem pouco tempo atrás
eu era “chão de fábrica”. Sou engenheiro
de carreira do DNIT, conheço o trabalho do
Departamento na palma da minha mão, e tive
a oportunidade de passar por diversas missões
dentro da instituição, desde o Mato Grosso.
Acredito que esse é um facilitador na tarefa de
administrar a superintendência, fato o qual,
devo integralmente ao viés técnico adotado
pela diretoria, na pessoa do general Santos
Filho. Sou muito grato pela oportunidade
de fazer o meu melhor e constatar pela
minha própria história, que o DNIT valoriza os
seus técnicos e profissionais, de modo que
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presto agradecimentos também, à todas as
diretorias do DNIT na sede em Brasília, pelo
apoio incondicional às Superintendência
- DIR, DPP, DAF, DAQ, DIREX E DG – apoio
este imprescindível para que nossas ações
efetivamente aconteçam por aqui. Claro,
não menos importante, é a confiança que o
Ministério da Infraestrutura deposita no nosso
desempenho, demonstrando sempre muita
sensibilidade no tocante a um estabelecimento
de prioridades muito oportuno no Pará.

“Sou muito grato pela
oportunidade de fazer o
meu melhor e constatar
pela minha própria história,
que o DNIT valoriza os seus
técnicos e profissionais,
de modo que presto
agradecimentos também, à
todas as diretorias do DNIT.”
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COLOSSO
BELO E FORTE,
SENTINELA
DO NORTE
Ainda que a linguagem do português do Brasil seja uma mistura
rica de elementos de classe mundial sobre a base da “última flor do
lácio”, como apontou Olavo Bilac, juntar os adjetivos e superlativos
necessários para adequadamente descrever as imensas possibilidades
do igualmente imenso Pará, é tarefa que beira o impossível, sem esbarrar
em repetições indesejadas. Tantos e tamanhos prodígios, contudo, têm
um arrimo importante, na representação da presença nacional do
braço executivo dos transportes federais, no gigante território, por vias
da Superintendência Regional do DNIT, que intervém pela fluidez do ir e
vir nas rodovias e hidrovias do estado.
Vista de Belém, capital do Pará, às margens da Baía do
Guajará e Rio Guamá, situada num dos braços do Rio
Amazonas, o maior do mundo em volume de água.
*A baía do Guajará é uma baía formada pelo encontro
da foz dos rios Guamá e Acará, que banha os municípios
paraenses de Barcarena e Belém, capital do estado. Suas
águas correm para a baía do Marajó.
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“A

lfa de primeira grandeza”,
brilha azul cintilante a estrela
paraense, em um coração
verde amazônida. O Pará das letras
populares, cuja saudade longínqua foi
externada por Caymmi, é também um
símbolo de renascimento. De retomada.
De pneus, silvos de turbos e de longas
estradas, tanto de asfalto, quanto de
água. Um rumo, um ponto. Astro do
Norte, rutilante e solitário, sobre as divisas
que o conduzem: Ordem e Progresso,
dentro do cenário do pavilhão nacional,
como uma alegoria de seu momento
atual. Pujante, altamente produtivo e

“Temos conseguido bons êxitos.
Agora para o fim do inverno (época
das monçônicas chuvas), temos um
grande planejamento para manter as
rodovias em bom estado de fluidez.
E esta é a coordenação de engenharia
que‘toca em frente’, as obras
terrestres: manutenção; construção e
operações de um modo geral.”

uma rota essencial para o agronegócio,
o estado se preparou e hoje começa a
colher os frutos de ações consistentes
e de cuidado no planejamento de
suas infraestruturas. Precisamente
neste contexto, é que fica evidenciada
a participação da Superintendência
Regional do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes, que
foi capaz de oferecer contribuições
fundamentais para esta transformação,
nesta que é uma das mais completas
subdivisões do Departamento, como
sinalizou o Superintendente Marcelo
Sortica (e você poderá conferir em maiores

Marcelo Sortica, Superintendente DNIT/PA

BR 230 - Transamazônica

BR 163 - KM 642
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BR 230 - Transamazônica
Ponte Pucurui - KM 276

BR 163/230 - Trevo do Distrito de
Campo Verde - Itaituba/PA

detalhes em sua entrevista exclusiva), pois
ela tem a “presença marcante de todos
os modais”, sendo que absolutamente
todos eles, possuem especialistas
análogos na “casa das engenharias
de transportes” paraense. Segundo
Sortica: “Temos conseguido bons êxitos.
Agora para o fim do inverno (época das
monçônicas chuvas), temos um grande
planejamento para manter as rodovias
em bom estado de fluidez. E esta é a
coordenação de engenharia que ʻtoca em
frente’, as obras terrestres: manutenção;
construção e operações de um modo
geral.” Boa parte do esforço da SRPA é

“Com o projeto sendo
finalizado, será um
empreendimento histórico
para a superintendência.
Até por que se trata de um
rio bastante profundo (com
trechos de 80m), e daí a
necessidade do imenso vão
livre, até como um facilitador
para a navegação.”

constituído também pela manutenção da
trafegabilidade das rodovias, como chefe da
coordenação de engenharia e coordenador
substituto da superintendência, Eurival
Eurival Rego e Cunha, explica: "Temos
muitos lotes de manutenção. Entre os
destaques da parte construtiva, sem dúvida,
a ponte estaiada sobre o Rio Xingu, com
seu imponente vão livre de 400 m, é a ʻjóia
da coroa’. Com o projeto sendo finalizado,
será um empreendimento histórico para a
superintendência. Até por que se trata de um
rio bastante profundo (com trechos de 80
m), e daí a necessidade do imenso vão livre,
até como um facilitador para a navegação”,
avalia Eurival. Corroborando a visão geral,

Eurival Rego e Cunha, Chefe da
Coordenação de engenharia do DNIT/PA
RODOVIAS&VIAS
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BR 230 - Marabá/PA - BR LEGAL (SinalRonda)
de grande dinamismo e uma formidável
quantidade de empreendimentos – e
evidentemente, a exigência por uma boa
capacidade executiva – Chaira Lacerda
Nepomuceno, chefe de serviço de Licitação
e ex-substituta, relata: “Este ano, é um ano de
muito serviço. Um ritmo muito forte mesmo,
de chegarmos a ter, corriqueiramente, 5
pregões por semana, somente de contratos
de manutenção. Então, há vários contratos
que findaram e estamos renovando.
Como exemplos já licitados, podemos
citar aí a BR-153, os dois lotes da 222, os

“Este ano, é um ano de muito
serviço. Um ritmo muito
forte mesmo, de chegarmos
a ter, corriqueiramente,
5 pregões por semana,
somente de contratos
de manutenção. Então,
há vários contratos que
findaram e estamos
renovando.”
24
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lotes de manutenção da 230, e os contratos
de manutenção das OAEs em Marabá. A
expectativa é que neste ritmo, em não se
mantendo, a tendência é aumentar”, prevê a
engenheira. “Essa característica acontece, por
que como licitamos os contratos um após o
outro, eles acabam por encerrarem da mesma
forma. Um “efeito dominó”, exemplificou.

Chaira Lacerda Nepomuceno,
chefe de serviço de Licitação

UL de Marabá/PA

FORÇA ESTRUTURADA
Para melhor compreender as ações
que efetivamente estão “tornando o Pará
possível”, Rodovias&Vias foi à campo
e visitou a sede da Superintendência
Regional (SRPA, no acrônimo –
Superintendência Regional do Pará),
na Capital do estado, bem como suas
Coordenações (CET – Coordenação

de Engenharia Terrestre; CEA –
Coordenação de Engenharia Aquaviária
e CAF – Coordenação de Administração e
Finanças), e naturalmente, as responsáveis
por capilarizar este tremendo esforço,
onde ele é mais do que necessário, “nas
pontas”, sendo empreendido pelas
Unidades locais (UL’s).

UL de Altamira/PA

RODOVIAS&VIAS
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BR 422

BR 316

PLANEJAR É PRECISO:
PLANEJAMENTO E PROJETOS NA CET
Subordinado tanto à CET, quanto à
Coordenação de Engenharia Aquaviária
(CEA), o braço de preparação da SRPA
liderado por Mário Jorge da Silva Bahia,
chefe do Serviço de Planejamento
e Projetos, atualmente tem como
principais desafios tanto o pedral do
Lourenço, quanto os IP4, cujos projetos
estão concorrendo a um prêmio
nacional. Do lado Terrestre, os principais
avanços consistem “Além da ponte
sobre o Xingu, a BR-422, que terá o
projeto de pavimentação completo e
entregue até o fim de ano, para que se
possa proceder com celeridade neste
processo. De Tucuruí à Limoeiro do
Ajuru, também estamos promovendo os
estudos de pavimentação, observando
a demanda de tráfego. Outro grande
foco de atenção é a BR-235, que está
em fase de levantamento, completo.
Por se tratar de uma rodovia planejada
e que teoricamente iria de Santa Maria

“Além da ponte sobre o
Xingu, a BR-422, que terá o
projeto de pavimentação
completo e entregue até o
fim de ano, para que se possa
proceder com celeridade.”

das Barreiras, ligando a 158 à 163 pelo
interior do estado, formando uma rota
de escoamento a mais para a soja e outras
commodities. Uma alternativa. Estamos
fazendo análise de traçado e verificando
quais as melhores opções para ela. Por fim,
contribuímos com a implantação do BRT
(sistema de ônibus expresso ou Bus Rapid
Transit), contíguo à BR-316, uma obra que nos
foi repassada pelo governo do estado, que
solicitou esse acompanhamento, mas a 422
é sem dúvida a nossa prioridade, seguindo
uma determinação do próprio ministro
Tarcísio”, reportou o chefe de serviço.

Mário Jorge da Silva Bahia,
chefe do Serviço de Planejamento e Projetos

MÃOS À OBRA:
O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO NA CET
Sob o prisma construtivo, o Pará é
um canteiro de obras: “Temos ao todo
10 obras da BR-163, um TED (Termo de
Execução Descentralizada) com o Exército
Brasileiro, que está em finalização de
instrumento contratual. Também, 117
Km de contrato com apenas 35 Km a
serem finalizados na BR-230, Além da
Ordem de Início da emblemática Ponte
sobre o Rio Xingu, já efetiva. Uma obra
marcante, que vai eliminar a necessidade

Renato da Silva Maciel,
chefe do Serviço de Construção

de utilização de travessia fluvial, e que
trará outra dinâmica. Ainda, na BR-230, há
54 pontes, boa parte delas em andamento
ou em fase de finalização. Também nela,
há um bom trecho de pavimentação, que
vai à UL de Altamira. Já na UL Marabá,
há um contrato em que faltam apenas
32 Km que estão passando por uma
revisão de projeto. É a continuidade de
um segmento inaugurado pelo presidente
recentemente, inclusive, em sua maior
parte composto pelos acessos e outros
dispositivos desta natureza. Já na BR-316
estamos readequando os processos para
tocar em frente cerca de 44 Km” detalhou
Renato da Silva Maciel, chefe do Serviço de
Construção.

“É a continuidade de um
segmento inaugurado pelo
presidente recentemente,
inclusive, em sua maior parte
composto pelos acessos e outros
dispositivos desta natureza. Já na
BR-316 estamos readequando os
processos para tocar em frente
cerca de 44 Km.”
RODOVIAS&VIAS
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BR-230

BR-230

PÉ NA ESTRADA: O SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO TERRESTRE NA CET
Tão importante quanto fazer avançar
os novos empreendimentos, é o zelo pelo
(ponderável) patrimônio pré-existente,
mesmo quando se tem em mente os
inevitáveis upgrades que fazem parte da
vida de qualquer sistema. Responsável
por este quesito na SRPA, Cléo Marcelo
de Paiva, chefe de Serviço de Manutenção
Terrestre, detalha: “Mesmo a manutenção
das pontes de madeira, que vêm sendo
sistematicamente substituídas por
dispositivos em concreto, têm sua
manutenção previstas nos contratos,
claro. Neste contexto temos um contrato
de PROARTE (Programa de Manutenção e
Reabilitação de Obras de Arte Especiais),
que cuida de duas pontes em Marabá,
cujos serviços estão sendo iniciados.
De fato, todas as OAEs do estado estão
sendo estudadas, sendo que daqui para
a frente, serão licitados pacotes aí por
volta de 20 pontes de cada vez. Existem
contratos estritamente de manutenção;
manutenção e restauração (CREMA –
Conservação Restauração e Manutenção),
com 3 contratos vigentes) e contratos de
restauração, cada qual com objetos bem
definidos. A coordenação tem em mãos
hoje 61 contratos ao todo, com perto de
100 Km cada, em média, tanto em estrada
de chão quanto pavimentada. Para se
ter uma ideia, somente nos 1.100 Km

“Mesmo a manutenção das
pontes de madeira, que vêm
sendo sistematicamente
substituídas por dispositivos em
concreto, têm sua manutenção
previstas nos contratos.”
28
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na BR-163, temos 13 contratos,
praticamente todos de manutenção,
sendo que alguns deles migrarão de
CREMA, para PATO (Plano Anual de
Trabalho e Orçamento). Lembrando que
somente na 163, são mais de 80 pontes.
Como temos muitas rodovias planejadas,
a expectativa é que eventualmente a
malha viária sob administração do DNIT
no estado, aumente dos atuais 5 mil, em
mais alguns milhares de Km”. Sobre o
BR-LEGAL o chefe resume: “Temos 5
contratos desta disciplina, na primeira
versão, atualmente, preparando a licitação
para o BR-LEGAL 2. Mas todos os contratos
estão funcionais. Têm pelo menos mais
um ano pela frente. Além destes, temos
ainda os contratos de supervisão, que
nos ajudam a acompanhar a evolução.
Não há sequer um lote descoberto pelas
supervisoras, que são os nossos olhos, nos
dão apoio”, relatou o chefe.

Cléo Marcelo de Paiva, chefe de
Serviço de Manutenção Terrestre

PERFORMANCE:
O SERVIÇO DE MEDIÇÃO NA CET
De acordo com o agente
Administrativo do Setor de Medição,
Henrique Silva Morais, a capacidade
de processamento é de alto nível de
exigência, gerando por mês cerca de 50
contratos sob análise completa em média,
recebidos via SEI (Sistema Eletrônico

Henrique Silva Morais,
agente Administrativo do Setor de Medição

de Informações): “Pós formalização
do processo físico e posterior análise
da medição e processamento no SIAC
(Sistema de Acompanhamento de
Contratos), são gerados os relatórios,
boletins de medição, medição resumo,
relatório pluviométrico, relatório de
andamento físico, em um volume
bastante grande de informações, pois
incluem todos os serviços executados,
Manutenção, Construção, Meio Ambiente
e Projetos”.

