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BRASIL. A GENTE ACREDITA

A vulnerabilidade da vida, é um drama silencioso em um aceno ignorado. No 
peito, a coragem. Nas mãos uma lanterna, uma bandeira. Uma história embaixo 
do capacete. O fio de uma navalha, na forma de cones que apartam destinos: 
centímetros entre a possibilidade de invalidez ou a morte. Mas vendo o carro 
rápido ele não se move e insiste: abana com as mãos, dedos em riste. Atento, 
ele olha a impaciência e a falta de educação nos olhos todos os dias. Solitário 
no extremo do canteiro, tentando delimitar o perigo aos seus companheiros. 
Desrespeitado por quem ele tem que proteger, ele joga mais uma vez seus 
dados com a sorte. Amanhã é outro dia, do qual pode ser que ele não volte. 

A face anônima da sinalização ostensiva nas obras rodoviárias, é o elo 
mais frágil de uma cadeia produtiva que possui seus riscos inerentes. Um 
trabalho sempre bruto: dos materiais aos equipamentos que demanda 
para sua realização. Mas para além da movimentação treinada, reciclada em 
seminários, cursos e vestida de EPI’s, fiscalizadas por normas e regras, há o 
imponderável. Um mix de elementos que, mais frequentemente do que se 
pode supor, expõe de forma trágica uma realidade cruel, pouco ou quase 
nada documentada: os acidentes de tráfego que envolvem os operários 
da construção rodoviária propriamente dita e os sinalizadores de obra. Um 
tema que chegou à Central de Jornalismo por meio de uma mensagem 
exasperada, que relatava duas baixas sinistras em um quadro funcional, por 
um “acidente” desta natureza. Mas quem falava, não era o profissional do 
setor, o engenheiro. Era o também pai, assim como os dois que pereceram. 
E aqui Rodovias&Vias registra a anuência em buscar respostas à altura deste 
problema que pode ser até avaliado por alguns como pontual, mas na verdade 
é social, judicial, trabalhista, previdenciário, laboral e, evidentemente, pessoal.    
 
P.S.: Este é um assunto que voltará, em breve, e com maior profundidade à 
estas páginas. Naturalmente, Rodovias&Vias buscará, dentro e fora do país as 
informações, as opiniões, os números e estudos, dos homens e mulheres que 
sobre o tema se debruçam. Por hora, fica o apelo aos que, como nós, dependem 
das rodovias do Brasil para o seu dia a dia: aliviem o pé do acelerador. Belisquem 
de leve os freios, reduzam uma marcha. Olhem como nós, com mais cuidado, 
para o homem na estrada.

Boa Leitura...
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Na nossa edição passada cometemos
um lapso ao publicar as fotos dos presidentes

do SINICESP invertida, agora sim,
 com nomes e imagens corretas.

Marlus Renato Dall’Stella
11.03.2008 a 10.03.2011
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NA MEDIDA

ATUALIZADO E AMPLIADO:
 “MANUAL DE OBRAS RODOVIÁRIAS E PAVIMENTAÇÃO URBANA”

Trabalho de autoria do engenheiro 
Civil Elci Pessoa Jr, é considerado essencial 
para o entendimento das principais etapas 
da execução de obras “mesmo antes dos 
tratores se movimentarem”. Segunda 
edição, com lançamento marcado para 12 
de setembro deste ano, durante o Encontro 
Técnico Nacional de Auditoria de Obras 
Públicas (ENAOP), traz atualizações que 
contemplam as alterações das Normas 
Técnicas e o novo Sistema de Custos 
Referenciais de Obras Rodoviárias (SICRO) 
do DNIT, além de maior detalhamento dos 
temas. 

Preenchendo um vácuo editorial, 
que cobre o “como fazer”, o livro mira 

Elci Pessoa Jr., Engenheiro Civil

lembrar detalhes que podem, por meio 
de melhor planejamento, reduzir custos 
e incrementar a qualidade do produto 
final entregue à sociedade. Indispensável 
aos gestores, construtores, auditores, 
fiscais e peritos, mesmo os profissionais 
de campo, com contato direto com os 
trabalhos, certamente se beneficiarão 
com as recomendações deste “guia” que 
rapidamente se tornou um referencial 
importante. Por sinal, a “imersão ao dia a dia 
das obras” em um “ramo tão especializado” 
proporcionada pela leitura, é também 
um convite à reflexão, ao passo em que a 
engenharia brasileira passa pelos estertores 
de seu momento mais delicado.
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exclusiva

GENERAL  JAMIL  MEGID JUNIOR
SECRETÁRIO NACIONAL DOS TRANSPORTES 
TERRESTRES DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

“Nós vamos conseguir”

Homem talhado na “arma de engenharia”, o atual Secretário Nacional dos 
Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, General Jamil Megid Junior, 
pode ser considerado profundo conhecedor no que tange à obras pesadas nos 
modais ferroviário, rodoviário e aeroportuário. Graduado pela famosa Academia 
Militar das Agulhas Negras – AMAN – e doutor pela “United States Army War College” 
em Carlisle, Pensilvânia, Estados Unidos da América, ele recebeu Rodovias&Vias 
para uma conversa cujos objetivos miravam explicitar as estratégias da pasta 
de Infraestrutura em assuntos fundamentais para a logística nacional. Na pauta, 
planejamento e ação, como elementos de preparação para um novo ciclo de 
crescimento econômico, pretendido pela gestão Bolsonaro. Confira.
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exclusiva

“Existe uma busca por revisar os 
planejamentos, em especial os 

planos estratégicos
 para robustecê-los com um 

embasamento mais técnico, 
naquilo que for necessário.”

Rodovias&Vias: Os transportes oferecem – desde sempre – um desafio quase tão imenso quanto 
o próprio território Nacional.  Nestes termos, o país atravessou ciclos diversos de expansão em modais 
distintos, notadamente o rodoviário na história recente, mas que no entanto, sofreram, entre diversos 
motivos, com uma falta de continuidade de políticas de Estado. A atual gestão Federal vê necessidade 
de uma reestruturação disruptiva para reverter este cenário?  

Jamil Megid Jr.: Dentro da atual composição 
da estrutura do Governo Federal, existe uma 
busca por revisar os planejamentos, em especial 
os planos estratégicos, para robustecê-los 
com um embasamento mais técnico, naquilo 
que for necessário. Esta busca passa por ações 
mais estruturadas e um horizonte a longo 
prazo. É isso que vai dar resultados, não apenas 
no Trânsito, como em toda a infraestrutura 
do país, de maior equilíbrio entre os modais 
de transporte. Esta digamos, “filosofia de 
trabalho”, também oferece a possibilidade 
de melhora em outras áreas correlatas, como 
a própria educação no trânsito. Acima de 
tudo, é uma busca por ações efetivas, e que 
uma vez verificadas e atestadas como tal, 

tenham sua continuidade assegurada. Esta em 
particular é uma dificuldade que observamos 
quando olhamos os planejamentos feitos 
até o momento. Eles têm fundamentação, 
tiveram boa difusão, entraram com ações que 
funcionaram, mas tinham uma visão de curto 
a médio prazo. Houve resultados? Houve. Mas 
é preciso avançar. Nós sabemos que é possível 
esse incremento. Mais do que isso, é preciso 
saber com certeza onde estão os erros, o que 
precisa ser corrigido, mas também os acertos, ter 
um grau absoluto de confiança de que tal ação 
em tal aspecto obteve os resultados almejados 
por si só, não por um fato superveniente, uma 
casualidade, até por uma questão de alocação 
mais precisa e eficiente de recursos.
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exclusiva

A sua secretaria é muito abrangente. Logo 
que a assumiu, e dentro dos levantamentos que 
você promoveu, quais foram os pontos prioritários 
a serem atacados, e como você pretende 
organizá-los? Qual será o encaminhamento?