“São gerados os relatórios,
boletins de medição, medição
resumo, relatório pluviométrico,
relatório de andamento físico,
em um volume bastante grande
de informações, pois incluem
todos os serviços executados,
Manutenção, Construção, Meio
Ambiente e Projetos.”
RODOVIAS&VIAS
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VIDAS EM EQUILÍBRIO: O SERVIÇO DE MEIO
AMBIENTE E DESAPROPRIAÇÃO NA CET
Mais do que evidente, o DNIT têm
buscado aprimorar o trato da instituição com
as questões socioambientais, como visto
em outras superintendências, em edições
anteriores de Rodovias&Vias. Um trabalho
criterioso, e que tem gerado bons frutos, com
melhores práticas adotadas pela autarquia
e apontadas como exitosas pelos próprios
órgãos de controle. E naturalmente, a SRPA
não é exceção: “Com o advento do novo
regimento interno, houve reformulações
e ajustes importantes. O DNIT está sempre
buscando melhorar neste sentido. Até por
que desde a criação de Departamento, estas
questões já estavam previstas. Aqui, esta
tarefa envolve comunidades especialmente
sensíveis, como Indígenas e Quilombolas.
Então, com a absorção do aquaviário e a
chegada do superintendente Sortica, tivemos
um incremento no apoio a estes serviços”,
explica Selma Rocha, chefe de Serviço de
Meio Ambiente e Desapropriação. “Temos,
claro, muito para avançar, aprimorando
o treinamento de servidores. Estamos
plenamente cientes das responsabilidades
e cobranças, típicas de empreendimentos
em uma região que o mundo todo olha
com muita atenção”, afirmou a chefe.
“Monitoramos e de uma certa forma até
coordenamos os licenciamentos das IP4,
do reflutuamento do Haidar, das eclusas
de Tucuruí, e mesmo, como foi o caso
da situação herdada do convênio com a
Eletronorte, solicitar uma nova licença. De
forma geral, atuamos muito próximos da
ANTAQ (Agência Nacional dos Transportes

“Entre as principais ações, está o
procedimento de regularização da faixa
de domínio da BR-230, que está com 3
contratos vigentes de desapropriação,
nos lotes 3, 4 e 5, diretamente
relacionados à construção da ponte do
Rio Xingu, que já é lindo e, após esta
ponte vai ficar maravilhoso.”
30
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Aquaviários), que presta um grande
suporte com sua diretoria. Além destes, no
âmbito estadual, cuidamos do andamento
dos licenciamentos da duplicação da BR’s
316, bem como o licenciamento da 308,
além das desapropriações na BR-230,
que estão sob o CI-PBA (Componente
Indígena do Plano Básico Ambiental),
sendo que as tratativas permanecem pela
sede, sendo supervisionadas diretamente
por aqui. Já o Pedral de Lourenço, de
esfera federal e competência do DNIT
sede, é em parte absorvido pela SRPA,
como algumas compensações. Podemos
resumir o nosso dia a dia com duas
palavras, parceria e harmonia”, sintetizou
a chefe, acrescentando que, “entre as
principais ações, está o procedimento de
regularização da faixa de domínio da BR230, que está com 3 contratos vigentes
de desapropriação, nos lotes 3, 4 e 5,
diretamente relacionados à construção da
ponte do Rio Xingu, que já é lindo e, após
esta ponte vai ficar maravilhoso. Como
hoje ganhamos mais autonomia e pessoal,
estamos tendo condições de avançar
bastante e de forma muito responsável e
correta”.

Selma Rocha, chefe de Serviço de
Meio Ambiente e Desapropriação

CAPA • DNIT PARÁ
BR 010

MISSÃO PARÁ: O SERVIÇO DE OPERAÇÕES
NA CET (COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA TERRESTRE)
Além do controle e fiscalização da
faixa de domínio do sistema federal no
estado (um desafio por si só, dadas as
dimensões versus o efetivo disponível,
mas que em um futuro breve contará
com uma inovação, a fiscalização por
agentes itinerantes, atualmente em
fase de estudos), o serviço operacional
é constituído por um leque amplo de
atividades “O controle de peso dos
veículos é realizado através do Plano
Nacional de Pesagem (PNP), com um
sistema de monitoramento remoto, via
CCO (Centro de Controle Operacional)
das balanças em campo, em um serviço
que, por buscar coibir os excessos, é
fundamental para maior eficiência nas
manutenções da rodovia, e portanto, da
melhor aplicação de recursos”, pontuou
a chefe de serviço de operações, Erika
Medeiros Salim, que acrescentou também
"Estamos atuando muito fortemente,

“Estamos atuando muito
fortemente, dentro do
Programa Nacional de Controle
Eletrônico de Velocidade (o novo
PNCV), com a implantação dos
radares, que têm contribuído
para diminuir a ocorrência e
gravidade dos acidentes nas
rodovias sob nossa jurisdição.”
32
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dentro do Programa Nacional de Controle
Eletrônico de Velocidade (o novo PNCV),
com a implantação dos radares, que têm
contribuído para diminuir a ocorrência e
gravidade dos acidentes nas rodovias sob
nossa jurisdição. Em função da pandemia,
houve um hiato das ações educacionais
nas escolas, mas que a qualquer momento
pode ser retomada”, relata a chefe.
“O conexão DNIT, Programa Nacional
de Educação para o Trânsito, deverá
capacitar cerca de 1.500 professores,
preferencialmente em escolas públicas,
municipais e estaduais, com possibilidade
de adesão de escolas particulares, em todo

Erika Medeiros Salim,
Serviço de Operações

o país, ainda este ano”, detalhou Benedito
Luis de França, analista de Infraestrutura
de Transportes e responsável por
estes desenvolvimentos na SRPA
(Superintendência Regional do Pará). “O
critério para escolha destes professores,
foi alterado, bastando o docente estar no
município onde está presente a rodovia.
Eles terão a capacitação e a liberação do
acesso, via computador, onde a educação
para a segurança no trânsito será inserida
nas disciplinas do conteúdo programático,
fornecido pelo DNIT, via sistema. Será
um processo interdisciplinar. Neste
momento, o DNIT amplia a abrangência

Benedito Luis de França,
Analista de Infraestrutura de Transportes

desses conteúdos, para além do ensino
fundamental, chegando também ao
ensino médio, por meio de uma parceria
com a UFSC (Universidade Federal de Santa
Catarina), onde está inserido o famoso
LabTrans (Laboratório de Transportes
e Logística), em um megaprojeto. É um
papel que as pessoas desconhecem,
mas é uma atribuição do DNIT, faz parte
do nosso regimento interno. Por sinal,
o serviço das Operações Terrestres, é
um dos que mais tem atribuições. Mas,
independente, à parte do Conexão DNIT,
nós fazemos palestras nas escolas. É uma
resposta que damos, por que a sociedade
está mais atenta à segurança no trânsito. É
um feedback bem imediato e que ajudou
a pautar algumas ações que inclusive,
resultaram em índice zero de acidentes em
alguns pontos”, declarou.

“O conexão DNIT, Programa
Nacional de Educação para
o Trânsito, deverá capacitar
cerca de 1.500 professores,
preferencialmente em
escolas públicas, municipais e
estaduais, com possibilidade
de adesão de escolas
particulares, em todo o país,
ainda este ano.”
RODOVIAS&VIAS
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“Estamos com esta parceria
junto à PRF, DNIT, DMTU e
claro a comunidade, que tem
cobrado cada vez mais a nossa
presença. Justamente para não
negligenciar esta atenção.”
EDUCAÇÃO QUE SALVA VIDAS
Mais que uma prerrogativa, uma atribuição,
portanto, além da programação do “Conexão
DNIT”, o Departamento promove blitzes
educativas com enfoque na conscientização à
segurança no trânsito. As ações de sensibilização
visam conscientizar para redução de acidentes
de trânsito, e costumam ocorrer em ação
conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF),
com participação do Departamento de Trânsito
do Estado (DETRAN), CIRETRAN (Circunscrição
Regional de Trânsito) e o Departamento
Municipal de Trânsito e Transporte Urbano
(DMTU) no caso da que foi acompanhada
por Rodovias&Vias na região metropolitana
Marabá, ou outro instituto de trânsito análogo
responsável pelo trânsito nos municípios
onde ocorrem. De acordo com o inspetor da
Polícia Rodoviária Federal, Daniel Sobrinho, a
atuação gera resultados “É um trabalho que é
desenvolvido justamente em pontos críticos,
porque detectamos que a principal causa dos
acidentes é a não observância das normas
de trânsito. Então focamos muito na questão
do comportamento. Especialmente onde há
confluência entre o tráfego de natureza urbana
com o tráfego de características rodoviárias.
Nós observamos que a maioria dos acidentes
ocorre por imprudência. Como as vias vêm
sendo revitalizadas, não podemos considerar

“É um trabalho que é
desenvolvido justamente
em pontos críticos, porque
detectamos que a principal causa
dos acidentes é a não observância
das normas de trânsito.”
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defeitos neste quesito, e verificamos que
normalmente não há causas mecânicas
influenciando. Por isso, temos atuado
nas orientações para o respeito às
regras de trânsito”, avaliou o inspetor.
Por sua vez, o agente do Departamento
de Trânsito (DETRAN) de Marabá, João
Bosco, a simetria entre as instituições das
diversas esferas e autoridades é essencial:
“Estamos com esta parceria junto à
PRF, DNIT, DMTU e claro a comunidade,
que tem cobrado cada vez mais a
nossa presença. Justamente para não
negligenciar esta atenção, reforçamos as
orientações de obediência à sinalização e
às regras. Na verdade, com as instituições
trabalhando juntas, há a possibilidade de
elegermos diferentes temas, alternando
a organização das iniciativas, que têm

João Bosco , agente do Departamento de
Trânsito (DETRAN) de Marabá

“Ações desta natureza são de suma
importância, por chamar atenção a
um tema muito sensível, que está mais
relacionado à conduta.”
Rogério Matias , coordenador de Educação
para o Trânsito do DMTU
ocorrido, hora por parte de um, hora por
parte de outro, com uma adesão positiva
de todos e um engajamento muito bom
da população”, disse. Já o coordenador de
Educação para o Trânsito do DMTU, Rogério
Matias, destaca que “Ações desta natureza
são de suma importância, por chamar
atenção a um tema muito sensível, que está
mais relacionado à conduta. A situação,
em especial neste trecho, não se trata da
qualidade da rodovia, nem da qualidade dos
veículos. São atitudes que vêm causando

problemas, tais como, excesso de velocidade;
avanço de sinal vermelho, desrespeito em
geral às regras, à sinalização e, em alguns casos,
a mistura terrível de álcool e direção. Então,
tivemos o apelo feito pela comunidade, e aqui
estamos para reforçar que a educação para
o trânsito deve ser uma prioridade de todos.
Contamos com a parceria de várias instituições,
e o DNIT foi até mais além, não só trouxe uma
equipe para acompanhar na ação, como
também, exerce uma contribuição maior, no
sentido de assegurar uma boa infraestrutura. É
uma milha a mais na questão da segurança no
trânsito”, fez questão de ressaltar o coordenador.

Daniel Sobrinho , inspetor da Polícia
Rodoviária Federal
RODOVIAS&VIAS

35

CAPA • DNIT PARÁ

ESTRELA
DAS ÁGUAS
Por dentro da Coordenação de
Engenharia Aquaviária (CEA) da
Superintendência Regional do DNIT/PA.

As eclusas de Tucuruí estão localizadas
entre o porto de Vila do Conde, próximo a
Belém, e a cidade de Marabá, em um trecho
do rio Tocantins que possui uma extensão
de 495 quilômetros

Rica em mitos e lendas, a região
amazônica é também um prodígio
hídrico, sem paralelos pelo mundo.
Um reino de água, de grandes rios,
soberanos majestosos, generosos,
invariavelmente com nomes nativos,
convivendo em harmonia em seus
intricados sistemas de igarapés, que
avançam pelos mais recônditos rincões
do estado. Precisamente para melhor
gerenciar esta imensa rede, a seminal
AHIMOR – Administração das Hidrovias
da Amazônia Oriental, foi incorporada
à Superintendência, por meio da CEA,
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de 100 m de largura com calado mínimo
de 3,5 m, e que está com a licença prévia
já em curso) e mais recentemente, o
deslocamento e reflutuação do naufrágio
do Haidar, no berço 302, uma operação
de grandes proporções, com mergulhos,
estudos, licenciamento ambiental,
plano de controle ambiental, com
autorizações da SEMA (Secretaria de Meio
Ambiente) e da Marinha, com objetivo
principal de liberar o berço”, explica o
engenheiro David Wilkerson Bessa da
Luz, coordenador Geral de Engenharia
Aquaviária da CEA e vasta experiência
pregressa tanto na AHIMOR quanto
no próprio DNIT, comentando sobre a
tarefa crítica e em boa monta, inédita no
país (se descontarmos o curioso caso do
submarino Tonelero, que igualmente,
naufragou enquanto atracado), e cujos
detalhes você poderá conferir ao longo
desta reportagem. Sobre as IP4, que
fazem a diferença para a população
local, o coordenador explica “Teremos
aí 8 IP4 operacionais. Com a mudança
de gestão, estamos agilizando a entrega
de algumas delas, pois elas representam
uma infraestrutura preponderante para
o público. Também estamos em fase de
contratação do Plano de Monitoramento
Hidroviário (PMH), na porção superior
do Tapajós, de Itaituba, Miritituba à
Santarém, cobrindo cerca de 600 Km,
mais a contratação do Tocantins, ambos
com vigência de 5 anos, e vão nos permitir
levantamentos para compreendermos a

passando a contar com 3 serviços:
Construção, Manutenção e Operações.
“Dentro do nosso escopo de trabalho,
temos as IP4, Instalações Portuárias
Públicas de Pequeno Porte, as duas
eclusas de Tucuruí, incluindo o canal de
navegação de 5 Km, e no nosso maior
desafio hoje, que é o Tocantins, que
contempla o derrocamento do Pedral do
Lourenço (no Rio Tocantins, divididos em
3 trechos, uma obra de enorme monta,
com 43 Km de extensão, um volume
estimado de material a ser retirado de 1,6
milhão de m³, que resultará em um canal

RODOVIAS&VIAS
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IP4 de Viseu/PA

dinâmica necessária de ações futuras, tais
com dragagens e sinalização, melhorias
em instalações e equipamentos. Claro
que temos rios naturalmente navegáveis,
mas para podermos operá-los de fato
como hidrovias, esse monitoramento
ʻcomportamental’ é necessário”. Neste
sentido, também as eclusas de Tucuruí,
constituem uma operação essencial:
“Embora estejam funcionais, com
contrato de diagnóstico e manutenção
vigente, estamos atuando junto à
SEMA para a obtenção da licença de
operação, para que elas fiquem liberadas
para que os transportadores possam
ter mais agilidade. Elas representam
um desafio, pois vencem um desnível
de 36m aproximadamente e foram
um investimento muito grande, que

“Com o advento da BR-163, o que
vemos é que há um potencial
enorme de crescimento do
hidroviário, com grandes
volumes de commodities a serem
transportados por ele. E nossa
intenção é trazer este alinhamento
multimodal, concomitante a
outras infraestruturas, como
a própria Ferrogrão.”
38
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queremos garantir que continue podendo
ser plenamente utilizado”, afirma o
coordenador que prevê: “Com o advento
da BR-163, o que vemos é que há um
potencial enorme de crescimento do
hidroviário, com grandes volumes de
commodities a serem transportados
por ele. E nossa intenção é trazer este
alinhamento multimodal, concomitante
a outras infraestruturas, como a própria
Ferrogrão. É uma determinação ministerial
que o DNIT vem buscando cumprir. E
estamos buscando dotar os transportes
de maior robustez, dentro dos recursos
disponíveis”, disse.