Falando de infraestrutura como um todo, 
acho que um aspecto muito positivo, é que 
com esta característica de governo, de primazia 
técnica na seleção de seus gestores, houve 
uma maior facilidade de levantar um bom 
conhecimento do que já estava em curso. Se 
pegarmos como exemplo o próprio ministro 
Tarcísio, veremos que ele estava na Secretaria 
do PPI, planejou e participou de uma série 
de estruturações de projetos de concessões 
ferroviárias, rodoviárias, de portos, e como 
ministro, encontrou as condições para dar 
execução à tudo que estava planejado e muitas 
vezes não tinha a devida agilidade. Basta observar 
que nos primeiros 100 dias foram cumpridas 
quase todas as metas. Por sinal, muito do 
pessoal que hoje está atuando, já se encontrava 
trabalhando na área de infraestrutura e trânsito. 
Houve, por tanto o aproveitamento de projetos e 
ações que já haviam sido estudadas em governos 
anteriores. Na sequência, estamos com projetos 
novos, reestudando o planejamento como um 
todo.

O ministro Tarcísio também teve larga 
experiência no DNIT. E um fator essencial para 
o bom desempenho do Departamento, são as 
questões orçamentárias, especialmente para 
grandes investimentos. Como o senhor avalia 
os desdobramentos deste desafio?

É preciso ter a percepção de que o 
planejamento, ações mais focadas em 
preparação, possuem a prerrogativa de 
equilibrar – ao menos em parte – essa 
situação. Veja: temos a meta atual de 
conceder 16 mil Km de rodovias para os 
próximos anos, junto à algumas ferrovias. 
Com isso, há um novo fôlego no que tange 
a recursos, que nos permite o investimento 
em pontos onde não há ainda o interesse 
da iniciativa privada. E exatamente, muitas 
rodovias do Brasil ainda não atingiram este 
nível, que justifique cobrar um pedágio. 
Então, o que posso dizer, é que o general 
Santos Filho e sua equipe, têm um enfoque 
muito alinhado neste sentido, uma 
integração muito próxima com o Ministério 
e a Secretaria, com acompanhamento 
praticamente semanal. E é em conjunto, 
que se procede a uma priorização dos 
investimentos. Justamente para fazer 
bom uso do que temos disponível. Há um 
consenso, que parte já do próprio Ministro, 
e que é uma premissa compartilhada por 
todos, de que “Já que o recurso é pouco, 
ele precisa ser bem aplicado”. Não adianta 
pulverizar, querer fazer várias coisas e acabar 
não fazendo nada direito. As coisas precisam 
ter início, meio e fim. E é imprescindível por 
tanto, trabalhar com prioridades. A própria 
Rodovias&Vias destacou uma forte iniciativa 
neste sentido em edição passada, que são 
os chamados “corredores estratégicos”, que 
são parte de uma concepção que visa maior 
integração modal inclusive.

“”Não adianta pulverizar, 
querer fazer várias coisas e 

acabar não fazendo nada 
direito. As coisas precisam 
ter início, meio e fim. E é 

imprescindível por tanto, 
trabalhar com prioridades.”
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Falando de projetos, sabemos o quanto a 
restrição orçamentária prejudicou o andamento 
das ações. Mas, há a perspectiva de melhora no 
cenário, e imaginamos que outros programas 
maiores, como o de corredores estruturantes, 
poderão ser tocados. Essa atenção às soluções 
logísticas continuam avançando?

Sim. Temos bons estudos, bom 
planejamento. E eles podem ser ainda 
melhorados. São planos dotados de uma visão 
dinâmica. Os corredores logísticos estratégicos 
e estudos por modais integrados, constituem 
parte de uma grande carteira de projetos 
que, com o advento dos recursos, podem 
ser rapidamente transformados em obras 
ou mesmo, passarem às mãos da iniciativa 
privada, por meio de concessões, ou avançando 
à uma situação de autorizações, em que o 
empreendedor não apenas administre aquele 
ativo, mas que por meio dela, possa ele mesmo 
construir além de operar. O DNIT tem uma lista 
enorme de projetos sendo executados. Com 
aumento de orçamento, já há, onde aplicar. 
Estamos preparados para a retomada que 
certamente virá. Concomitante a isso, há o 
viés primordialmente técnico adotado como 
posicionamento de governo, e uma relação 
muito próxima entre os interessados, com um 
ambiente alinhado e bastante participativo, 
tanto dos executivos dos estados quanto das 
sinergias interministeriais.

“Os corredores logísticos 
estratégicos e estudos 
por modais integrados, 
constituem parte de 
uma grande carteira 
de projetos que, com o 
advento dos recursos, 
podem ser rapidamente 
transformados em obras.”
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exclusiva

“Vamos acreditar na qualidade. 
Vamos acreditar na nossa capacidade. 
Vamos nos manter firmes.  Temos a 
necessidade de retomar a qualidade 
da obra e da gestão. Vamos reverter 
esse período negativo para a 
retomada com o aprimoramento, 
inteligência e tecnologia 
alinhada à transparência e as 
melhores práticas de compliance, 
e vamos conseguir.”

A nossa engenharia, que não deve nada 
a nenhuma outra a nível mundial passou por 
solavancos consideráveis. Como não poderia 
deixar de ser, perguntamos: que mensagem 
você deixa aos engenheiros do país?

Posso dizer do que vivi em 44 anos de 
engenharia, boa parte deles no Exército 
Brasileiro. Nós temos excelente nível. A 
história, das grandes construções, mostra isso. 

Vamos acreditar na qualidade. Vamos 
acreditar na nossa capacidade. Vamos nos 
manter firmes.  Temos a necessidade de 
retomar a qualidade da obra e da gestão. 
Vamos reverter esse período negativo para a 
retomada com o aprimoramento, inteligência 
e tecnologia alinhada à transparência e as 
melhores práticas de compliance, e vamos 
conseguir.
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em tempo

No dia 2 de julho, o Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER) do Estado 
de São Paulo completou 85 anos e a 
comemoração foi realizada terça-feira 
(23), na sede do órgão na Capital Paulista 
durante evento, que contou com a 
presença do secretário de Logística e 
Transportes, João Octaviano Machado 
Neto, do superintendente do órgão, 
Paulo Cesar Tagliavini e de todos os 
diretores das 14 diretorias regionais, além 
de colaboradores. 

DER COMEMORA 85 ANOS COM NOVO LOGOTIPO,
CONFIABILIDADE É O CONCEITO DA NOVA MARCA

A novidade do evento foi o lançamento do 
novo logotipo do órgão, com design moderno 
e estilizado. A nova logomarca foi anunciada 
pelo secretário João Octaviano Machado Neto, 
que destacou que a nova marca representa a 
importância do órgão na administração das 
rodovias paulistas. 

A estrada como uma seta indicando 
o alto ou acima representa o conceito 
de DER avante, do órgão que ainda leva 
desenvolvimento econômico e social por 
meio de suas rodovias. 

A nova marca foi apresentada pelo secretário, João Octaviano Machado Neto, 
durante sua alocução no evento de comemoração de aniversário do DER/SP
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DER COMEMORA 85 ANOS COM NOVO LOGOTIPO,
CONFIABILIDADE É O CONCEITO DA NOVA MARCA

O novo design do logotipo do DER traduz de 
forma simples e direta o principal benefício do 
sistema rodoviário do estado; a confiabilidade. 