David Wilkerson Bessa da Luz, coordenador
Geral de Engenharia Aquaviária da CEA

OBRAS NAVAIS: ATUALIDADES DO SERVIÇO
DE CONSTRUÇÃO NA CEA
Já com muitas instalações em fase
adiantada, o responsável pela disciplina
construtiva da CEA na SRPA, Fábio
Augusto Machado, chefe do Serviço de
Construção, enumera: “Estamos com
cerca de 4 IP4 em fase de recebimento,
2 que devem ser entregues em breve, e
duas outras que eram remanescentes,
que passaram por um processo de nova
licitação e que devem ser entregues até

Fábio Augusto Machado,
chefe do Serviço de Construção

agosto de 2022, pela atual contratada”.
Sobre o Pedral, mencionando um pouco
antes pelo coordenador, o chefe revela:
“Estamos fazendo levantamentos técnicos
em conjunto com a Marinha, na região de
Itupiranga, já com o intuito de definirmos
as áreas mais apropriadas para os ʻbota
fora’ do derrocamento, desse contrato,
que está sendo gerenciado diretamente
por Brasília e que provavelmente, nos
caberá a fiscalização. A expectativa é,
que vencidas as questões ambientais,
possamos inicia-la ainda este ano”,
resumiu.

“Estamos com cerca de 4 IP4
em fase de recebimento, 2
que devem ser entregues
em breve, e duas outras que
eram remanescentes, que
passaram por um processo de
nova licitação e que devem ser
entregues até agosto de 2022,
pela atual contratada.”
RODOVIAS&VIAS
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O rio Xingu é um curso de água que começa em Mato Grosso e se
transforma em afluente pela margem direita do rio Amazonas,
no estado do Pará. Possui aproximadamente 1 979 quilômetros

CUIDANDO DOS CAMINHOS DAS ÁGUAS:
O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AQUAVIÁRIA NA CEA
Entre as atribuições do Serviço, o chefe
de serviço de manutenção aquaviária - Mário
Eduardo Costa Lucas, destaca o sistema de
transposição das eclusas: “Este desnível,
que está sob nossa tutela, com diagnose,
manutenção e operação, está hoje 100%
operacional, e com o advento do plano de
monitoramento hidroviário do Tocantins
– que é essencial – nós vamos conhecer
todos os aspectos morfológicos desse rio,
que vai nos condicionar a fazer um plano de
operação mais preciso para poder tocar pra
frente essa hidrovia, até por que, falar em
hidrovia no Brasil hoje só tem um significado:
diminuição de custo no transporte.
Consequentemente, diminuição do ʻcusto
Brasil’, também. Nesta mesma lógica,
estamos desenvolvendo ainda o plano de
monitoramento hidroviário do Tapajós, e
temos certeza de que outros mais virão,
como o do Xingu e do Araguaia. Mais do
que efetivamente colocá-las em operação,
nós temos a determinação de mantê-las em
excelentes condições de navegação, com os
derrocamentos, dragagens, balizamentos
e demais sinalizações, em boas condições

“Mais do que efetivamente
colocá-las em operação, nós temos
a determinação de mantê-las em
excelentes condições de navegação,
com os derrocamentos, dragagens,
balizamentos e demais sinalizações,
em boas condições para que as
embarcações e composições possam
utilizá-las com segurança.”
40
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para que as embarcações e composições
possam utilizá-las com segurança”. Com o
contrato sub-rogado ao DNIT, também o
deslocamento e reflutuação do Haidar, é uma
outra grande etapa a ser vencida em breve,
com a contribuição da CEA: “É uma operação
complexa, que exigiu um estudo, posterior
vedação e injeção de ar comprimido. A
verticalização ocorrerá e ela será deslocada
ao local de ʻvaração’, que é a parte que nos
cabe. É um grande empreendimento, pois o
acidente inviabilizou dois berços por quase
6 anos, com o navio a uma profundidade de
18 a 22 metros. Todas estas ações, em seu
conjunto, certamente contribuem para um
melhor desenho logístico não apenas para o
Pará, como para toda a região Norte e claro,
para o país todo, pois passaremos a ter mais
opções viáveis, desafogando os portos Sul e
Sudeste”.

Mário Eduardo Costa Lucas, chefe de
serviço de manutenção aquaviária

O DIA A DIA PELOS RIOS: O SERVIÇO DE
OPERAÇÕES NA CEA
De acordo com a chefe de serviço de
operações aquaviárias - Laura Salime, as
IP4, são uma prioridade na atuação do
setor de operações, pois “Representam
a razão maior da capilaridade dos
transportes, especialmente no que tange
à integração de pequenas comunidades
ribeirinhas, que dependem delas
para ter acesso a praticamente todo
o tipo de material. Por lá chegam os
insumos do comércio, medicamentos,
alimentos e toda a sorte de facilidades
que são essenciais para a subsistência
dessas comunidades, umbilicalmente

Laura Salime,
chefe de serviço de operações aquaviárias

dependentes dos rios. Daí estarmos
empreendendo um grande esforço,
imprimindo muita velocidade e atenção
às instalações. É claro que temos demais
ações de grande porte, como a operação
das eclusas, o derrocamento do Pedral,
os contratos de monitoramento, mas
talvez o ponto mais sensível do ponto de
vista social, de presença mais marcante
da Superintendência, de presença do
estado, sejam de fato essas instalações,
pois além de tudo isso, são a garantia do ir
e vir dessas pessoas”, resumiu a chefe que
finalizou: “O hidroviário nestas regiões é o
sistema mais abrangente e efetivamente,
funciona como uma rede de estradas,
interligando e fazendo as conexões
entre diferentes locais. É uma realidade
bastante singular e acredito, até difícil
de compreender para quem não possui
familiaridade com este nosso canto da
terra – cheio de água”, disse.

“Por lá chegam os insumos
do comércio, medicamentos,
alimentos e toda a sorte de
facilidades que são essenciais
para a subsistência dessas
comunidades, umbilicalmente
dependentes dos rios.”
RODOVIAS&VIAS
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HAIDAR: DO DESASTRE AO RESGATE
“Porto de Vila do Conde, píer 302, com
coordenadas geográfica Latitude 01°
32'12.3”
sul e Longitude 48°
45'5.6” oeste, à margem
direita do rio Pará, baía do Marajó, profundidade
local de cerca de dezoito metros, área de
navegação interior, carta náutica 304/DHN”
– “O Adernamento e Naufrágio sem vítimas
do NM Haidar”, Relatório de Investigação
de Segurança, Diretoria de Portos e Costas,
Marinha do Brasil. Sob o açoite das ondas, a
longa trajetória do mercante Haidar, “guerreiro”
(ou Leão, de acordo com a localização do idioma
árabe utilizado), iniciada em 1992, ano de sua
construção, encontra seu término nas águas de
Barcarena, em meio ao caos de uma carga viva
tentando sair de suas entranhas e um princípio
de vazamento de óleo de seus tanques, que
armazenavam cerca de 700 toneladas à altura
dos acontecimentos. Ocorrido na manhã
de 6 de outubro de 2015, o fim da linha para
o ex navio de contêineres adaptado para
transporte de gado, representa o começo de
outra longa jornada, que culmina com o início
das operações de remoção de sua enorme
massa inerte. Uma operação acompanhada in
loco por uma das equipes de Rodovias&Vias,
em um passo a passo definido junto à

“Estamos com meio caminho
andado para reverter
esta situação, que é uma
oportunidade viabilizada pelo
DNIT e o Governo Federal, e que
liberará o berço para que ele
volte a ser utilizado.”
42
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diversas autoridades em um processo
multitarefa e multidisciplinar, incluindo
aí a Superintendência Regional do DNIT
no Estado do Pará, especificamente seu
braço hidroviário, a Coordenação de
Engenharia Aquaviária - CEA. Segundo
o engenheiro David Wilkerson Bessa
da Luz, Coordenador de Engenharia
Aquaviária da CEA, “As ações contaram
com mergulhos, estudos, licenciamento
ambiental, plano de controle ambiental,
com autorizações da SEMAS (Secretaria
de Meio Ambiente e Sustentabilidade)
e da Marinha, com objetivo principal
de liberar o berço”, afirmou. De acordo
com Capitão de Mar e Guerra André Luiz
Martini Vieira, comandante da Capitania
dos Portos da Amazônia Oriental CPAOR
“Feita a licitação do DNIT, para retirada

PIER 302 - Vila do Conde/PA • Equipe de Operação Navio Haidar
do mercante, a Marinha se faz presente
aqui, como um elemento de fiscalização,
para verificar se estão sendo cumpridas
todas as etapas para a remoção, bem
como o cumprimento de todas as
normas ambientais, e de segurança para
o afastamento e posterior reflutuação do
Haidar”. Também acompanhando o início
dos trabalhos, o professor da Universidade
Federal do Pará, pós doutor em Portos
e Hidrovias e com experiência superior
à 30 anos na área Ito Braga de Moraes,
destacou que as ações foram promissoras:
“Esta primeira de várias etapas, logrou
êxito. Cerca de 70% do navio já se encontra
flutuando, sendo que vamos agora ao
arraste para concluir a reflutuação. Eu diria
que estamos com meio caminho andado
para reverter esta situação, que é uma
oportunidade viabilizada pelo DNIT e o
Governo Federal, e que liberará o berço
para que ele volte a ser utilizado. Foi um
prejuízo muito grande, se encararmos que

a CDP (Companhia das Docas do Pará) gera renda
justamente pela movimentação de cargas. Além
de não poder usar a estrutura, a Companhia teve
de lidar com o congestionamento, e o remanejo
de tráfego durante esses 6 anos, com a fila e os
tempos de espera aumentando”. Sobre os danos
ambientais, o professor avaliou: “Quando o navio
afundou de fato, houve um pequeno vazamento
de óleo, a grande mortandade dessas quase
5 mil cabeças de gado. Mas, hoje em dia, temos
algo muito residual em termos de impacto,
praticamente desprezível”. Ainda, de acordo
com o professor, o acidente proporcionou uma
chance de aprendizado: “Nunca houve uma
situação sequer parecida com isso. Então, o
trabalho foi acompanhado pela Universidade,
desde o início dessa operação, há, bem dizer um
ano, incluindo os levantamentos e preparações,
todo o procedimento, e nos trouxe uma
experiência de muito valor. Acredito que para
todos os envolvidos, foi um compartilhamento
de ideias muito positivo, e sem dúvida é um
conhecimento importante a ser registrado e

Ito Braga de Moraes ,
professor da Universidade Federal do Pará
RODOVIAS&VIAS
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depois disseminado”, afirmou o professor.
Por outro lado, Silvio Maggessi, gerente de
contrato da Superpesa, empresa responsável
pela operação de salvatagem, detalhou:
“Fizemos uma vedação muito criteriosa e
extensa de diversas partes do navio. Agora
estamos em uma fase de inflar. Tirar a água
de dentro e substituí-la por ar comprimido,
para descola-lo do fundo e possamos fazer o
arraste, lateralmente, a uma distância de 5m a
10m, não mais do que isso, para que possamos
fazer a elevação sem interferência no cais, uma
vez que ele hoje encontra-se por baixo da
estrutura. Não é conveniente simplesmente
trazê-lo para cima e verticaliza-lo, pois poderia
causar ainda mais danos. Posteriormente,
uma vez reflutuado e em posição correta,
procederemos à limpeza e remoção para o
ponto de varação, onde ele ficará encalhado”,
explicou, adicionando: “É uma tarefa com
elevadíssimo grau de especialização. Foram
acionados mergulhadores para a instalação
das mangueiras e dos lift bags (ou air bags,
espécie de bolsas de ar, próprias para a
operação), tudo isso levando em conta que
as estimadas 5 mil toneladas (presumindo o
peso navio mais resíduos) estão desniveladas.

“É uma tarefa com elevadíssimo grau
de especialização. Foram acionados
mergulhadores para a instalação
das mangueiras e dos lift bags (ou air
bags, espécie de bolsas de ar, próprias
para a operação), tudo isso levando
em conta que as estimadas 5 mil
toneladas estão desniveladas.”
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Então, ele está sendo aliviado para cerca
de 4.800t, para que o arraste seja possível
com estabilidade e após isso, pelos estudos
e estimativas, a verticalização deverá
ocorrer de forma natural, enquanto formos
retirando o restante da água e finalizando
a injeção de ar, que será diária para
prevenir que ele volte a se afundar. Será
um processo contínuo, pois certamente,
novos vazamentos ocorrerão e teremos
que tamponá-los e tornar a injetar mais ar
no lugar da água que por ventura infiltrar
no casco. Eventualmente, ele subirá
positivamente e nós o iremos ʻganhando’
paulatinamente, metro a metro, até que
todo o convés número 4 fique para fora,
para que possamos entrar com as bombas
para finalizar a drenagem da água”,
finalizou o gerente.

Silvio Maggessi,
gerente de contrato da Superpesa
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QUANDO AS
DISTÂNCIAS SÃO
PREPONDERANTES

INTELIGÊNCIA
E RECURSOS:

Em um contexto administrativo que exige
a cobertura de milhares sobre milhares de
quilômetros, tempo e espaço parecem ser
as duas grandezas mais evidentes quando
se trata do superlativo Pará, que sozinho,
parece redefini-las e flexioná-las à sua própria
moda: “Garantir a estrutura necessária em
cada ponto onde estamos presentes, por
si só, e um desafio logístico de proporções
que muitas nações pelo mundo, jamais
sequer puderam sonhar em enfrentar. E
olha que estamos falando de um setor,
dentro de uma divisão, inserido em um
departamento que é apenas uma parte do
que representa o estado”, explica Carmen
Brasil, coordenadora Geral da CAF. “Tudo
isso, dentro de uma ordenação de despesas,
em um custeio anual que é de R$ 8 milhões,
e que deve contemplar 18 contratos, que
inclui manutenção predial, manutenção de
veículos entre outras exigências que surgem
para que os colaboradores tenham condições
mínimas de prestar um bom serviço”,
conta a coordenadora, que prossegue:
“Temos tido para isso, levando em conta
que tivemos a incorporação da AHIMOR

Fotos: Programa de Comunicação Social da rodovia Transamazônica (BR-230/

TRANSPARÊNCIA,
PRIORIDADES,
CONTROLE E
EFICIÊNCIA
Um panorama sobre a Coordenação de
Administração e Finanças (CAF) da SRPA, que auxilia
a técnica a transformar em realidade as políticas
públicas do modal que flui pela Amazônia.

“Tudo isso, dentro de uma
ordenação de despesas, em um
custeio anual que é de
R$ 8 milhões, e que deve
contemplar 18 contratos, que inclui
manutenção predial, manutenção
de veículos entre outras
exigências que surgem para que os
colaboradores tenham condições .”
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Carmen Brasil,
Coordenadora Geral da CAF
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ao escopo da SRPA, um grande apoio
da sede, que tem buscado atender às
demandas. Também temos feito gestões,
no sentido de, por exemplo, repassar
algumas áreas para o exército, como é
o caso de terrenos limítrofes às eclusas,
até por que a estrutura é considerada um
local de absoluto interesse do ponto de
vista de defesa e segurança nacional, e,
certamente, acabaria por nos desonerar
um pouco, permitindo maior margem
de manobra para aplicar estes recursos
em atividades mais concernentes à
Superintendência, que não, digamos, a
segurança daquele perímetro. Então, via
DNIT sede, já estão em curso tratativas
com o EB para que absorvam esse aspecto,
diminuindo assim nossos custos”, disse
Brasil. “As ações incluem a mudança de
uma de nossas UL, de São Miguel do

“Temos uma equipe muito
coesa, que veste a camisa
e que é liderada por um
superintendente bastante
dinâmico. E isso facilita a
implementação dessas
mudanças que visam fazer,
literalmente mais com menos.”
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Guamá, para que compartilhe o espaço
com a UL de Capanema. Uma otimização.
Sem perda de qualidade na prestação dos
serviços. Também fizemos as devoluções
de alguns prédios que restaram sem uso
com as mudanças, e mesmo parcerias
com outros órgãos, como a PRF, que
está instalada em área originalmente da
Superintendência e que foi cedida para
eles utilizarem. Então, estamos tentando
equilibrar as coisas da melhor forma
possível. Estamos também fazendo
um planejamento a médio prazo, nos

Vicente de Paula Oliveira Souza,
chefe da SELOG

preparando para eventuais imprevistos.
Por sorte, temos uma equipe muito coesa,
que veste a camisa e que é liderada por
um superintendente bastante dinâmico.
E isso facilita a implementação dessas
mudanças que visam fazer, literalmente
mais com menos”, afirma Vicente de Paula
Oliveira Souza, chefe da SELOG, Serviços
de Recursos, Logística e Informática, com
43 anos de experiência na administração
pública e egresso do DNER, corrobora
a visão da coordenadora: “Ainda que
muitos contratos sejam terceirizados,

Web Santos,
Serviço de Gestão de Pessoas do DNIT

precisa existir uma noção muito grande
de trabalho em equipe. Cada um muito
consciente de fazer a sua parte. E a nossa é
garantir o funcionalismo, da melhor forma,
fazer com que os servidores venham
trabalhar e se sintam motivados com o
ambiente. E temos na Superintendência,
exatamente isso. Um sentimento de
união”. Já Web Santos, do Serviço de
Gestão de Pessoas do DNIT, revela que
esse cuidado “Se dá tanto com servidores
ativos quanto inativos, e isso inclui
atualizações de funções entre outras
alterações, como férias e atendimento a
demandas da vida funcional do servidor.
Então, é uma questão de respeito com as
pessoas, algo que o Departamento tem
como um dos pontos principais de sua
atuação”, avaliou Santos.

“Se dá tanto com servidores ativos
quanto inativos, e isso inclui
atualizações de funções entre outras
alterações, como férias e atendimento
a demandas da vida funcional do
servidor. Então, é uma questão de
respeito com as pessoas, algo que
o Departamento tem como um dos
pontos principais de sua atuação.”
RODOVIAS&VIAS
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BR - 316

UNIDADE LOCAL DE

CAPANEMA:

PROGRESSUM FACERE
“FAZENDO O PROGRESSO”
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Zelando por uma das mais movimentadas
BR’s do Pará, a 316, rota de acesso à balneários,
com um Volume Diário Médio (VDM) de 10
mil veículos por dia em ambos os sentidos, a
Unidade local de Capanema, supervisionada
pelo engenheiro Ubirajara Marques Lima
Junior, fez e faz frente aos desafios de forma
consistente: “Mesmo com o cenário de
escassez de recursos e mesmo diante do
desconhecido da pandemia, que evoluía de
forma muita rápida, nós tivemos sucesso em
continuar com as rotinas de manutenções,
algo indispensável, pois ela é basicamente e
grosso modo, o portal de entrada e saída de
Belém. Temos um CREMA que ainda não foi
finalizado nela, mas deve ser finalizado por

“Mesmo com o cenário de escassez
de recursos e mesmo diante do
desconhecido da pandemia, que
evoluía de forma muita rápida,
nós tivemos sucesso em
continuar com as rotinas de
manutenções, algo indispensável,
pois ela é basicamente e grosso
modo, o portal de
entrada e saída de Belém.”

ocasião de um empenho que foi obtido. As obras
de duplicação, em breve também, devem ser
retomadas, uma vez que conseguimos vencer
alguns percalços que ocorreram com as empresas
que inicialmente venceram o certame. Já na BR308, que deverá passar por um novo processo
de licitações e ligará Viseu (PA) à uma ponte a
ser construída para o lado do Maranhão, que
finalmente, do Porto de Cujupe, poderá encurtar
em 4 horas por meio de ferry boat o acesso de
Belém à São Luís.

Ubirajara Marques Lima Junior,
Supervisor da UL de Capanema
RODOVIAS&VIAS
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UNIDADE LOCAL DE

SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ:

JUSTIÇA E TRABALHO

BR - 010
Cuidando da BR-010 da divisa entre
Pará e Maranhão, indo até o Km 355
em Santa Maria do Pará, a Unidade
guamaense (cuja localidade sedia também
uma possante indústria cerâmica, com
grande destaque para produtos de olaria,
como tijolos e telhas – itens pelos quais
o município é, efetivamente conhecido),
performa trabalhos de manutenção
rotineira, corretiva e preventiva, tendo
recentemente um CREMA em fase de
recebimento definitivo, já sob os cuidados
da comissão apropriada. De acordo com o
supervisor Gerson dos Santos Freitas, “A UL
dispõe de um contrato de BR-LEGAL, para o
qual estabelecemos algumas prioridades,
de acordo com os pontos mais críticos que

BR -010 - Trecho coberto pelo programa BR-LEGAL
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“A UL dispõe de um contrato
de BR-LEGAL, para o qual
estabelecemos algumas
prioridades, de acordo com
os pontos mais críticos que
temos verificado no trecho,
de maneira que temos
uma cobertura bastante
razoável pelo consórcio.”

temos verificado no trecho, de maneira que
temos uma cobertura bastante razoável pelo
consórcio. Ainda sob a ótica da segurança,
mas saindo um pouco da sinalização e
avançando para o controle e fiscalização de
velocidade, há outro contrato firmado, que
temos feito caminhar junto com o BR-LEGAL,
que trata de alguns pontos de radares”,
comentou o engenheiro, explicando
a condução dos serviços essenciais de
engenharia na região Nordeste do estado.

Gerson dos Santos Freitas,
Supervisor da UL de São Miguel do Guamá
RODOVIAS&VIAS
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BR - 222

BR -153 - Trecho de conserva da ETHOS

BR - 230 - Trecho urbano de Marabá

UNIDADE LOCAL DE

MARABÁ:

A CAPITAL DO CARAJÁS
Igualmente pujante e com enorme
protagonismo regional (e da mesma
forma que sua congênere de Redenção,
Nacional), a UL detém em seu desenho
uma rodovia que é cercada de sua própria
mítica, e sem dúvida é um símbolo
nacional, cujo código alfanumérico é
BR-230 e o codinome é capaz de
despertar a imaginação de diversas
gerações de profissionais ligados ao
rodoviarismo: Transamazônica. “Essa
é uma rodovia que interliga centros
produtores e centros consumidores,
54
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avançando por Santarém ao Amazonas e
chegando à Humaitá, é foco de diversas
demandas, que não são específicas de
um setor. Elas consistem dos anseios de
muitas atividades econômicas, desde
a mineração à agricultura, e claro, a
população que está em sua área de
abrangência. Ela possui, seus gargalos,
que vêm sendo tratados por nós, e
mesmo o Superintendente Marcelo
Sortica, já sinalizou algumas soluções,
como maior celeridade nos 35 km
que faltam até Novo Repartimento, que

devem ser equacionados com a revisão
de projeto que está bem desenhada”,
revelou o supervisor da Unidade Local
de Marabá, Jairo de Jesus Rabelo. “Há
ainda mais 7 km de remanescentes que
existem entre Pacajá e Anapu, que têm a
possibilidade de ser retomados em breve,
nos próximos meses. E de Altamira à
Itaituba, dos 230 Km de chão, pelo menos
100 já estão licitados e aguardando a
Ordem de Serviço por conta de alguns
detalhes associados à área ambiental”,

“Essa é uma rodovia que
interliga centros produtores
e centros consumidores,
avançando seguindo por
Santarém ao Amazonas e
chegando à Humaitá, é foco de
diversas demandas, que não
são específicas de um setor. Elas
consistem dos anseios de muitas
atividades econômicas, desde a
mineração à agricultura.”

adicionou. “À parte tudo isso, também é
desejo do nosso Superintendente, bem
como do próprio ministro, que de Uruará
à Rurópolis, os remanescentes também
devem ser retomados, relicitados, creio
que dentro de um futuro próximo, pois
é uma prioridade para o agronegócio,
restando o segmento Rurópolis –
Medicilândia, que é outra prioridade”,
afirmou.

Jairo de Jesus Rabelo,
Supervisor da UL de Marabá
RODOVIAS&VIAS
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UNIDADE LOCAL DE

REDENÇÃO:

OS NEO BANDEIRANTES

BR - 158

BR - 155

BR - 155

Fotos: DNIT/PA

BR - 158
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Sob a supervisão do engenheiro Abílio
Manoel Figueiredo Medeiros, a Unidade,
segundo ele, “Possui um protagonismo
muito grande no cenário Nacional.
Especialmente no que se trata de ʻArco
Norte’, da circulação de produção de
lavoura, do Agronegócio, dos grãos que
saem do Mato Grosso e seguem para
o exterior. Em redenção, neste cenário,
temos uma rodovia (PA-150) que foi
federalizada, e que foi assumida, e não
era adequada a este nível de solicitação.
Uma infraestrutura que extrapolou seu
objetivo inicial de integração – afinal
o estado é muito grande – e passou a
atender ao setor produtivo, que possui
requisitos muito maiores. É adequação
de capacidade, adequação de classe, e
ampliações, com melhoras nas pontes.
É uma responsabilidade e um desafio
tremendo”, avalia o engenheiro. “Ao todo,
a UL detém mais de 700 Km divididos em 5

“Possui um protagonismo
muito grande no cenário
Nacional. Especialmente no
que se trata de‘Arco Norte’,
da circulação de produção de
lavoura, do Agronegócio, dos
grãos que saem do Mato Grosso
e seguem para o exterior.”
RODOVIAS&VIAS

lotes, que demandam uma programação
contínua, que conta com Planos Anuais
de Trabalho e Orçamento (4 contratos
ativos, 1 em licitação à época da visita
técnica), restaurações (3 contratos
ativos e vigentes), e mesmo, um Regime
Diferenciado de Contratação Integrada
na BR-158 (com alguns trechos em fase
de projeto). Também temos 100% da
extensão de nossa malha coberta pelo BRLegal (BR’s 155 e 158), com prorrogações
de vigência e uma preparação para a
versão reformulada quando o momento
chegar”.

Abílio Manoel Figueiredo Medeiros,
chefe da UL de Redenção
RODOVIAS&VIAS
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Usina de Belo Monte

UNIDADE LOCAL DE

BR - 230

ALTAMIRA:

A PRINCESINHA
DO XINGU

Fervendo de atividade, a Unidade
Local de Altamira, é palco de uma das
maiores obras em curso no Norte do
país: a Ponte sobre o Rio cujo nome
remonta ao Tupi-Guarani e, em seu
significado seminal refere-se a águas
límpidas (Xingu). Sob a supervisão do
engenheiro Paulo Fontes, “Esta é uma
ponte no sentido Leste-Oeste, com
cerca de 700 m e 400 m de vão livre.
Atualmente, estamos em fase de início
de sondagens, batimetria, e trabalhando
na parte geométrica, desta que será
uma ponte estaiada, que vencerá uma
profundidade de 70 m no ponto mais
profundo do rio. Neste momento,
estamos esperando a mobilização,
vencidos os trâmites processuais”.
Contudo, a mega-obra, se somará a
outras 35 pontes sob a UL: “Destas sob
nossa tutela, temos aí 27 já executadas”.
Com uma malha total de 700 Km, o
supervisor tem ainda diante de si, cerca
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de 250 Km em leito natural: “Estamos
iniciando alguns projetos relativos
a remanescentes, para podermos
licitá-los novamente, possivelmente
em 2022. Por hora todos eles estão
contemplados com as manutenções
devidas e compatíveis, isto é dentro
do que chamamos PATO Terroso, uma
atenção voltada especificamente
às estradas que se encontram em
revestimento primário. Mas, eu diria que
hoje a nossa pauta é projeto”. Ainda, de
acordo com o supervisor, há mais 5 lotes
de PATO, voltado às demais rodovias
pavimentadas. Ainda dentro do escopo,
Fontes assinala: “Hoje também fazemos
as gestões ambiental; de um contrato
que cuida do CI – PBA nas BR’s 230 e
422; de 3 contratos de implantação de
pontes, fora a do Xingu; de 6 contratos
supervisão, sendo 1 de manutenção
rodoviária e os outros 5 de implantação;
3 contratos de desapropriação, e

BR - 230 - Manutenção empresa ETHOS
naturalmente toda a demanda de
gestão administrativa, com o adendo de
estarmos inseridos em um contexto aqui,
muito particular”, revela o engenheiro,
explicando: “Temos uma demanda de
comunicação social muito grande. É
impressionante. A população tem grande
anseio por estar a par de tudo o que
estamos fazendo, e isso inclui os contatos
– muitas vezes diretos com a UL - pelos
diversos canais oficiais e mídias sociais
onde a Unidade está presente. É um
trabalho que também enseja, além da

“Não custa lembrar, que esse
componente da comunicação,
está inserido dentro da gestão
ambiental, que é muito
presente em nossa atuação,
em todas as atividades
que desenvolvemos,
incluindo as ações voltadas à
educação para o trânsito e a
sustentabilidade.”

informação geral ao público, orientações
diversas, em especial às que são correlatas
à preservação da faixa de domínio”, revelou.
“Não custa lembrar, que esse componente
da comunicação, está inserido dentro da
gestão ambiental, que é muito presente
em nossa atuação, em todas as atividades
que desenvolvemos, incluindo as ações
voltadas à educação para o trânsito e a
sustentabilidade”, disse.

Paulo Fontes,
Supervisor da UL de Altamira
RODOVIAS&VIAS
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ORGULHO INDÍGENA
Descendente dos pioneiros da “Missão
Tavaquara”, que originou a cidade de
Altamira; o atual Laboratorista e Técnico em
Edificações da Unidade Local de Altamira,
é testemunha viva dos avanços possíveis
quando se concilia desenvolvimento e
sustentabilidade socioambiental, com
responsabilidade: “Temos vontade de
conquistar nosso espaço na sociedade.
Nosso povo veio para cá para construir
as estradas, colaborar, e finalmente
se assentar, ter um lugar para viver e
manter viva nossa cultura e tradições. E
realmente, hoje tenho muita vontade de
continuar trabalhando na terra, avaliando
o solo, dentro do controle tecnológico
de solos e especificamente na área de
terraplanagem, aqui no DNIT, nesta
Unidade Local”, disse Elisson Bezerra da
Silva (Índio), laboratorista, para quem,
a oportunidade sozinha, é apenas um
futuro por acontecer se não contar com
esforço: “Eu juntei o conhecimento dos
ancestrais com a leitura. Muito estudo,
muito aperfeiçoamento e muitos livros
sobre esse assunto. Me aprofundei em
normas, busquei compreender e visualizar
as maneiras de aplicar os diferentes tipos
de ensaios para as diferentes situações,
como obter os resultados em bom nível,
tudo isso em uma época onde a informação
era de obtenção muito mais dificultosa.