Os traços retos evocam a tranquilidade e a 
objetividade do condutor ao utilizar o sistema, 
seguido de cores que remetem a experiência de 
deslocamento através de uma sinalização eficiente 
e segura. Foi o doutor Armando de Salles Oliveira, 
interventor federal no Estado de São Paulo, que 
assinou o decreto nº 6.529, em 2 de julho de 1934 
criando o Departamento de Estradas de Rodagem.  
Subordinado inicialmente a extinta Secretaria de 
Estado dos Negócios da Viação e Obras Publicas. 

O DER torna-se Autarquia em 26 de dezembro 
de 1946 por meio do Decreto n°16.546, assinado 
pelo interventor federal em São Paulo, José Carlos 
de Macedo. O DER foi o responsável pela construção 
das principais rodovias paulistas, como a Vias 
Anchieta, Anhangüera, Castello Branco, Raposo 
Tavares, Washington Luiz entre tantas outras que 
levam até hoje desenvolvimento econômico e social, 
possibilitando o deslocamento da população e o 
escoamento da produção industrial e agropecuária. 

Somente nos últimos 4 anos, o DER entregou 
72 obras em rodovias estaduais, totalizando 
1118,2 quilômetros, sendo 78,18 quilômetros de 
duplicação, com investimento total de R$ 1,5 bilhão.
Foram concluídas 31 obras nas estradas vicinais, 
totalizando 140,32 quilômetros, com investimento 
total de R$ 90,7 milhões. 

Ainda foram destinados R$ 13,3 milhões em 
construções de 28 terminais rodoviários. Controle 
e monitoramento de tráfego - É pela Central 
de Controle Operacional que os mais de 500 
quilômetros de rodovias administradas pelo DER são 
monitoradas diariamente. 

Além das câmeras e viaturas da Unidade Básica 
de Atendimento, que realizam vistorias pelas 
rodovias, neste ano o órgão realizou ação pioneira ao 
usar um drone para monitoramento das condições 
de tráfego. 

As imagens são disponibilizadas na página @viasder no Facebook.
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Predominantemente “verde”, o tom desta edição – há muito adotado por 
Rodovias&Vias, vaticina não apenas a possibilidade, mas a absoluta premência 
– de fato, obrigatoriedade, da adoção de posturas mais sustentáveis na 
condução dos trabalhos de engenharia pesada por todo o país. Como se sabe, 
investidores e órgãos financiadores, no amplo rol de exigências que passam 
a imprimir em seus contratos (de papel reciclado e reciclável), demandam 
soluções, criatividade e inteligência para aportar seus recursos nas grandes 
obras estruturantes das quais o Brasil não pode mais prescindir. 

RODOVIAS 
SUSTENTÁVEIS



Mais que um fenômeno ou uma 
tendência, este periódico vê 
a realidade da vanguardística 

força construtiva nacional reinventar-se, 
abraçando de vez o desenvolvimento 
associado à sustentabilidade, para além 
dos releases de compliance, adentrando o 
mundo real, mostrando com fatos que um 
discurso bonito, é apenas um discurso vazio 
se não tem respaldo em ações práticas 
CARBONO ZERO.

carbono Zero
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CARBONO ZERO

CONCESSÕES - são paulo

João Doria Jr., Governador de São Paulo

Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), no trecho entre o distrito de Ártemis 

Vem de São Paulo, mais precisamente 
emanada do Palácio dos Bandeirantes, uma 
notícia que merece maior repercussão: a 
gestão Doria mais uma vez inovou ao lançar 
o edital do lote Piracicaba – Panorama 
(que compreende trechos das SP’s 191, 
304, 308, e 310) e que constituirá a primeira 
rodovia “Carbono Zero” do país. Serão 
1.273 km de intervenções que preveem a 
implantação de duplicações; NOVAS PISTAS; 

praças de pedágio; novas pistas; faixas 
adicionais; acostamentos; vias marginais; 
novos acessos e retornos; recuperação de 
pavimento e ciclovias, dentro de um pacote 
de investimentos que deverá chegar em 
R$ 14 Bilhões ao longo dos 30 anos de 
contrato. Em seu bojo, também estão previstas 
inovações tecnológicas diversas a serem 
realizadas pelo futuro concessionário, em 
um termo que prevê revisões quadrienais 
para adequação destes investimentos de 
acordo com as demandas que forem sendo 
verificadas. Outra boa notícia, são os estimados 
R$ 2 Bilhões em repasses da arrecadação 
de ISS (Imposto Sobre Serviços), aos 62 
municípios abrangidos pelas intervenções 
que, passarão a dispor de maior fluidez, 
segurança e conforto para o escoamento de 
sua produção, com o plus de se utilizarem de 
uma alternativa ambientalmente responsável. 
Com as propostas a serem apresentadas em 
novembro deste ano na B3, estima-se que já 
no primeiro semestre de 2020, as operações 
tenham início. A licitação Internacional 
01/2019, que possui como critério o maior 
valor de outorga fixa, está disponível no site da 
ARTESP.
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carbono Zero

OPORTUNIDADE SOCIOAMBIENTAL
A Lei Federal nº 12.305 da política nacional 

de resíduos sólidos – PNRS, estabelece a 
priorização da logística – reversa com foco na 
reciclagem e  reutilização de residuos, e neste 
ponto, o usu de agregado de construção 
civil em subleito de pavimentação, possui 
vários resultados científicos publicados em 
periódicos nacionais e internacionais asua 
viabilidade técnica e econômica. nesse 
sentido, uma contribuição importante para 
este projeto, para a qual Rodovias&Vias 
chama atenção aqui, parte da Associação 
dos Transportadores de Entulho e Agregados 
de Bauru - ASTEN. Situada precisamente no 
ponto onde as atuais pistas concessionadas e 
as administradas pelos DER/SP se encontram, 
a cidade, que possui considerável influência 
regional, oferece uma possibilidade 
interessante ao desenvolvimento das obras, 
ao passo em que pode fornecer diretamente 
da ATT – Área de transbordo e Triagem 
administrado pela ASTEN/Bauru, material 
de suporte, qualificado para as obras. Além 
da ATT – Asten, o município de Bauru – SP 
possui duas usinas privadas de triagem e 
reciclagem  de resíduos de construção e 
demolição – RCD. O expediente, caso adotado, 
possui predicados capazes de trazer – de 
forma totalmente alinhada com as premissas 