“Nosso povo veio para cá para
construir as estradas, colaborar,
e finalmente se assentar, ter
um lugar para viver e manter
viva nossa cultura e tradições.
E realmente, hoje tenho muita
vontade de continuar trabalhando
na terra, avaliando o solo, dentro
do controle tecnológico de solos
e especificamente na área de
terraplanagem, aqui no DNIT.”
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Hoje nós temos uma grande facilidade de
acesso. E claro, tudo o que fui aprendendo,
acompanhando a atualização e os
avanços, eu busco também repassar
aos companheiros” disse o técnico, que
lembrou: “Muito por insistência de minha
Mãe, é que eu acabei entrando para
trabalhar no laboratório. E fui pegando
gosto, até ficar completamente fascinado
por esta área de controle e preparação
para as construções das rodovias. E a
curiosidade foi-se multiplicando em mim”.
Sobre o fato de ser um representante
nativo e trabalhar em um ramo que
eventualmente causa conflito com
comunidades, povos e etnias, ele é
categórico: “Muitos não entendem, acham
que é só destruição, e não vêem que há
mais pontos positivos que negativos.
Eu sei o que vejo no meu dia a dia aqui.
E aqui se cumpre normas. Aqui tem a
determinação ambiental, e ela é cumprida.
Vai ter um desmatamento ali, mas tem a
compensação logo adiante. É tudo feito
com cuidado. E quando o povo entende
bem, que vai facilitar acesso, que vai ficar
mais rápido e que não vai prejudicar a
natureza como eles pensam, eles ficam
mais contentes e tranquilos”, declarou.

Elisson Bezerra da Silva (Índio),
Laboratorista

CAPA • DNIT PARÁ

BR - 163

BR - 163

UNIDADE LOCAL DE

ITAITUBA:
SOBERANA
DO TAPAJÓS

Trabalhando no DNIT desde 2014, o atual
supervisor da UL Santarém, Ygor Almeida Netto,
tem sob seus cuidados, segmentos de duas
rodovias umbilicalmente associadas à história do
estado: as BR’s-163 e 230. “Nosso desenho hoje
compreende essas duas rodovias basicamente,
com 3 acessos à aldeias indígenas, sob nossa
responsabilidade. O segmento da BR-163, vai da
divisa com o Mato Grosso à Santarém, com cerca
de 1.006 Km, e o da BR-230, vai de Rurópolis ao
Campo Verde, divisa com o Amazonas onde
elas se coincidem em uma extensão total de
pouco mais de 570 km. Especificamente os
acessos, que possuem contratos distintos
de manutenção, são parte das reparações
ambientais estabelecidas para as obras da BR163. Estão longe de serem acessos comuns, por
que são muito extensos, sendo que um deles,
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a partir da entrada em Castelo dos Sonhos,
possui 270 Km em sentido Leste”. Quanto
à BR-230, que o engenheiro acompanha
desde 2014, avalia Ygor Almeida: “Era uma
situação muito complicada. Especialmente
no chamado ʻinverno amazônico’, mas houve
vontade política e recursos destinados, e foi
efetivamente cumprida a determinação do
ministro de que ela ʻnão deveria ter sequer
um palmo de chão’, e isso foi um avanço
muito grande, mesmo que a segunda
capa tenha sido feita em 2020, circular e
manutenir desta forma é muito melhor,
não há comparação. Hoje nós temos aí 15
contratos de manutenção nela, 2 contratos
de construção, 1 deles de ponte, o outro
rodoviário. Há obras emergenciais, em
curso também, em um projeto que visa

dotá-la de sua formatação definitiva,
com refação do aterro e implantação
de drenagens adequadas”, reportou o
engenheiro, que explica: “Em muitos
pontos como este, o que ocorreu, foi que
foram utilizados praticamente quaisquer
tipos de materiais à mão para aterrar,
especialmente troncos de madeira e
entulhos, pelos populares, para que
conseguissem passar. Com o tempo e a
decomposição desses materiais, ocorreu o
assentamento na pista, justamente onde
ela cedeu. Por isso estamos atuando ali
para dar o tratamento definitivo e mais
indicado, tecnicamente muito superior”,
detalhou. Já sobre a BR-163, Ygor comenta:
“É uma rodovia muito exigida, com cerca
de 1500 caminhões por dia e perspectiva
de dobrar esse número nos próximos 2
anos. Então, precisamos estar atentos
à defasagem dos contratos, por que a
tendência também é que as safras das
commodities também incremente. Ali
temos a vantagem de ter uma empresa
que desempenha muito bem, que está
instalada na região, a VF Gomes. Vejo

“Era uma situação muito
complicada. Especialmente no
chamado‘inverno amazônico’,
mas houve vontade política
e recursos destinados, e foi
efetivamente cumprida a
determinação do ministro de
que ela‘não deveria ter sequer
um palmo de chão’, e isso foi um
avanço muito grande.”

BR - 230
que eles conseguem explorar bem a logística a
seu favor, entregando, consequentemente um
bom serviço. Itaituba é uma UL muito peculiar,
muito vinculada à BR-163 até Miritituba, e às
sazonalidades típicas do regime de chuvas e das
safras, que exigem uma preparação intensa para
que as rodovias possam suportar o período de
ʻinverno’. Então, o que enfrentamos é, os maiores
índices pluviométricos, coincidindo com o maior
volume de circulação da soja e antes da aprovação
da Lei Orçamentária Anual, que normalmente
ocorre já para o final desta situação. Logo, temos
que consertar o que ela sofreu, ao mesmo tempo
em que temos que deixá-la pronta para o próximo
ciclo. Felizmente, de 2018, 2019 para cá temos
tido essa condição de nos provisionar e intervir de
uma forma mais satisfatória. De novo, o esforço
empreendido, foi excelente. A forma como foi
feito o uso dos recursos, mirando em priorização
de determinadas obras, com qualidade e não em
quantidade, foi muito feliz”, disse.

Ygor Almeida Netto,
Supervisor da UL de Itaituba
RODOVIAS&VIAS
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TRANSAMAZÔNICA:
O DESAFIO CONTINUA
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Equipe do DNIT, com a ordem de serviço da construção da Ponte sobre o Rio Xingu
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Foto: Isac Nóbrega / PR

Foto: Programa de Comunicação Social da rodovia Transamazônica (BR-230/PA)

A inauguração do trecho pavimentado
de 102 km entre Itupiranga até o meio
da reserva indígena Parakanã, no
município de Novo Repartimento, com
a presença do presidente da República
Jair Bolsonaro, bem como do ministro da
Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas
e do General Santos Filho, diretor Geral
do DNIT (ocorrida juntamente com a
assinatura da Ordem de Serviço para
a Ponte sobre o Rio Xingu), representa
o encerramento de um longo capítulo
na rodovia que por décadas povoou o
imaginário de todos os que, de alguma
forma, em algum momento, buscaram
compreender as necessidades logísticas
do principal modal presente na matriz
de transportes do país. Uma história
feita à várias mãos, muito esforço e a
vontade de realização de muitos, entre

Descerramento da placa de inauguração dos 102 Kms
RODOVIAS&VIAS
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Asfalto e terra: a harmonia na convivência entre caminhos
convergentes, dita a beleza das estradas paraenses.

eles, o engenheiro Renato Nunes Gouvea, ex
funcionário do DNER (Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem), hoje conhecido
como DNIT, e chefe da Unidade Local de
Altamira na época, conta que com mais de 38
anos de serviços prestados ao rodoviarismo
pioneiro do Norte, falou de sua experiência
no dia a dia e na evolução da lendária rota, no
segmento paraense, à Rodovias&Vias: “Eu
estive na construção, em 1970, da ʻlinha base’,
que afinal é a diretriz, descendo e subindo
de helicóptero, para conferência desse
traçado. Lembro-me de que recebíamos
gêneros (alimentos, medicamentos e etc.),
por meio de lançamento de avião. Isso
quando não precisávamos fazer uma famosa
ʻvaquinha’, para arrumar o que comer no
acampamento. Nessa época eu era ainda
militar e havia recém passado no concurso
do DNER, que foi onde eu fiquei. E eu morava
no trecho. Hoje nós vemos o quanto as
coisas avançaram com a substituição das
pontes de madeiras, consideradas frágeis

“Eu estive na construção, em 1970,
da‘linha base’, que afinal é a diretriz,
descendo e subindo de helicóptero, para
conferência desse traçado. Lembro-me
de que recebíamos gêneros (alimentos,
medicamentos e etc.), por meio de
lançamento de avião. Isso quando
não precisávamos fazer uma famosa
‘vaquinha’, para arrumar o que comer.”
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e inseguras, por pontes modernas de
concreto, com qualidade infinitamente
superior, oferecendo trafegabilidade com
maior segurança. Quando atuávamos
na conservação, tínhamos cerca de 52
pontes em madeira, que precisavam de um
esforço constante e muitíssimo frequente
de manutenção, em um trecho aí de
340 Km, para 290 funcionários. Lembro
também, que com a extinção do TRU –
Taxa Rodoviária Única – exclusivamente
destinado ao DNER, passamos a enfrentar
uma restrição de recursos, como hoje, e
somente conseguíamos executar o que
havia dentro do orçamento. Como nem
tudo é só avanço, percebo que houve
uma burocracia. O engenheiro hoje,

Renato Nunes Gouvea,
aposentado pelo DNIT desde 2010

Balsa que faz a travessia entre os municípios de Vitória do
Xingu e Anapu, no vilarejo de Belo Monte do Pontal.

precisa lidar com muito papel. É tanto
papel que às vezes nem dá tempo de ir à
campo. Já na nossa época era o oposto.
Embora não tivéssemos o tráfego pesado
como hoje, era bem desafiador também.
A comunicação, quando era possível,
era um telefonema em base específica, às
vezes telegrama. E nem sempre havia a
possibilidade de respostas mais imediatas.
No inverno, era simplesmente complicado
devido diversos pontos intransitáveis, e que
precisavam de atenção. E nisso às vezes
ficávamos no trecho 45, 60 dias, correndo
de um lado para o outro”, disse orgulhoso
de sua contribuição, e mesmo aposentado,
continua firme em seus objetivos
profissionais, usando sua experiência e

carisma para auxiliar a nova geração do DNIT
demostrando que a somatória de aventuras,
sofrimentos e realizações entranharam em sua
vida de forma permanente, impedindo que,
mesmo aposentado, abandone a missão que
a vida lhe destinou. O que deixa orgulhosos
todos que fazem parte do órgão. Finalizando:
“Eu acabei me divorciando da esposa que eu
tinha, porque casei com a Transamazônica”,
acrescentando desta forma, mais um
significado à palavra dedicação.

Scraper Caterpillar 621B, instalada no trevo de
Novo Repartimento, oriunda do DNER/DNIT, representa a
memória da construção da rodovia Transamazônica
RODOVIAS&VIAS
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LIGANDO A AMAZÔNIA, PRESERVANDO A VIDA:

FAZENDO OBRAS COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Entre as práticas sustentáveis está a supressão
vegetal e o manejo da fauna, executados pelos
Programas de Flora e Fauna na Amazônia com
o plantio de mudas de árvores de espécies
nativas em áreas degradadas e em nascentes de
rios, além das passagens de fauna empregadas
justamente com as cercas condutoras, pois as
duas estruturas são parte de um conceito único
para manter a conectividade entre população e
animais. Na tentativa dos animais atravessarem
a rodovia, eles são primeiramente barrados
pelas cercas, que funcionam como guias para
conduzi-los até as passagens de fauna instaladas
em áreas sensíveis, que funcionam como túneis
sob o asfalto para evitar que animais cruzem a via
e corram o risco de serem atropelados”. Ainda, o
órgão destaca o “Programa de Monitoramento
da Qualidade da Água (PMQA), dedicado aos
cuidados com os recursos hídricos ao longo da
BR-230/PA, onde é monitorada a qualidade da
água dos rios e igarapés ao longo da rodovia.
Esta é mais uma ferramenta destinada a apontar
medidas preventivas para a manutenção da
qualidade da água nos rios interceptados pela
rodovia”, entre outras iniciativas.

Fotos: Programa de Comunicação Social da rodovia Transamazônica (BR-230/PA)

Muita coisa mudou na linha do tempo
da BR-230, especialmente no que tange
à conciliação entre “Mata de pé e asfalto
deitado”, junto, é claro “às demandas de
crescimento econômico e da população”. De
acordo com o Departamento, “mudanças
significativas puderam ser observadas através
da execução dos programas ambientais
mantidos possibilitando colocar a construção
da rodovia Transamazônica (BR-230/PA) em
um caminho de sustentabilidade um caminho
ideal traçado pelo órgão, para que os danos
sejam contidos”. Atualmente, de acordo com
informações, “O DNIT é responsável pela
implantação de 13 Programas Ambientais,
executado pelo Consórcio Ambiental da BR230/422/PA, com o objetivo de controlar os
impactos negativos e potencializar os positivos
gerados pelo empreendimento. Estes impactos
foram identificados através do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) e são mitigados por
meio desses Programas, definidos no Plano
Básico Ambiental (PBA), aprovado pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA).
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cimcop.com.br
64 anos

DRONE: NOVAS TECNOLOGIAS A SERVIÇO DO DNIT
O equipamento é uma ferramenta
importante em ações de campo, auxiliando
nas atividades de supervisão.
A utilização de drones nos trabalhos
desenvolvidos pelo DNIT vem se
tornando cada vez mais frequente. Foise o tempo em que a construção de uma
estrada se prendia somente a métodos
convencionais de topografia. Atualmente,
novas tecnologias como as ortofotocartas
(imagens fiéis e atuais da realidade), são
ferramentas indispensáveis no dia a dia das
grandes obras rodoviárias, aumentando

a produtividade e diminuindo custos
destes grandes projetos. O uso do drone no
monitoramento da rodovia Transamazônica
(BR-230/PA), fornece imagens e informações
privilegiadas para a supervisão ambiental
das obras, gerando dados que servirão
de base para a elaboração das soluções
executivas de recuperação e estabilização
dos passivos ambientais provenientes da
execução das obras, facilitando o trabalho
das equipes em campo e possibilitando um
melhor mapeamento de áreas que compõe
o perímetro de trabalho do DNIT, na BR-230.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (PCS)
DA BR-230/422/PA.
O contato permanente com o cidadão
é um dos propósitos do DNIT, através
do Programa de Comunicação Social da
BR-230/422/PA, que realiza campanhas
de orientações e informações, além de
reuniões, com objetivo de informar a
população sobre os avanços das ações
do DNIT em todo o trecho, divulgar os
canais de ouvidoria do empreendedor,
como o formulário impresso que
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/cimcopsaengenharia

@cimcopengenharia

Cimcop S/A Engenharia e Construções

possibilita interagir com a população
permitindo conhecer como a rodovia
influência na dinâmica social de cada
comunidade. Várias demandas populares
são levantadas durante as atividades de
campo. Formulários de Ouvidoria são
disponibilizados nas vilas e comunidades
sendo direcionados ao empreendedor
para elogios, dúvidas, sugestões e
reclamações.
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SUPER FUNCIONÁRIO DO DNIT

Benedito Sousa Xavier (Bené)