adotadas pelo Governo do Estado para as 
obras – benefícios tanto para o meio ambiente, 
quanto à sociedade, uma vez que possibilitaria 
a utilização de insumos nobres em segmentos 
do sistema, eliminando a necessidade da 
exploração de material de jazidamento. 
De acordo com a diretoria da ASTEN, que 
prepara um Seminário técnico envolvendo 
pesquisadores e docentes da area para 
detalhar esta concepção em 10 de outubro 
2019, a inclusão na licitação internacional de 
priorização do uso de agregado reciclável, 
poderá representar um novo marco para a 
real sustentabilidade do setor representado 
viabilidade das usinas, novos investimentos, 
geraçã0 de empregos e principalmente uma 
minimização do desejo clandestino de RCD, 
embasado em estudos capitaneados pelo 
colaborador prof. Aloisio Costa Sampaio, 
Associado do Departamento de Ciências 
Biológicas da Faculdade de Ciências da UNESP 
– Campus de Bauru – SP, Eng° Agrônomo e 
docente da disciplina de gestão ambiental em 
resíduos sólidos urbanos e rurais, também está 
sendo elaborado um documento intitulado 
“Carta de Bauru” que detalhará o modus 
operandi desta ideia, que promete dinamizar 
entre outras coisas, a empregabilidade local, e 
que será apresentado às autoridades.
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De um tweet do ministro Tarcísio de Freitas, surgiu o start para uma 
das mais importantes reportagens do ano neste periódico. Uma ação 
pouco divulgada no seio do Governo Federal, mas com amplo impacto 
sócio ambiental. Uma obra ferroviária de envergadura para a economia 
e a logística nacional, que mereceu elogios do sempre ativo ministro 
da Infraestrutura. Até aí, nada de mais, pois a “Norte Sul” já é notória 
como eixo estruturante do desenvolvimento do país. O que chamou a 
atenção da Central de Jornalismo da Rodovias&Vias, foi que o destaque 
de Tarcísio de Freitas, dizia respeito às características ambientais da 
obra. Algo muito especial, em um momento no qual grandes potências 
estrangeiras, parecem subitamente se lembrar do potencial ecológico 
brasileiro, mas de forma conveniente, esquecer de seus próprios 
equívocos do passado.

A REDE SOCIAL 
DÁ A PAUTA
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A partir daí, equipes iniciaram deslocamentos que passaram por 
diretorias da Valec, sua Superintendência de Meio Ambiente 
e Desapropriação (SUMAD), do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e Ministérios da 
Infraestrutura e secretarias como a do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI). Também foram à Goiás conhecer de perto os 
canteiros em que são “gestadas” as futuras florestas que recomporão as 
matas ciliares em torno da ferrovia. Conversaram com biólogos, técnicos, 
geólogos e operários. Da massa de informações, surgiu também outro 
interesse jornalístico: Qual é a empresa responsável pelo projeto, e como 
esta enfrenta o desafio de plantar mais de 4 milhões de mudas nativas, 
criando o que a superintendente da SUMAD, Paula Tagliari, chamou de 
criação de “um verdadeiro corredor verde”, pois trata-se de 1.500 km 
lineares, síntese da recomposição do Cerrado entre outros biomas, que 
você tomará conhecimento ao longo desta reportagem. Em simultâneo, a 
equipe que se deslocou à São Paulo para conhecer a sede da Jardiplan, por 
outro lado, viveu uma experiência sui generis. Conheceu a equipe técnica e 
os responsáveis pelo projeto do departamento de meio ambiente, cada vez 
mais relevante na estratégia empresarial do grupo. O que se obteve destas 
conversas, foi uma verdadeira aula de gestão de negócios sustentáveis, 
além de aprendizados sobre controle de pragas e uma tecnologia de 
monitoramento geoespacial, capaz de acompanhar o desenvolvimento 
das áreas plantadas, dando ao contratante, plenas garantias de 
acompanhamento do andamento do projeto.

Mas pautas complexas, ampliam-se por si mesmas. Prova, literalmente 
viva, de que é possível buscar o desenvolvimento sustentável de nosso 
país e de nossas obras de infraestrutura. E claro, uma bela resposta às 
preocupações de um planeta cada vez mais atento aos movimentos de 
nossa continental nação.

Plantio Compensatório da Ferrovia Norte Sul! Mais um projeto
da equipe SUAMB/@valec_ferrovias tornando a FNS um
exemplo de infraestrutura sustentável! Parabéns aos
eng. florestais, equipe de geo e todos os atores que contribuíram 
para esse projeto se tornar realidade! #ferrovias

Paula Durante, Superint. de Meio Ambiente VALEC - @paulatagliari

Grande trabalho da área ambiental da @valec_ferrovias. 
Serão plantadas mais de 4 milhões de mudas do cerrado em 

1400 ha, contemplando áreas remanescentes da ferrovia e 
APP. Um milhão de mudas já foram plantadas.

Parabéns à equipe da SUAMB.
Tarcísio Freitas, Ministro da Infraestrutura - @tarcisiogdf
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“CADÊ A FLORESTA DELES?”

Mal tocando a sola dos sapatos nas 
pétalas de flor de cerejeira sobre o solo 
vulcânico da “Terra do Sol Nascente”, 
em Osaka (após horas de vôo, somadas 
ao brutal jet lag capaz de aborrecer a 
qualquer um), o presidente Jair Messias 
Bolsonaro, chegou à cúpula do G20 
já tendo que lidar com celeumas. Mas 
desta feita, nada de quid pro quo “Made 
in Brazil”. Vinha da Alemanha, mais 
precisamente de sua chanceler, Angela 
Merkel, a mais nova polêmica, com forte 
sotaque teutônico, em declaração feita 
pouco antes do encontro entre os chefes 
de Estado, durante sessão do parlamento 

“Vejo com grande preocupação 
a questão da atuação do novo 

presidente brasileiro.
E a oportunidade será utilizada, 

durante a cúpula do G20, para falar 
diretamente sobre o tema.”
Angela Merkel, Chanceler da Alemanha

no Bundestag: “Eu (...) vejo com grande 
preocupação a questão da atuação do novo 
presidente brasileiro. E a oportunidade será 
utilizada, durante a cúpula do G20, para falar 
diretamente sobre o tema, porque eu vejo 
como dramático o que está acontecendo no 
Brasil”, disse a mandatária, sem especificar 
exatamente qual seria o referido “tema” 
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(algo absolutamente fora do usual para 
os sempre orgulhosamente precisos 
germânicos), prosseguindo: “Eu não acho 
que não levar adiante um acordo com o 
Mercosul vá fazer com que um hectare 
a menos de floresta seja derrubado 
no Brasil. Pelo contrário”, misturou 
a chanceler, finalizando o truncado 
comentário e arrematando de vez o 
chucrute: “Eu vou fazer o que for possível, 
dentro das minhas forças, para que o que 
acontece no Brasil não aconteça mais, 
sem superestimar as possibilidades que 
tenho. Mas não buscar o acordo de livre-
comércio, certamente, não é a resposta 
para essa questão”. E exatamente o quê 
seria dramático, e o quê exatamente 
estaria acontecendo? Também na esteira 
dos alemães, os franceses adotaram um 
posicionamento enrijecido, cancelando 
uma reunião bilateral (que os próprios 
franceses haviam solicitado, diga-se) 
e ameaçando declinar a assinatura de 
um tratado comercial caso o Brasil não 
aderisse ao acordo climático de Paris. 
“Sem tempo, irmão”, o presidente 
Bolsonaro sequer deixou a bola quicar, 
praticamente notificando a França a 
respeito de uma nova postura na política 
externa brasileira, e respondendo de 
forma clara à chanceler alemã: “Nós 
temos exemplo a dar à Alemanha 

sobre meio-ambiente. A indústria deles 
continua sendo fóssil, parte do carvão. E 
a nossa não. Eles têm muito a aprender 
conosco”, disparou, organizando um 
pouco a troca de ideias. E independente 
de opiniões, o detentor do mais alto cargo 
democrático do país está certo, uma vez 
que o Brasil possui uma das matrizes 
energéticas mais limpas do mundo e, ao 
contrário do que o pouco conhecimento 
amplamente divulgado reza, possui sim, 
exemplos e referências de boas práticas 
ambientais. A começar, por elementos do 
próprio governo. A começar, pelo fulcro 
desta matéria de capa. A começar, pela 
primeira semente plantada pela VALEC, 
em Novembro de 2018. Quão surpresos 
ficariam os players mundiais, se soubessem 
o que apurou este periódico, doravante? 
Vamos ampliar nosso investimento em 
Infraestrutura, como forma de preservar – 
ainda que pareça uma dicotomia – nosso 
patrimônio ambiental. É o que você poderá 
constatar ao longo destas páginas.

“Nós temos exemplo 
a dar à Alemanha sobre 

meio-ambiente. A indústria 
deles continua sendo fóssil, 

parte do carvão. E a nossa não. 
Eles têm muito a 

aprender conosco.”
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DE CEP EM CEP À
ENGENHARIA DAS LETRAS BUSCA

RESPOSTAS: 70.070-010 - BSB
A tarde é seca e típica do Cerrado no 

inverno. Reclamam os pneus dos carros 
sobre o asfalto quente. No horizonte, divisa-
se a fachada envidraçada em tons de azul 
do prédio onde está instalada a VALEC 
Engenharia, Construções e Ferrovias S/A. A 
equipe rapidamente se aproxima. Conversa 
na espera, com habitués destas páginas: 
autoridades da engenharia consultiva, 
em feliz coincidência que serviu como 
agradável preâmbulo aos assuntos da 
infraestrutura sustentável, na antessala de 
um gestor conhecido por sua capacidade 
de transformar pouco em suficiente. 
“Este olhar mais detido e cuidadoso ao 

meio ambiente, já pode ser considerado 
uma tradição dentro do caldo cultural do 
funcionalismo da empresa, algo que se dá, 
não apenas por mera observância Às leis e 
normas, mas por princípios de uma ética 
profissional consciente. Mesmo com pouco 
tempo de casa, pude perceber que este é um 
fato que se estende aos prestadores de serviço 

“Mas o que estamos vendo, é 
que as respostas às críticas vem 

em forma de ações consistentes, 
estruturadas, e que, ao que 

tudo indica, estão tendo e 
continuarão a ter sucesso.”

José  Ferreira, Presidente da VALEC
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e demais contratadas. Foi uma descoberta 
gratificante, constatar que a conciliação 
entre obras de grande vulto e o esforço por 
um meio ambiente saudável, não é mais 
uma preocupação aqui: É uma realidade”. A 
percepção – correta – do gestor em questão, 
o presidente da VALEC, engenheiro José 
Luis Vianna Ferreira, se amplia, quando ele 
avança em seu raciocínio. “Havia o temor 
– infundado – por parte de alguns, de que a 
nova gestão do executivo viraria as costas 
para este tema, ou até coisa pior. Mas o 
que estamos vendo, é que as respostas às 
críticas vem em forma de ações consistentes, 
estruturadas, e que, ao que tudo indica, estão 
tendo e continuarão a ter sucesso. E um belo 
exemplo, se não o maior deles na atualidade, 

é o plantio compensatório que esta empresa 
promove”, avaliou, finalizando: “Acredito que 
no que toca à parte de licenças ambientais 
para grandes obras de infraestrutura, 
ninguém tem mais expertise do que a VALEC. 
É claro que impasses acontecem, mas, como 
adotamos uma postura proativa, calcada 
em diálogo franco, e uma orientação para 
atender às demandas de forma consciente e 
equilibrada, temos as questões ambientais 
praticamente resolvidas em nossos principais 
empreendimentos”, disse, enumerando entre 
esses cases, a própria FNS, a FIOL (Ferrovia 
de Integração Oeste Leste) e a FICO (Ferrovia 
de Integração Centro Oeste). Basicamente, o 
presidente resume: “Nós procuramos sempre 
nos antecipar aos problemas”.

 De sol à sol: cuidado com as mudas é intensivo para 
garantir produtividade. Na foto, o Viveiro de Goiânia, GO.
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DIRETRIZES TÉCNICAS

Durante a conversa com Rodovias&Vias, 
o presidente fez questão de frisar que há 
dentro do governo um alinhamento muito 
forte, no sentido de colher e dar vazão às 
demandas dos diversos órgãos como IBAMA 
e FUNAI, e mesmo com a sociedade civil 
organizada, na contramão do que se tem 
divulgado: “O Ministério da Infraestrutura nos 
cobra a solução, sustentada por premissas 
técnicas, para dirimir conflitos. Não nos 
colocamos em posição irredutível. E é preciso 
compreender que a comunidade, como 
constatamos diversas vezes, é a maior e 
mais diretamente parte interessada no 
bom andamento dos trabalhos. Uma frente 
de obra aberta e funcionando bem, via de 
regra gera impactos positivos na economia 
local, com inserção de pessoas no mercado 
de trabalho e mesmo qualificação dessa 
mão de obra. Não admitimos uma questão 
menor, simples, que poderia com um pouco 
mais de tato e sensibilidade ser solucionada, 
acabar atrasando um cronograma, que, 
como se sabe, influencia no quadro geral 
de desempenho do empreendimento”, 
ponderou. “Então, por mais que a princípio 
existam visões aparentemente antagônicas, 
é sempre possível, apresentar tecnicamente 

uma justificativa do que é de fato viável, de 
forma transparente e factual, e isso leva a um 
entendimento de forma bastante natural. 
Claro, também é preciso haver moderação. Já 
pudemos apreciar exigências completamente 
descabidas, acima do aceitável, que foram 
desmontadas num primeiro momento pelo 
embasamento técnico e, em alguns poucos 
casos – e temos realmente uma quantia 
ínfima destes - que acabam entrando em 
um processo de judicialização, e que, ao fim 
e ao cabo, como a experiência nos mostra, se 
reverte costumeiramente em uma decisão 
favorável à VALEC”. Além disso, a empresa 
assumiu uma outra postura inovadora (já 
há algum tempo, é verdade), dentro das 
suas características de gestão: o respeito 
profissional, por meio da autonomia decisória. 
“Quando um técnico da VALEC vai à uma 
reunião externa, ele sabe que está respaldado e 
apto a tomar decisões. Como acompanhamos 
todas as atividades pari passu, são raras as 
situações em que uma questão não é resolvida 
de pronto. E isso trouxe agilidade e dinâmica, 
com bastante segurança”, observou o 
presidente, afirmando: “há a confiança de que 
aquele representante tem poder suficiente 
para buscar a solução de forma prática”.
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O MODELO VALEC DE
GESTÃO AMBIENTAL

Dentro desta premissa de “total liberdade 
de atuação”, como colocou o presidente José 
Luis, é necessário apontar que o alto nível 
de capacitação técnica resulta em um fato, 
no mínimo curioso: “Muitas vezes, nossos 
próprios quadros têm demonstrado um 
rigor às vezes até maior do que os órgãos 
fiscalizadores quanto à nossa atuação. E isso 
acaba tornando a empresa mais preparada 
para oferecer respostas condizentes às 
exigências. Chegamos a um ponto em 
que, a referência consiste no seguinte: 
‘se o nosso próprio pessoal aprovou, é 
líquido e certo que teremos a aprovação de 
quem for preciso’. Muito por conta deste 
fato, é que a Superintendência de Meio 
Ambiente e Desapropriação, capitaneada 
pela Paula Tagliari, é reconhecida não só 
internamente, mas pelo mercado e mesmo 
outras instituições, como um modelo de 
sucesso”, comentou o engenheiro. “Esta é a 
maior prova de que a VALEC aprendeu com 
os equívocos do passado. De mais a mais, eu 
vejo que temos um recado bastante claro 

para quem quiser ouvir (ou neste caso, ler): é 
preciso despir-se de preconceitos e buscar a 
informação. Na verdade, eu faço um convite a 
todos os que se posicionam de maneira mais 
contundente a respeito de alguns temas como 
este: antes de criticar pura e simplesmente, 
venham nos conhecer. Vão aos canteiros, aos 
viveiros. Vejam com seus próprios olhos os 
resultados que estamos obtendo, com aval 
dos profissionais que constituem a elite, a 
vanguarda na área ambiental. E não me refiro 
apenas à VALEC. O Brasil hoje, como um todo, 
está em pé de igualdade – senão à frente – do 
que há de mais moderno no que diz respeito à 
técnica, métodos e tecnologia”, disse.