PIONEIRO DA
TRANSAMAZÔNICA
Benedito Sousa Xavier, funcionário mais
antigo da UL Marabá, conta que quando
chegou, não existia Transamazônica nem a
BR-422 (Tucuruí) que naquela época era PA
-70, iniciada em 1969, logo em seguida iniciou
a Transamazônica. “De Marabá para Altamira
não tinha nada, eu vim para a abertura no
final de 1970. Marabá era uma vila com 12
mil habitantes na época, nós saímos no carro
de Marabá e fomos para Ubacaba, em um
trecho de 60 km, aqui colocaram uma balsa
para atravessar com equipamentos e seguiu
em frente. Naquele tempo você saia aqui
de Marabá e chegava na então agrovila de
Itupiranga, na época 6 km pra dentro da mata.
Daqui pra Altamira era só selva inexplorada”,
relembrou.
Falando de suas aventuras, Bené lembra
que no km 80 Marabá/Repartimento, existiam
tribos da etnia Parakanã, com pouco contatos
com humanos, “você saia margeando por
dentro e passava por Repartimento 'velho', hoje
submersa pela hidrelétrica de Tucuruí que só
seria construída 15 anos depois em 1985. De
Repartimento velho você seguia para Altamira
rasgando a floresta”.
Falando dos desafios, Bené diz que “as
maiores dificuldades que enfrentávamos nas
aberturas eram na parte da saúde, o risco mais
eminente naquela época era a malária e a febre
amarela.
Dos conflitos indígenas, “Nunca tínhamos
embate, sempre evitávamos o confronto”. Com
57 anos de órgão público e um sorriso humilde
no rosto, Bené finaliza dizendo “Hoje, ao longo
da vida nessa Transamazônica, sou muito
respeitado devido ao meu conhecimento,
porque muitos sabem do meu trabalho,
vou deixar um legado de lutas, aventuras e
amizades que é o meu orgulho”.
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A construção da grandiosa rodovia federal,
BR-230, a famosa Transamazônica, com 4.245
quilômetro de extensão, é uma das maiores rodovias
do mundo, atravessando vários estados brasileiros,
iniciada no regime Militar, tem muito a nos ensinar
e revelar para o resgate de pontos adormecidos da
história do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem (DNER), hoje atual Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
Com 50 anos de existência, a BR-230 representa
uma parte importante no contexto histórico de Marabá,
especialmente no sentido do desenvolvimento, e é
nesta cidade onde atua há mais de 46 anos o senhor
José Martins da Silveira Neto, um verdadeiro superherói
na selva amazônica, que ajudou, como poucos, na
construção e manutenção dessa rodovia, passando
por todos os cargos possíveis e permanecendo na
ativa até hoje. Dedicou-se de corpo e alma aquilo
que ele chama de um grande pedaço de sua vida, a
Transamazônica. Como um verdadeiro predestinado,
faz revelações importantes e traz à tona um filme que
estava guardado na memória, narrado pelo seu próprio
autor quando relembra que além de todo o trabalho
e sacrifício no desbravamento da selva amazônica,
o nosso herói ainda teve tempo de se dedicar a um
grande trabalho social junto aos outros funcionários
do órgão. Teve a ideia de criar uma escola improvisada
onde atuou como professor, alfabetizando grande
parte dos colegas oriundos da empresa Rodobras, que
foram remanejados para o DNER após a conclusão
da Belém-Brasília. Com a chegada desses novos
funcionários na frente de trabalho, Zé Martins percebeu
que muitos não sabiam sequer assinar o próprio nome,
e por iniciativa própria dedicou suas noites de descanso
com a missão de alfabetizar um grande número de
companheiros, conquistando assim a amizade e o
respeito de todos os colegas. Hoje, do alto de seus 70
anos e ainda na ativa, o super Zé Martins se declara
orgulhoso e com a certeza de que a sua atuação vem
sendo essencial para um capítulo importante na
consolidação da rodovia Transamazônica.

José Martins da Silveira Neto

Adeus madeira, olá concreto: a substituição das obras
de arte em curso e seus segmentos

Do barro ao asfalto: o “marrom atoleiro” dá lugar ao
“preto betume” do conforto de rodagem

Garantir a logística do país, a segurança
de usuários e trabalhadores, dar
continuidade às obras de infraestrutura
e adequar a governança e a gestão
para o enfrentamento à esta pandemia
não foi nada fácil. Mas o DNIT,
juntamente com suas contratadas,
traçou metas para que os trabalhos
não parassem. O desafio foi grande e
ainda está sendo, mas mesmo em meio
à pandemia, fortalecer ainda mais
os valores e compromissos, garantir
condições adequadas de segurança e
trafegabilidade aos usuários,
é a missão do Departamento.

Transformação Amazônica: a BR-230 retoma seu destino,
em padrão técnico condizente com sua proposta

Uma vitória que se aproxima: os desafios restantes para a
completa pavimentação do trecho paraense
RODOVIAS&VIAS
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“Portanto, é um fundo,
não de impostos pagos
ao governo, mas dinheiro
depositado em favor do usuário.”
Sandro Alex
Secretário estadual da
Infraestrutura e Logística

GOVERNO DO ESTADO E UNIÃO
CONFIRMAM MODELO DE MENOR
TARIFA DE PEDÁGIO NO PARANÁ
Governador Ratinho Junior, Secretário de Infraestrutura do Estado Sandro Alex
e o Ministro Tarcísio Gomes de Freitas, apresentaram no Palácio Iguaçu a nova
modelagem das concessões rodoviárias do estado, após amplo debate com a sociedade
civil e o setor produtivo, "batendo o martelo" no modelo de menor tarifa, sem limite
de descontos e com garantia de obras a partir de um seguro usuário, proporcional
ao desconto tarifário no leilão. Além da menor tarifa que pode ser até 50% menor
do que as atualmente praticadas, o modelo atende a outras duas prioridades do
governo: Transparência, com o leilão na B3 e aberto a investidores de todo o mundo,
e a garantia e obras, que devem ser executadas já nos primeiros anos de contrato.

MODELO CARO

CONTRATOS

"O paraná infelizmente durante
essas mais de duas décadas teve um dos
pedágios mais caros do Brasil, e esse era
um desafio, de achar um equilíbrio entre
uma tarifa menor, justa, com muita obra e
muita transparência. Era o compromisso
que nós tínhamos com a sociedade.
Esse processo tinha que ser feito na B3,
para que os grandes investidores, tanto
do Brasil quanto de fora, fazendo uma
disputa que possa atrair boas empresas
e consequentemente uma tarifa menor",
disse o governador.

Válidas por 30 anos, as concessões
abrangem 3.368 Km de estradas estaduais
e federais, com estimativa de que o leilão
ocorra no 1º trimestre de 2022. Além disso
a ALEP (Assembleia Legislativa do Paraná),
deve votar projeto de lei encaminhado
pelo executivo para delegação das rodovias
estaduais à concessão federal, em um
processo que passará pela análise da
ANTT (Agência Nacional dos Transportes
Terrestres) e do Tribunal de Contas da
União (TCU). O ministro Tarcísio Gomes
de Freitas, explicou que a análise pelos

órgãos federais, ocorrerá após aprovação
na assembleia: "Assim que tivermos o sinal
verde da ALEP, fecharemos a audiência
pública na ANTT e encaminhar o material
para o TCU. São 6 lotes, é bastante coisa,
mas temos um padrão regulatório nos
quais vimos trabalhando já há algum
tempo, então em termos contratuais
há uma similaridade com o que está
sendo feito em outras concessões. Tem
muita coisa que já é praticada em outras
concessões e isso vai facilitar a análise".

SEGURO USUÁRIO
De acordo com o secretário estadual
da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex,
um comitê será definido para, a cada 5
anos, definir a destinação dos recursos do
seguro arrecadado: "Formado por Agência
Reguladora, representantes dos governos,
ALEP e integrantes da sociedade civil,
por meio de audiências públicas, farão a
cada 5 anos a revisão desses contratos.
Portanto, é um fundo, não de impostos

pagos ao governo, mas dinheiro
depositado em favor do usuário". Com
os contratos atuais vencendo final de
2021, as concessões têm previsão de
R$ 44 Bilhões em investimentos. Vence
a empresa que apresentar o maior
desconto na tarifa do pedágio.

“O paraná infelizmente durante
essas mais de duas décadas teve
um dos pedágios mais caros do
Brasil, e esse era um desafio, de
achar um equilíbrio entre uma tarifa
menor, justa, com muita obra e muita
transparência. Era o compromisso que
nós tínhamos com a sociedade.”
Ratinho Junior
Governador do Estado do Paraná
Fonte e Fotos: informações de Gustavo Vaz, Agência Estadual de Notícias.
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amanha confiança, se traduz em
uma imensa responsabilidade,
depositada sobre ela: garantir a
segurança e qualidade de trafegabilidade
de dois eixos estratégicos, que representam
sinônimos do esforço de integração e
interiorização do país, desde os anos 1970.
Uma, a lenda longitudinal BR-163 em
segmentos de seu trecho paraense e a
mítica transversal BR-230 “Transamazônica”
também em trechos do território do Pará.
Pois foi rodando pelas rotas extensas
do Pará, que Rodovias&Vias teve a
oportunidade de conhecer a novel
representante do segmento. Segmento que
este periódico intransigentemente defende
em suas páginas há mais de 20 anos. Bem
avaliada por sua prestação de serviços,
tanto por clientes privados quanto por entes
públicos, a história da empresa remonta
ao ano de 2011, na região Oeste do estado,
mais precisamente na cidade de Itaituba, a

Bruno Gomes, Vanderlei Gomes, e
o marco da BR-163: o início de uma
dinastia sob o signo da agilidade,
da eficiência e do trabalho.
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“A demanda de
infraestrutura do Brasil só
está crescendo. Do ponto
de vista de organização,
de planejamento
e escalonamento,
estamos preparados
para acompanhar esse
crescimento.”

Bruno Gomes
Diretor Operacional da VF Gomes

BR-158/PA
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“Cidade Pepita”, um centro “sub-regional” de
médio porte, mais conhecido pela aptidão
no segmento de mineração. Porém, como
evidenciado logo acima, por possuir entre
os principais elementos de seu sistema
viário duas das mais emblemáticas rodovias
do país, o município rapidamente está
ganhando ares mais próximos ao de um hub
logístico para os transportes de carga, não
apenas pelo modal rodoviário, como pelo
hidroviário, também por conta do distrito
de Miritituba, onde está instalado o porto
homônimo que tem despertado a cobiça
de diversos operadores e constitui uma
alternativa essencial para o escoamento
de commodities – naturalmente com
grande destaque para o soja – oriundos do
Mato Grosso. Precisamente da observação
deste contexto de um pujante potencial de
crescimento, e da premente necessidade
por incrementos no sempre requisitado
segmento de infraestrutura, a construtora,
já em 2015, inclui em seu portfólio as
disciplinas de manutenção e conservação
rodoviária, 3 anos depois, vencendo
contratos até no distante Rio Grande do
Sul, ao mesmo tempo em que passa a se
dedicar à construção de barragens, diques,
obras portuárias e navais e até mesmo de
casas populares, preparando-se para voos
mais altos com a conquista de certificações
importantes e, que em alguns casos,
tornam-se pré-requisitos para a prestação
de serviços, tais como a ISO 9001 e PBQP-H
nível “A”.

OS MEIOS E OS FINS
Ainda que parcialmente escondida sob
dois “mantras” constantemente repetidos
e perseguidos pela VF Gomes, “Qualidade
e excelência”, a eficiência é o trunfo que dá
suporte à todo o aparato que compõe o perfil
empresarial da construtora, garantindo sua
rentabilidade e permitindo seu assombroso
crescimento, em curto espaço de tempo. E
claro, dentro dela, a compreensão de como uma
estrutura logística bem pensada e elaborada
em detalhes mínimos, pode representar a
diferença entre o sucesso e o fracasso em uma
operação. Justamente por conseguir fluir com
naturalidade nesta matéria, é que a empresa
tem obtido tanto sucesso em suas intervenções
no sistema 163/230 que, em boa monta por
ocasião de sua atuação (e claro, determinação
política do governo Federal, levada a cabo
pelo DNIT), parece ter abandonado de vez as
notícias com teor negativo para cruzarem os
portões em direção ao rol dos grandes êxitos
da engenharia do Brasil. De acordo com Bruno
Gomes, diretor de Operações da VF Gomes,
“O estudo, o dimensionamento e a correta
alocação de material, times e equipamentos,
é uma preparação que apesar de consumir
tempo, acaba se traduzindo em agilidade e
consequentemente, influenciando no nível
de refinamento do que vamos fazer, que afinal
é invariavelmente alto. Até por que, como a
atuação se deu na origem, na nossa própria
região, não havia a menor possibilidade de
fazer nada menos do que o melhor possível.
Queríamos – e conseguimos – montar
um ʻcartão de visitas’ à nossa maneira, um
trabalho do qual nos orgulhamos muito e que
é na verdade um dos pontos principais pelos
quais a marca se tornou reconhecida”. A boa
experiência com rodovias Federais (foram, até
agora ao menos 5 rotas que contaram com
suporte da companhia, fora as já mencionadas,
em uma lista que inclui as BR's 422/PA; 242/
MT; 174/MT e 470/RS), rende planos ainda mais
ambiciosos: “Do ponto de vista de organização,
de planejamento e escalonamento, não vemos
por que não ter como objetivo o atendimento
à 100% da malha Federal do país. Com certeza
é uma meta que vamos perseguir com muita
força e determinação”, revelou o diretor.
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FORÇA DA PORTA PARA
FORA, CUIDADO DA
PORTA PARA DENTRO
Outro ponto de destaque inegável no
caldo cultural que a VF Gomes tem conseguido
reduzir com ingredientes de alto valor, é a
atenção aos colaboradores, essencialmente
o “motor” e a face da empresa diante de seus
clientes e público geral (afinal, o trabalho
abarca rotas de interesse nacional). “Nós temos
muita consciência de que esse trabalhador,
independente de qual posição ocupe dentro
da organização, fatalmente, mais cedo ou mais
tarde, acabará se tornando uma referência
institucional para alguém, seja para um
usuário em uma estrada, seja para sua própria
família, amigos e conhecidos. E é justamente
por entendermos que pessoas satisfeitas,
bem remuneradas, com boas condições de
desempenho funcional, e um bom suporte
da companhia que as emprega, realizam seus
afazeres de modo mais produtivo, que existe
essa prática, já desde o princípio da nossa
atuação. No fim das contas, investir não só em

equipamentos
de ponta, de
alta performance
e alta produtividade,
mas em qualificação
e bem-estar, acaba sendo
mais custo eficiente e rentável
para a própria empresa. Acaba
fazendo também do funcionário, um
profissional de ponta, de alta performance
e alta produtividade. Um colaborador que

se sente valorizado, que tem perspectiva,
que cresce junto com a empresa, vai
representá-la com propriedade, carinho
e claro, vai ser capaz de entregar muito
mais. Vai chegar motivado, e certamente,
estará disposto não só a usar o ápice
de suas habilidades, como também,
desenvolver novas habilidades. E de
novo, isso é vantajoso para a própria
firma”, detalharam os representantes
da VF Gomes, demonstrando de forma
inequívoca que a busca por qualidade e
excelência, começam, “dentro de casa”.
“Como podemos almejar o melhor,
entregar o melhor, se não somos
os melhores com nosso próprio
pessoal?”, questiona o executivo,
coberto de razão.
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“A VF GOMES NASCEU
NA LENDÁRIA BR-163”
Indo um pouco mais a fundo na história
da empresa, que continua atuante no
ramo de locação de equipamentos, (e em
2021 adquiriu uma frota completa de 30
Caminhões Volkswagen “Todo Terreno”,
aumentando assim seu inventário de 200
para cerca de 315 equipamentos que
incluem ainda, diversos outros maquinários
de alta capacidade e marcas consagradas),
ele afirma: “Nos anos de 2009, 2010 e
2011, chegaram várias empresas ao longo
da rodovia (Cuiabá-Santarém, trecho
paraense, em específico), para executar

sua construção. E com elas vieram muitas
oportunidades de negócios. Foi nesse
período que vimos a demanda para
locação de equipamentos crescer e a
região não ter nenhuma empresa dedicada
tal serviço. Então assim foi fundada a VF
Gomes, onde o objetivo era se tornar
referência em locação de equipamentos
no Sudoeste do Pará. E modéstia parte, nos
tornamos. Tínhamos equipamentos novos,
de marcas consagradas no mercado, muita
disposição e ʻsangue no olho’ para atender
nossos clientes”, orgulhosamente finalizou.

HISTÓRIAS DO
CAMINHO DO ARCO NORTE
“A dificuldade que bate pesada
sobre a vida, é a mesma que trabalha o
material do homem que se torna forte”,
costuma dizer o fundador da VF Gomes. E
cabe uma explicação prática, para quem
jamais escondeu coerência entre ações
e discurso: Foi em 2019 que, em meio ao
caos de barro, eixos quebrados, suspensões
castigadas, ânimos esmigalhados e
turbos exasperados, sob chuva torrencial
e filas duplas intermináveis em ambos
os sentidos da famosa BR-163, que

a VF Gomes surge, menos como um
empreendimento, e mais como um
grupo de pessoas que se indignou com a
situação de centenas sobre centenas de
caminhoneiros à beira de uma catástrofe
humanitária. Foi mobilizando todas
as máquinas do pátio, que a empresa
logrou êxito em realizar a façanha que
ajudou indiretamente a associar a marca à
nacionalmente famosa “Cuiabá Santarém”:
desafoga-la, liberando o tráfego, que se
estendia por mais de 50 Km em ambos os

BR-163/PA: Uma luz sobre a cegueira das pedras: operação diuturna
foi rápida em aliviar o fluxo.
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sentidos. Geograficamente favorecida para
a ousada ação, e habilmente preparada
quanto à logística de distribuição, um por
um os quilômetros foram sendo vencidos,
em uma tarefa que levou pouco mais de
14 dias, em um ritmo de trabalho 24 x 7.
Revelou à Rodovias&Vias o fundador
da Companhia e diretor Geral Vanderlei
F. Gomes. “A velocidade e a capacidade
de resposta, é uma cultura familiar, que
trouxemos como meta inquestionável,
inadiável e inegociável. A recorrência
da “operação resgate”, tornou-se dali
em diante, um rito de passagem pelos
anos “Foi um momento definidor. E um
bom teste para ver quão preparados
estávamos de verdade. Se resistíssemos
àquelas condições extremas, no limite das
capacidades, tanto de homens quanto de
máquinas e materiais, vencendo distâncias
e pressões tão grandes, resistiríamos a
qualquer coisa”, confidenciou em tom bem
mais sério que o esperado, o diretor Geral,
a respeito dos eventos que não apenas
testaram máquinas, mas a habilidade dos
profissionais que as operavam e mesmo
a capacidade gerencial do comando da
companhia em igual monta.

BR-163/PA: Agonia...

... e esperança.

“Foi um momento definidor.
E um bom teste para ver quão
preparados estávamos de
verdade. Se resistíssemos
àquelas condições
extremas, no limite das
capacidades, tanto de
homens quanto de máquinas
e materiais, vencendo
distâncias e pressões tão
“Contrate
caráter. a
grandes,oresistiríamos
Treine
as habilidades”.
qualquer
coisa.”
Peter Schutz,
CEO
da Porsche
Vanderlei Francisco
Gomes
na maior
parte
dos
Diretor Geral anos
da VF80
Gomes
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ENGENHARIA

DO NORTE AO SUL:
A PRIMEIRA
PAVIMENTAÇÃO
A GENTE NUNCA
ESQUECE

DO PARÁ AO MATO GROSSO
Parte do acervo que a companhia conseguiu
reunir, é motivo de bastante celebração, pois
tratava de outra rota essencial para a logística
do país, em termos interestaduais: “Na BR-174
também, em 2019, enfim, as intervenções
aconteceram, como é de conhecimento de
todos. E de forma quase profética, a VF Gomes
estava lá: de Porto Santo Antônio das Lendas,
(da divisa do Mato Grosso com o Amazonas), aos
entroncamentos com a BR-364 (na divisa entre
Rondônia e Mato Grosso) e a conexão com a
MT-170, no segmento do Km 602,80 ao
Km 776,80, em uma extensão de 174 Km,

tendo como objeto do contrato ʻA execução
de serviços necessários de manutenção
rodoviária na BR-174’ em Mato Grosso”,
recordou o diretor de operações, que, como
de costume, fez questão de fazer diversas
visitas técnicas, juntamente com o diretor
Geral, Vanderlei Gomes, ao longo dos
diferentes estágios das obras, que exerceram
um papel fundamental para o escoamento
da safra daquele ano em que o país, como
vem há décadas conseguindo, mais uma
vez foi recordista de produção e exigia célere
desobstrução de corredores estratégicos.

Girando a roda dos tempos, a dança
dos dias foi encontrar a empresa no
ano de 2015 novamente em grande
atividade. Porém, desta vez, ao invés do
calor abafado e do sotaque tranquilo do
Norte, era o frio do Rio Grande do Sul e
o linguajar carregado de maneirismos
típicos, que entremeavam o som do rugir
de equipamentos em um balé pesado e
incessante, capaz de fazer o chão vibrar
sem qualquer esforço. A VF Gomes estava
na BR-470, em meio aos Pampas.

BR-470/RS

BR-163/PA
BR-163/PA

BR-242/MT

BR-230/PA
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ENGENHARIA

RELATOS DA ENGENHARIA:
A HISTÓRIA CONTADA POR QUEM A VIVEU
Raras vezes, Rodovias & Vias tem a
oportunidade histórica de registrar as
impressões de homens e mulheres que,
determinados e destemidos, foram adiante
e realizaram a proeza de empreender no
Brasil, gerando empregos e todo um ciclo
positivo de atividades, a partir de uma
obstinada visão. É o caso do sócio fundador
e diretor Geral da VF Gomes, Vanderlei
Francisco Gomes, personalidade que,
mais do que criar a cultura de trabalho
que tornou a companhia que leva suas
iniciais conhecida e respeitada, foi capaz de
multiplicá-la.
“Os primeiros 5 anos da VF Gomes,
no setor de locação de equipamentos,
permitiu que nós pudéssemos ir avaliando
as oportunidades e necessidades da
região. Mesmo desde 2010, quando
fundamos a empresa, já havia a ideia de
abrir a construtora. Daí para frente, fomos
enfrentando as dificuldades, vencendo os
desafios um por um, e conseguimos um
lote na BR-163. Sempre seguindo assim,

trabalhando muito, com muita vontade de
assumir outros lotes, em outras rodovias
e estradas, especialmente mirando as
BR’s. Desta forma, de pouco em pouco,
fomos pelo Brasil a fora: vencemos no
Rio Grande do Sul, conseguimos efetuar
os serviços dentro do prazo e deixando
um legado positivo. Na BR-158, na região
de Confresa, Mato Grosso, mais uma
experiência, onde atendemos a exigência.
Na realidade, tivemos sucesso também no
trecho paraense da mesma rodovia. Nós
podemos dividir a vida ativa da VF Gomes,
em duas partes iguais: sendo que os 5 mais
recentes anos, representaram esse boom
de contratos. A ponto de termos evoluído,
somente na BR-163, para cuidarmos aí de
mais de 700 Km de trecho. Atualmente
estamos presentes e operando, em mais de
2.500 de rodovias, em 5 estados do Brasil.
É claro que assim como outras empresas
do setor, não fomos imunes às crises que a
engenharia passou. A volta por cima, foi um
caminho penoso, uma escalada difícil. Mas

Força...

... e valor.

encontramos ritmo. E conseguimos até
mesmo começar a atender aos governos
estaduais” afirmou o diretor Geral. Olhando
para frente, sempre, a sócia administradora,
Simone Marques Lopes, revela boas
expectativas: “Para os próximos anos,
estamos nos preparando, observando
o que advirá das concessões, mas tenho
certeza que continuaremos firmes. Vejo
as superintendências do DNIT, não só no
Pará, como no Mato Grosso e Rondônia,
onde estamos mais presentes, muito

atuantes, realmente dispostas a buscar
novos meios, estudando as necessidades,
e apontando onde os investimentos são
necessários. E por percebermos essa
movimentação, por termos confiança no
bom trabalho das superintendências é que,
entre outras medidas, estamos reavaliando
a nossa logística, nos planejando para
um reposicionamento, com alteração de
lugar de Central de operações, para poder
atender com ainda mais agilidade”.

“Percebermos essa
movimentação, por termos
confiança no bom trabalho
das superintendências é
que, entre outras medidas,
estamos reavaliando a nossa
logística, nos planejando
para um reposicionamento,
com alteração de lugar de
Central de operações, para
poder atender com ainda
mais agilidade.”
Sincronia no "Balé das máquinas": mais que uma beleza peculiar,
segurança.
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Simone Marques Lopes
Sócia administradora da empresa
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ENCONTRO DOS BATAlhões

engenharia militar brasileira

O

BR-163

CUIABÁ-SANTARÉM:
45 ANOS DE UM
ENCONTRO DE FORÇAS
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ano era 1976. O mês era Maio. A
ocasião, mãos que se encontravam
em cumprimentos pela compleição
de uma importante etapa na história da
abertura da rota federal “Cuiabá-Santarém”,
BR-163, na altura de Novo Progresso. Após
um tortuoso caminho, trilhas, veredas, e o
enfrentamento de diversas vicissitudes, o 8º
Batalhão de Engenharia e Construção (BEC)
do Exército Brasileiro, oriundo de Santarém
(PA) encontrava sua contraparte, o 9º BEC,
que vinha encarando o mesmo desafio
em sentido contrário, subindo de Cuiabá
(MT). Uma jornada épica no seio da mais
recôndita selva, para sempre eternizada na
memória e na rocha, no ponto que definiu
não apenas o traçado de uma rodovia, mas
uma possibilidade de futuro. O tempo, em
sua inexorável carreira, avançou para este
2021. E a rota que com tanto custo foi aberta,
novamente foi palco para os que revisitaram
a lembrança, incluindo alguns bravos
presentes à original junção, com a revitalização
do monumento que é o instantâneo
perene de um momento inesquecível de
pioneirismo e ousadia. Uma prova da fibra e
da capacidade resoluta do braço verde-oliva
das forças armadas, uma marca indelével de
determinação no cumprimento do dever de
fazer o país avançar por novos caminhos e uma
singela homenagem aos que se ofereceram
em um sacrifício supremo, olhando nos olhos,
o verde e desconhecido leviatã amazônico,
implacável, que lhes cobrou como pagamento
a própria vida. A BR-163, é portanto, um feito
notável entre grandes feitos, da “Nobre e
indômita, heroica e secular, pioneira brava de
um Brasil mais forte”. A arma da engenharia.
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LCM Construções

ROTAS E
RUMOS
E

ntre estas, certamente um ponto
de destaque, vem das Minas
Gerais, e atende pelas iniciais
LCM, Construção e Comércio S/A, que
com seu estilo dinâmico conquistou
e consolidou sua presença nas mais
relevantes obras federais rodoviárias,
espalhadas pelo estado. Nascida desta
premência característica que os mais
aplicados engenheiros têm pela boa
engenharia, a LCM, desde 1988 busca
conciliar a experiência com a vanguarda
tecnológica, sem melindrar nem uma,
Fotos: Rodovias&Vias

O desenvolvimento dos trabalhos no Pará, é uma amostra
da capacidade de brasileiros de todo o país, que fazem de seu
destino, o cuidado com os caminhos do “colosso do Norte”. Uma
miríade de sotaques, costumes e perfis, com um sortimento
igualmente diverso, quando se avalia os componentes do
cenário empresarial, das marcas que integram o belo quadro
da engenharia pesada construtiva lá presente, em franca
atuação em todos os pontos cardeais paraenses, no por vezes,
rigoroso ambiente que se perde na vastidão do espaço à vista.
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LCM Construções
Equipe da LCM da BR-163/PA

GRANDE MISSÃO,
GRANDE DETERMINAÇÃO

nem outra, em um claro exemplo de
equilíbrio de interesses, focado em um
objetivo principal, que é a qualidade de
entrega e o alto nível de serviço prestado.
Desde o início, vocacionada para uma
cobertura nacional, a empresa ao longo
do tempo, conseguiu reunir um vasto
acervo de obras, com uma carteira de
clientes de vulto. Empreendimentos
do quilate do Estádio Nilton Santos,
templo do futebol tocantinense, e a
Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)
Morada Nova de Minas, pela CODEVASF

(Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e Parnaíba),
são exemplos que, para além do
conhecido (e reconhecido) expertise
nas principais disciplinas rodoviárias,
carregam a assinatura caprichosa e
envaidecida dos times da LCM que deles
participaram. Não é exagero, portanto,
compreender que a empresa, ao
construir sua reputação sem descuidar
da sustentabilidade em suas atividades,
é um contribuinte fundamental na
construção do país.

“A LCM desenvolve um trabalho
de manutenção em várias rodovias
do Pará, tanto em trechos terrosos,
como em segmentos pavimentados.
Em leito natural, atuamos na BR-230,
a famosa Transamazônica, um grande
orgulho para nós, em um segmento
que se estende da divisa com o
Amazonas, seguindo até Altamira (PA).
É manutenção pesada, feita ao longo
de todo o ano, e tem garantido boa
trafegabilidade na estrada, a exemplo
de todos os outros trechos em terra
onde atuamos. Além dela, estamos com
forte operação nas BR’s 010, 158, 163,
222, 308 e 316, incluindo a execução de
restaurações, que contribuem com o
esforço do DNIT em viabilizar a integração
do estado. Toda a atuação abrange

mais de 2 mil Km de extensão, que com
muita qualidade, tem garantido bons
resultados à superintendência, com a
qual a LCM, tem estabelecida uma boa
relação de parceria há mais de 10 anos”,
explicam representantes da empresa,
que acrescentam: “O DNIT no estado do
Pará é um importante cliente da LCM,
com uma Superintendência bastante
profissional e técnica. Também houve
um bom entrosamento de nossas
equipes de frente, que têm performado
a contento, e conseguido utilizar 100%
de suas habilidades e capacidades,
com muita dedicação”, avaliaram. É o
compromisso reiterado de afinco e zelo
profissional que caracteriza a LCM, não
só no Pará, mas em praticamente todo
território nacional.