“O Brasil hoje, como um todo, está em pé 
de igualdade – senão à frente – do que 
há de mais moderno no que diz respeito 
à técnica, métodos e tecnologia.”
José  Ferreira, Presidente da VALEC
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O PROJETO

“Além das mudas de produção própria, 
o empreendimento se vale da aquisição 

de exemplares oriundos de viveiros 
licenciados, de acordo com a oscilação 

da demanda. Houve um planejamento 
feito no sentido de aproveitar os 

períodos chuvosos, dentro de um 
horizonte de implantação de 2 anos, 

com previsibilidade de manutenção e 
monitoramento .”

Paula Tagliari, Superintendente de Meio Ambiente
e Desapropriação da VALEC

Pensado por conta do advento das 
exigências de licenciamento ambiental da 
Ferrovia Norte Sul, a concepção do tema que 
ilustra esta capa de Rodovias&Vias, nasce 
dentro das dependências da atual SUMAD (em 
edições anteriores o leitor poderá constatar 
que a superintendência era referenciada 
como SUAMB), gestada por uma equipe 
jovem e dinâmica. “Desde o início, foi algo 
elaborado com muito critério, o que frutificou 
na aprovação por parte dos organismos 
ambientais, posterior licitação vencida pela 
JARDIPLAN, e consequente início efetivo do 
projeto. São 5 viveiros, sendo um de referência, 
instalado no Câmpus Gurupi, da Universidade 
Federal do Tocantins (UFT), com mudas nativas 
do Cerrado”, explica a superintendente de 

Meio Ambiente e Desapropriação da VALEC, Paula 
Durante Tagliari. “Além das mudas de produção 
própria, o empreendimento se vale da aquisição 
de exemplares oriundos de viveiros licenciados, 
de acordo com a oscilação da demanda. Houve 
um planejamento feito no sentido de aproveitar 
os períodos chuvosos, dentro de um horizonte 
de implantação de 2 anos, com previsibilidade de 
manutenção e monitoramento de, no mínimo, 
3 anos, totalizando 5 anos de projeto, para garantir 
a viabilidade destes espécimens no ambiente em 
que foram inseridos”, revelou. Não é para menos, 
uma vez que se trata de 4,5 milhões de mudas, 
distribuídas tanto na faixa de domínio quanto em 
áreas remanescentes da FNS. “Atualmente,  temos 
em torno de um milhão de mudas”, apontou.  
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MONITORAR É PRECISO

Os referidos 3 anos de acompanhamento 
da evolução do plantio, representam mais 
do que o compromisso de fazer com que a 
recomposição seja efetiva. Representam uma 
forma de procurar garanti-la: “Este é o tempo que 
a literatura e também a Autorização de Supressão 
de Vegetação do empreendimento indica como 
necessário para que essas plantas possam se 
desenvolver bem. Após este período, de acordo 
com os estudos, as mudas passam a não requerer 
cuidados tão intensivos, sendo capazes de, a 
partir daí, crescerem por si mesmas”, contou a 
superintendente. “Antes disso, são diversos tipos 
de intervenção que precisam ser observados, de 
acordo com os requerimentos de cada espécie, 
como roçagem, tratamento de pragas, controle 
de algumas populações da entomofauna, como 
formigas, e até mesmo, irrigação”, detalhou. 
“São mais de 50 espécies de mudas, cuja forma 
de distribuição, está prevista no projeto. Neste 
aspecto, também é preciso observar variantes 
como a adequação do solo para tais e quais 
tipos de planta, a disponibilidade de água, em 
tais e quais quantidades, de forma a otimizar ao 
máximo as chances de sucesso”. Para cumprir 
com eficiência esta pesada tarefa (e efetivamente 
estabelecer os diversos tipos de parâmetros e 
metas), aferindo e gerenciando informações 
factuais, que gerem documentos que possam 
ser atestados, a equipe da SUMAD é constituída 
de um set completo de profissionais municiados 
com o aparato mais moderno à disposição. 

Por meio das captações e levantamentos 
realizados periodicamente pela JARDIPLAN, 
é possível verificar os desdobramentos, e a 
que termo os trabalhos avançam, fazendo 
comparativos e análises que permitem 
tomadas de decisão mais rápidas e 
seguras, que otimizam a operação, e, por 
fim, ordenam um dispêndio de recursos 
absolutamente dentro de um modo racional. 
Um retrato fiel, georreferenciado, preciso e 
muito detalhado.

Equipe da SUMAD - VALEC
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Estabelecidos os elementos principais que 
dão robustez ao plantio compensatório, é 
inevitável ponderar sobre uma “verticalização” 
ou mesmo replicação dessas práticas em outros 
empreendimentos: “Temos a intenção de 
reproduzir na FIOL, os mesmos procedimentos 
da FNS. Já foi protocolado um novo projeto 
no IBAMA, basicamente nos mesmo moldes. 
Claro que este caso contempla mais biomas, 
uma vez que há presença, além do Cerrado, de 
faixas da Caatinga e de Mata Atlântica. Então, é 
uma versão ‘expandida’ dessa programação, 
que, também tem inserida uma inovação: que 
trata da inclusão de agroflorestas”, sinalizou 
Paula. Solicitada a detalhar esta nova aquisição 
vocabular, a superintendente devolveu em sua 
resposta, mais um novo termo a ser incorporado 
ao glossário deste periódico: “O objetivo é 
utilizar os Sistemas Agroflorestais (SAF’s) 
especificamente nas situações de impacto 
social, cultural e ecológico, nas quais a prescrição 
de um consórcio florestal possa trazer retornos 
adicionais ao plantio puro, integrando a ele as 
necessidades das comunidades tradicionais 
a fim de proporcionar-lhes benefícios diretos. 
Por comunidades tradicionais entende-se 
as comunidades quilombolas e indígenas 
impactadas pela ferrovia. Os Sistemas 

LEGADO DO PIONEIRISMO

Agroflorestais (SAF’s) são áreas produtivas onde há 
o manejo de plantas de diferentes características 
agrícolas e florestais, que interagem entre si em 
um processo temporal de sucessão direcionada. 
Essa diversidade tem como objetivo o maior 
aproveitamento dos recursos naturais, como solo, 
água e luz. A proposta da implantação dos sistemas 
agroflorestais nas comunidades tradicionais traz 
inovações no âmbito do plantio compensatório, 
conciliando plantio com educação ambiental e apoio 
às comunidades, apresentado um novo paradigma 
que beneficiará essas populações e o ecossistema”, 
afirmou a superintendente. 