Equipe da LCM da BR-316/PA
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Diretor do Grupo Sinalta

SEGURANÇA VIÁRIA:
REPENSAR AS SOLUÇÕES
Uma revolução industrial caracteriza-se por uma
evolução tecnológica e uma transformação da
sociedade.
A evolução tecnológica que estamos vivenciando
é preconizada pela intensa disponibilidade de oferta
de tecnologias e meios de utilizá-la, com uma rapidez
nunca atingida.
Já a transformação social, principalmente com a
pandemia que atingiu a sociedade como um todo,
levou esta mesma sociedade a uma utilização maciça
de dispositivos e softwares que aperfeiçoaram a
aquisição de bens de consumo de forma remota e,
também, o acesso e a troca de informações entre
pessoas e empresas, com respostas imediatas, que
permitem a comparação de soluções técnicas e
econômicas.
A sociedade que emerge tem características muito
marcantes e influenciadoras na gestão pública e
privada, pois, é uma sociedade com altíssimo acesso às
informações em todos os níveis.
A convergência destes dois fatores, tecnológico
e social, caracteriza, sem dúvida, a quarta revolução
industrial.
Isso tem expressivo impacto da tecnologia, tanto
nas relações humanas advindas de movimentos sociais
como nas relações empresariais e governamentais.
Isso exige que os empresários inseridos neste
ambiente não devem deixar de buscar a lucratividade
como o seu resultado mais importante, contudo, não
podem desprezar os valores humanos e a qualidade
dos materiais e serviços selecionados.
“Não podemos esquecer que uma atividade
econômica somente ocorre quando existe uma
sociedade humana que lhe dê suporte e finalidade”.
(Automação & Sociedade – Quarta Revolução
Industrial, um olhar para o Brasil – GAESI - USP).
Com a consolidação do sistema de concessões de
rodovias nas duas primeiras décadas deste século,
também, levou um entendimento dos benefícios que
este sistema propicia em termos de segurança viária,
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pois, o nível de itens inseridos na infraestrutura
viária alcançou quantidades surpreendentes
levando à necessidade de adoção destas soluções
nas rodovias que não fazem parte do universo de
vias concessionadas.
Na esteira desta necessidade o surgimento
de programas nas esferas de governo foram
surgindo - exemplo disso é o BR-LEGAL, que levou a
implementação de dispositivos de segurança viária
que atingiram rodovias que por décadas ficaram
esquecidas ou sujeitas a intervenções localizadas.
A sociedade compreendeu que o investimento,
tanto em tarifa como em impostos, pode e deve ser
fator de benefício para trazer segurança e certeza
de apoio tanto aos que trafegam pelas rodovias
quanto aos familiares que ficam em seus lares.
Isso foi suficiente para essas primeiras décadas
do século, mas, chegou a hora de ultrapassarmos
a ideia de só se implantar a segurança viária, isso
é prioritário, porém, não suficiente. Temos que
evoluir para o conceito de uma profunda análise
dos produtos que são utilizados nestas rodovias.
Temos que utilizar a engenharia com a máxima
eficiência e discutir as soluções levando em
consideração todos os fatores que envolvem uma
rodovia ou trecho dela.
A simplicidade de adoção de um produto ou
tecnologia, seja pelo desconhecimento técnico
ou, principalmente, pela falsa impressão de que
gastando menos vamos disponibilizar um melhor
produto, deve ser evitada e todos os envolvidos
na implantação de soluções de segurança viária
tem que ter em mente que o estudo do custo/
benefício deve ser analisado profundamente.
Devemos esquecer a implantação por jogada
de propaganda, por simpatia, modismo ou por
valores baixos, incompatíveis com a qualidade e a
necessidade de segurança viária.
Tomemos por exemplo a sinalização horizontal
de uma via. Esta modalidade é, talvez, a mais

emblemática dos sistemas que compõem a
segurança viária, pois, acompanha o usuário
continuadamente desde que ele acessa
a rodovia até ao momento da sua saída.
Independentemente da importância das outras
modalidades de sinalização, esta deve ser
tratada de forma minuciosa, tanto na análise
do substrato como na análise das opções e dos
custos envolvidos.
A implantação de uma sinalização horizontal
em uma via existente envolve riscos altíssimos,
tanto para o usuário como para os profissionais
envolvidos na sua manutenção.
A execução destes serviços envolve,
necessariamente, o fechamento de faixas de
rolamento para as diversas fases dos trabalhos.
Isso altera as características operacionais da
via e, consequentemente, altera a forma de
condução dos veículos pelos usuários. Os
Manuais do Denatran preconizam a necessidade
de uma sinalização de obra para realização
destes e de outros serviços em uma rodovia,
nada mais lógico, porém, essa sinalização é
feita, principalmente, em função da velocidade
da via que determina a distância onde ela deve
ser iniciada. Poucas rodovias têm um sistema
de informação através de painéis luminosos de
mensagens variáveis que informam as condições
das vias com antecedência. A maioria dos
usuários não tem o hábito de se informar sobre
as condições das rodovias que vão utilizar para
seus deslocamentos.
Outra característica comum é a não
observância dos novos limites de velocidade
impostos nos trechos de obras que eleva o
perigo de acidente.
Estes fatores por si só comprovam a
necessidade de adoção de soluções técnicas que
mitiguem a probabilidade de acidentes e que
resultem numa economia ao longo da vida útil
de todo o sistema rodoviário.
A tomada de decisão por um sistema de
sinalização horizontal passa por estudos de
engenharia que envolvem, principalmente:
•
O estado do pavimento, levando em
conta seu tempo de vida útil; execução de
remendos para correção de possíveis defeitos;
cronograma de recape estabelecidos;
•
O VDM (Volume Diário Médio)
considerando além do número de veículos,

suas características em relação
ao percentual de veículos leves
e pesados. Caso haja mudança
considerável nestas características
em determinados horários, em toda a rodovia ou
somente em trechos delas, esses valores deverão ser
levados em consideração;
•
A geometria vertical e horizontal da via,
analisando a predominância de curvas ou retas, aclives ou
declives e suas localizações,
•
Análise de risco para cada solução a ser
implementada,
•
Custo/benefício da solução ao longo de sua vida
útil e não somente no momento da aquisição.
•
qualidade do prestador do serviço e dos
materiais utilizados na solução adotada. Isso se consegue
com a realização de uma fiscalização rigorosa e adoção
de ensaios por laboratórios acreditados sob controle do
órgão fiscalizador
•
Impacto ambiental que os materiais utilizados na
solução causarão no ambiente;
•
Análise climática das regiões atravessadas pela
rodovia em função das dimensões continentais do Brasil.
Como exemplo, podemos fazer um comparativo
levando em consideração a durabilidade de diversos
materiais utilizados em sinalização.
Considerando a análise de engenharia já citada
pode-se chegar a conclusões que a simples mudança de
sistema e/ou material poderá gerar uma economia de
valores e de tempo de duração relevantes.
Se para um pavimento asfáltico em perfeitas
condições utilizar-se uma tinta acrílica (à base d’água),
com espessura úmida de 0,5 mm, amplamente utilizada
como solução para todas as rodovias do Brasil, teremos
uma vida útil em torno de 8 (oito) meses e se adotarmos
uma tecnologia de plástico à frio relevo (sinalização de
segurança Tipo II) ou termoplástico de alto desempenho,
teremos uma vida útil de 72 meses verificados em
condições de laboratório.
Esta troca de tecnologia pode proporcionar uma
elevação de 9 vezes no tempo de vida e isso impacta
diretamente na análise do custo/benefício da solução
adotada e na segurança do usuário, tanto na qualidade
da sinalização que permanecerá dentro dos parâmetros
normalizados ao longo da vida útil como na segurança
envolvendo somente uma interrupção do tráfego
motivado pela implantação da solução em 9 (nove)
anos (temos exemplos reais que, com tráfego intenso, a
demarcação se mantem com bom desempenho há mais
de 10 anos).
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PARTICIPE DO PRINCIPAL EVENTO DE

Diretor do Grupo Sinalta

INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

DA AMÉRICA LATINA

WWW.RAPVENACOR.COM.BR
WWW.ABPV.ORG.BR/
WWW.ABDER.ORG.BR/

05 A 08 DE OUTUBRO

INFRAESTRUTURA - TECNOLOGIA - INFORMAÇÃO
No exemplo comparativo entre as duas
tecnologias tinta acrílica à base d’água e a tecnologia
com plástico à frio relevo, em termos de eficiência
destaca-se a maior eficiência em todos os quesitos
técnicos da tecnologia a plástico a frio relevo.
Os principais parâmetros que definem o
desempenho de uma sinalização horizontal são:
•
boa aderência ao substrato, flexível ou rígido;
•
bom contraste com o pavimento existente;

•
oferecer atrito evitando derrapagem
tanto em seco como no molhado;
•
boa retrorrefletância à noite, em seco,
sob chuva ou neblina;
•
baixa demanda de manutenção;
•
longa duração preservando as suas
características ao longo do tempo.
A sinalização a plástico a frio relevo tem níveis
de eficiência muito superiores, comparados à
acrílica lisa.

14 PALESTRAS
6 MINI-CURSOS
18 TRABALHOS TÉCNICOS
VISITAS TÉCNICAS VIRTUAIS

Faça Networking
Divulgue o seu trabalho
Participe de um evento nacional
Atualize-se com palestrantes de renome

Fonte: Engº Jorge Capela

RODOANEL DE SÃO PAULO
Pintura convencional sob chuva

O estudo de engenharia é fator preponderante
na escolha da solução para utilização de uma ou
outra tecnologia e aqui não se está condenando uma
tecnologia e sim, sua utilização indiscriminada como
padrão para qualquer tipo de estrada.
A sociedade que está surgindo está muito atenta
a estas mudanças de posicionamento tecnológico.
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Fonte: Engº Adriano Luz

ROD. HÉLIO SCHIMITH - GUARULHOS
Pintura de relevo sob chuva

A cobrança virá de uma forma muito forte em
função de que ela quer saber como seu dinheiro
está sendo utilizado na infraestrutura viária e
se este dinheiro proporciona realmente sua
satisfação em relação à suas necessidades e
conforto, bem como a consciência dos riscos a
que ela é exposta.
ABDEROFICIAL
ABPV_BR

ABDER OFICIAL
ABPV - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PAVIMENTAÇÃO

em tempo

ALAGOAS DE PONTA A PONTA VAI PAVIMENTAR

ACESSOS A POVOADOS DO ESTADO

Após o início no povoado Pai Mané, em Dois Riachos, o Alagoas de Ponta a Ponta beneficiará
mobilidade em 30 localidades; investimentos com recursos próprios chega a R$ 400 milhões.
Os caminhos que ligam os principais povoados alagoanos às sedes dos municípios agora
ficarão mais próximos, mais seguros e mais integrados. O governador Renan Filho e o secretário
de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral, lançam o programa Alagoas de Ponta
a Ponta, que promove a implantação e a pavimentação asfáltica dos trechos de estrada entre as
duas localidades, proporcionando mais mobilidade, qualidade de vida e desenvolvimento social e
econômico aos moradores de todas as regiões do estado.
O novo programa vai beneficiar mais de 30 povoados alagoanos com um investimento de mais
de R$ 400 milhões de recursos próprios do governo estadual. Além da implantação e pavimentação
asfáltica, o Alagoas de Ponta a Ponta ainda prevê a implantação de ciclovias e serviços de urbanização
nos trechos de estrada.
Para o secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral, juntamente
com os programas de infraestrutura viária e de desenvolvimento
urbano Pró-Estrada e o Minha Cidade Linda, o Alagoas de Ponta
a Ponta chega para completar o conjunto investimentos do
governo estadual em obras estruturantes que garantem mais
mobilidade e mais segurança aos alagoanos.
“O Alagoas de Ponta a Ponta é o novo programa do governo
de Alagoas em relação à acessibilidade e à mobilidade. Ele vem
se juntar ao Pró-Estrada e ao Minha Cidade Linda, que compõem
um conjunto de programas que representam uma melhoria
significativa na qualidade de vida das pessoas ao longo dos
últimos anos, por meio da duplicação e implantação de novas
estradas, reconstrução das rodovias existentes, pavimentação de
vias urbanas e calçamento de ruas”, explicou o titular da Setrand.
Fonte: Manuela Mattos / SETRAND/AL

SOB NOVA DIREÇÃO
Engenheiro Luiz Fernando Romano Devico, assume a
Diretoria Adjunta de Planejamento e Projetos da Companhia
de Engenharia de Tráfego (CET) da Cidade de São Paulo. Ajuste
coincide com modificações feitas pelo atual prefeito Ricardo
Nunes (MDB), que também nomeou Ricardo Teixeira (DEM)
como secretário Munincipal de Mobilidade e Transportes,
licenciado do cargo de vereador.
Reconhecido técnico e consultor, Devico já teve
diversos artigos publicados (alguns com exclusividade para
Rodovias&Vias) e é especialista em segurança viária.
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GOVERNO DE SP ASSINA CONVÊNIO HISTÓRICO COM

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Valor de R$ 120 milhões, para a construção do Viaduto Estaiado Robert Kennedy, a ser repassado
ao município pela Secretaria do Desenvolvimento Regional -SDR é recorde na atual gestão.
"É a maior obra e investimento que está sendo realizado aqui em São Bernardo do Campo. Uma
quantia expressiva, mas digna do empreendimento, que ligará duas grandes cidades, duas gerações
de habitantes de Diadema e São Bernardo. Será um orgulho quando a obra estiver pronta, em até 24
meses. Será um novo símbolo para a cidade" afirmou Doria. O investimento será de R$ 120 milhões,
além de uma contrapartida da Prefeitura local no valor de R$ 13,3 milhões. No total, a obra contará
com recursos de R$ 133, 3 milhões. O elevado terá 760 m de extensão, com duas faixas de rolamento
em cada sentido, além de passagem para pedestres. O ponto mais alto do viaduto terá 50 metros
de extensão. A obra deverá gerar 3.000 empregos diretos e indiretos. “A obra irá sanar demandas
do transporte coletivo regional, beneficiando e facilitando a vida da população de São Bernardo do
Campo, além de melhorar o fluxo de veículos e ampliar a conexão com as demais cidades vizinhas”,
afirmou o Secretário Marco Vinholi.
BENEFÍCIOS
A principal função deste viaduto é efetivar uma ligação direta entre os corredores Robert
Kennedy, Couros e 31 de Março, interligando os bairros da região do Grande Alvarenga aos bairros da
Paulicéia, Taboão e Rudge Ramos, sem necessidade de passarem pela área central da cidade. Com a
nova interligação, haverá melhor distribuição no fluxo de veículos que utilizam a Avenida Fagundes
de Oliveira, em Diadema, que constitui atualmente a única opção. O viaduto ficará localizado na
Avenida Piraporinha x Avenida Robert Kennedy, altura do nº 1280 - bairro Planalto, em São Bernardo
do Campo, área predominantemente industrial e comercial e abrigará cerca de 20 mil viagens por
dia. De acordo com o Prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSB): “Será a primeira
obra estaiada de São Bernardo do Campo, e vai eliminar os constantes congestionamentos que
prejudicam o centro da nossa cidade. Quem vem do Grande Alvarenga, do bairro Assunção, vai se
conectar diretamente com o corredor ABD. Um novo eixo viário está nascendo em nossa cidade”. Está
estimada uma redução de cerca de 12 minutos no tempo de viagem neste percurso. O prefeito ainda
destacou a atuação fundamental da deputada Carla Morando, líder do PSDB na ALESP e sua esposa,
para que a obra se tornasse uma realidade.

*Fonte: Governo do Estado de São Paulo. Texto: redação do Portal ABC do ABC.
** Informações adicionais, Central de Jornalismo Rodovias&Vias.
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