“Implantação dos sistemas agroflorestais 
nas comunidades tradicionais traz 
inovações no âmbito do plantio 
compensatório, conciliando plantio 
com educação ambiental e apoio às 
comunidades, apresentado um novo 
paradigma que beneficiará essas 
populações e o ecossistema.”
Paula Tagliari, Superintendente de Meio Ambiente e 
Desapropriação da VALEC
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RECOMPOSIÇÃO

Como qualquer intervenção 
humana, um grande empreendimento 
de engenharia, da monta de uma FNS, 
exerce impactos e exige reparação. Mas, 
quando se fala deste tema, é comum 
que se pense apenas na obra como 
elemento transformador, sem considerar 
os chamados “passivos”, em muitos 
casos, anteriores (em muitas décadas) aos 
trabalhos, e normalmente, resultantes 
de assentamentos desordenados e/ou 
mau uso de recursos naturais. “O que 
estamos vendo, é que a engenharia, na 
verdade traz a oportunidade de recuperar 
de maneira adequada, um dano que 
poderia se perenizar. Quando o Estado 
se faz presente por meio do seu projeto, 
ele acaba oferecendo uma chance de 
mitigar o estrago ou mesmo, revertê-lo 
completamente”, frisou Paula, citando 
como exemplo a área conhecida como 
“Grutas do Corrente” (que passará a 
ser uma Unidade de Conservação, pós 
intervenção da VALEC), e que consiste em 
um complexo de mais de 100 cavernas, 
que até então sofria com a degradação 
de ocupações irregulares – e o que é 
pior – sem qualquer tipo de atenção 
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governamental. “O Nosso projeto alterou 
o traçado da ferrovia, evitando maiores 
impactos às cavernas e nos proporcionou 
as condicionantes para elaborar um 
plano de recuperação completo para a 
área, com recomposição da vegetação e 
outros expedientes que foram utilizados 
com sucesso na FNS”, declarou. Também 
a superintendente lembrou que um 
empreendimento de infraestrutura pesada, 
atende ritos específicos: “É um processo 
de licenciamento ordinário, com etapas 
muito específicas que devem ser atendidas, 
como licença prévia, licença de instalação 
e licença de operação. Um passo a passo 
muito estrito, que se bem executado, 
permite uma boa integração da obra com o 
meio”, observou. “Neste contexto, o plantio 
vem como uma espécie de coroação dos 
trabalhos”. Um gran finale, cuja paleta de 
cores predominantemente verde, obedece 
ao ritmo da vida, respeitando todos os 
seus matizes. Tom expresso na hashtag 
criada por Paula para assinar seus tweets: 
#infraestruturacomsustentabilidade.



“Apesar dos poucos mais de 6 meses 
do início deste projeto, percebo 

que tomamos a decisão correta. 
Já possuímos áreas reflorestadas, 
com mudas com mais de 2 metros 

de altura. É uma satisfação enorme, 
como engenheiro florestal, elaborar 

e participar, do início ao fim, de um 
projeto dessa magnitude e importância 

para o bioma Cerrado.”
Alex Paiva Rapazzo, gerente de Meio Ambiente da VALEC
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RAÍZES DA MUDANÇA

O projeto de plantio compensatório da 
FNS foi concebido em 2014, após Alex Paiva 
Rapazzo, gerente de Meio Ambiente da 
VALEC, com base nas experiências pregressas 
e nos trabalhos até então desenvolvidos, 
partir de uma constatação não muito positiva: 
“Tomamos a iniciativa, após eu verificar 
que os plantios feitos pelas construtoras 
da ferrovia, não eram eficientes, com alta 
mortalidade. Os principais problemas 
que vi, foram em relação à metodologia e 
técnicas de silvicultura empregadas, que 
eram fracas e antiquadas, com período de 
manutenção das mudas irrisório, de apenas 
180 dias. E, principalmente, que os plantios 
eram executados pelas construtoras e não 
por empresas especializadas”, recordou. 
“Ora, por melhor que seja a construtora, elas 
não estão familiarizadas com trabalhos de 

reflorestamento, que exigem um cuidado 
e manejo adequado. Então, esse projeto já 
contempla aspectos recomendados pela 
literatura e essenciais para o desenvolvimento 
das mudas, como adubação, irrigação, análise 
de solo entre outros fatores” comentou. “Uma 
vez aprovado o replantio pelo IBAMA, neste que 
dizem ser um dos maiores do mundo - e é com 
certeza o maior do Brasil – iniciamos o trabalho 
para convencer a então diretoria da VALEC, da 
importância da mudança de paradigma na forma 
de execução dos plantios, retirando essa tarefa 
das construtoras e realizando uma licitação para 
contratar uma empresa especialista para tocar 
o projeto”, contou. “Em 2018, conseguimos 
finalmente realizar a licitação, e contratar essa 
empresa para executar os plantios”. Perguntado 
a respeito do desenvolvimento dos trabalhos, 
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o gerente afirmou: “apesar dos poucos mais de 
6 meses do início deste projeto, percebo que 
tomamos a decisão correta. Já possuímos áreas 
reflorestadas, com mudas com mais de 2 metros de 
altura. É uma satisfação enorme, como engenheiro 
florestal, elaborar e participar, do início ao fim, 
de um projeto dessa magnitude e importância 
para o bioma Cerrado, um dos mais ameaçados 
do mundo, sendo considerado um hot spot, 
junto com a Mata Atlântica, pelo seu endemismo, 
biodiversidade e criticidade de preservação”, 
declarou, acrescentando ainda: “Muito se fala sobre 
a destruição do meio ambiente, mas há pouco 
espaço na mídia para as iniciativas de preservação 
e recuperação como esta. Esse é um projeto que 
irá recuperar aproximadamente 1400 hectares do 
cerrado, ao longo dos Estados de Tocantins, Goiás, 
Minas Gerais e São Paulo. Tudo indica que estamos 
no caminho certo”, finalizou.
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OLHAR MINISTERIAL

Extrapolando (e muito) os limites 
de 140 caracteres (280, se levados em 
conta as novas políticas do Tweeter), que 
despertaram a atenção da Central de 
Jornalismo de Rodovias&Vias, uma das 
equipes se dirigiu à Subsecretaria de Gestão 
Ambiental e Desapropriações do Ministério 
da Infraestrutura, para conversar com 
Mateus Salomé do Amaral, seu subsecretário, 
engenheiro Ambiental e Mestre em Tecnologia 
Ambiental e Recursos hídricos, para melhor 
compreender de que forma o Ministério de 
Infraestrutura tem oferecido suas contribuições 
para o grandioso projeto de formação de 
Florestas, e mesmo, fornecer as direções de 
obras mais amigáveis ao meio ambiente, sem 
prejuízo de função. “Esta é uma subsecretaria 
que não existia, e que passou a ser vinculada à 
Secretaria Nacional dos Transportes Terrestres, 
por um entendimento do Ministério de 
Infraestrutura, de que era preciso adotar uma 
nova postura na pasta. Hoje nós temos um 

“O plantio compensatório da FNS é um 
case de sucesso. É um mérito grande 

da VALEC, pois é preciso conciliar 
área, aprovação no órgão ambiental, 

executar e manter, monitorar. 
Somente a aquisição de áreas – sem 
levar em consideração a questão de 

recursos – é muito complexa.”
Mateus Amaral, subsecretário de Meio Ambiente MInfra

quadro de carreira, absolutamente técnico, 
montado para gerenciar as desapropriações, as 
questões territoriais e as questões ambientais”, 
explicou o subsecretário. “De um lado, o 
Ministério sentiu desde o início uma demanda 
que, para além da técnica pura e simples, exigia 
obras, independente do modal, cada vez mais 
sustentáveis. Uma forma de encontrar maior 
consonância com a sociedade, e ao mesmo 
tempo, estabelecer padrões, com processos 
melhor definidos e melhores práticas, com 
o estabelecimento de comitês de alto nível, 
compostos por correspondentes dentro de 
vários órgãos e autarquias, como DNIT, ANTT, 
ANAC, ANTAQ, de forma a conduzir os projetos 
e estruturá-los dentro de algo que seja um 
ponto de partida, que necessite apenas de 
ajustes finos”, relatou o engenheiro. “Sabemos 
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o que temos que fazer. Sabemos os impactos. 
O que estamos procurando, junto com o 
estabelecimento dessas boas práticas, é dar 
maior agilidade às obras. Muitas vezes, somos 
cobrados por algo que já estamos fazendo. 
Então, consolidando esses procedimentos, 
teremos a possibilidade de ganhar tempo”. 
Perguntado acerca de como se dá este tipo 
de argumentação hoje, entre entidades do 
próprio governo, o engenheiro declarou: “Eu 
parto do entendimento de que há dois tipos 
de decisão, a decisão submetida (reativa), e a 
decisão compartilhada (proativa e conjunta). 
Com o avanço das políticas ambientais ao longo 
do tempo, de uma maior cobrança por parte 
dos órgãos financiadores, depois por parte dos 
legisladores, e em um momento mais recente, 
pelos próprios princípios de compliance, foi se 
criando a cultura de montar equipes de trabalho 
na área ambiental, dentro de instituições que 
originalmente não tinham essa prerrogativa. 
Então, ao invés de elaborarmos um projeto de 
meio ambiente para depois submetê-lo, hoje 
temos a condição de avaliá-lo internamente, 
e passar para o órgão de interesse, o mais 
bem resolvido o possível. Já partimos de uma 
mentalidade diferente, mais avançada”, 
afirmou o subsecretário. Em específico sobre 
o plantio da VALEC na FNS, ele considerou que 
“O Ministério, por meio de sua subsecretaria, 
fez uma coordenação. A responsabilidade é do 

empreendedor (VALEC), mas as interfaces, são 
mediadas por aqui. O plantio compensatório 
da FNS é um case de sucesso. É um mérito 
grande da VALEC, pois é preciso conciliar área, 
aprovação no órgão ambiental, executar e 
manter, monitorar. Somente a aquisição de 
áreas – sem levar em consideração a questão 
de recursos – é muito complexa. O que 
tentamos aqui, é tentar facilitar esses tipos 
de desenvolvimentos, principalmente junto 
aos Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), e IBAMA, para 
concatenar mais benefícios do ponto de vista 
ambiental, com um processo mais ágil”, disse. 
“Não apenas neste projeto, mais em qualquer 
outro que venha a se utilizar de expedientes 
similares. É preciso registrar que o plantio em si, é 
apenas uma das várias ações que tiveram que ser 
executadas, dentro de um escopo muito maior, 
que envolve o entendimento do Meio Ambiente 
como um todo. Então, o que posso depreender 
de tudo isso, é que o Brasil sabe sim fazer obras 
sustentáveis”, afirmou, relatando algo que seria 
capaz de apaziguar muitos críticos: “Muitas 
pessoas falam que não respeitamos povos 
tradicionais. Mas há menos de 2 semanas, fomos 
à Canarana, perto dos Xingus, para acertar 
junto a eles, a forma pela qual eles deveriam ser 
consultados. Tudo isso, por que a intenção é 
fazer obra, mas fazer a obra bem feita, no mais 
amplo sentido possível”.
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PARTÍCIPES DE UM
NOVO PARADIGMA

“Este projeto é um presente que 
caiu em nossas mãos, dada a sua 

magnitude e a possibilidade que ele 
constituiu, de podermos pensá-lo de 

forma muito bem planejada. É um 
desafio muito grande, mas que nos 

motiva. Uma oportunidade que, a 
meu ver, representará um dos, se não 

‘o’ mais alto ponto da carreira.”
Nandor Kump, Coordenador Executivo pela JARDIPLAN

Como não poderia ser diferente, o 
projeto de replantio envolve diretamente, 
representantes posicionados na vanguarda 
do conhecimento, atuando em todas 
as esferas do trabalho. Observar seu 
desenvolvimento, portanto, é também 
verificar um grandioso arranjo entre a 
vida acadêmica e profissional de pessoas 
oriundas de instituições como UNB 
(Brasilia), USP (São Paulo), UFG (Goiás) e 
UFT (Tocantins), No primeiro caso, egressos 
atuantes e no ápice de sua performance. 
No segundo, a juventude que inicia a sua 
trajetória de forma brilhante, oferecendo 
suas contribuições já durante seu período 
de estudos. Mais que que a formação de 
florestas, este é um projeto que coroa 
esforços de toda uma vida de dedicação, e 

contribui para a formação de profissionais ainda 
mais avançados na área um futuro próximo, que 
já começou. Entre a experiência e o entusiasmo, 
esta é uma situação que demonstra, de forma 
inequívoca, uma opção pelos dois, conciliados 
em forma definitiva. “Este projeto é um 
presente que caiu em nossas mãos, dada a sua 
magnitude e a possibilidade que ele constituiu, 
de podermos pensá-lo de forma muito bem 
planejada. É um desafio muito grande, mas 
que nos motiva. Uma oportunidade que, a 
meu ver, representará um dos, se não ‘o’ mais 
alto ponto da carreira”, avaliou Nandor Kump, 
engenheiro Agrônomo e coordenador das 
atividades de plantio pela JARDIPLAN. “Com 



RODOVIAS&VIAS 43

CAPA

FORMANDO FLORESTAS

um termo de referência muito bem 
elaborado, vemos a disposição da VALEC 
em oportunizar um grande avanço. 
Estamos com alta produtividade nos 
viveiros, e, mesmo considerando que 
estamos no início, constatamos um 
ótimo desempenho das coberturas, 
em alguns locais, já com a presença de 
fauna atraída pelas novas condições”, 
comentou o engenheiro. Veterano da 
turma de 1976 da ESALQ, Nandor destaca 
a responsabilidade, não apenas associada 
à parte ambiental, mas ao fator humano: 
“Paralelamente ao plantio em si, há toda 
uma parte de informação, de levarmos 
um pouco mais de conhecimento aos 
lindeiros. É gratificante ver como é algo 
transformador para estas populações, 
a forma como eles se engajam de 
maneira cooperativa, cientes de estarem 
participando de um legado que será 
perene”, afirmou o engenheiro. Ainda na 
seara da vivência profissional, o trabalho 
desenvolvido pela JARDIPLAN conta 

com a experiência de pessoas como Luís 
Vicente Bufo, engenheiro Florestal. Atuando 
também como um dos responsáveis 
técnicos do projeto e especialista espécies 
nativas brasileiras, o engenheiro declara: 
“É um trabalho de primeira grandeza em 
amplo sentido. Seja pela extensão das áreas, 
a quantidade de mudas, pelas grandes 
distâncias a serem vencidas, o número de 
profissionais de diferentes especialidades 
envolvidos, o número de frentes de 
trabalho, o número de fitofisionomias a 
serem recuperadas, em suma, uma enorme 
gama de variáveis a serem trabalhadas 
em simultâneo”. Para além do foco em 
resultados, o engenheiro elenca outros 
ganhos: “É um projeto muito estimulante 
do ponto de vista profissional, pois exige 
uma busca constante por inovação, novos 
aprendizados e a incorporação de novas 
tecnologias, para atender ao imenso 
volume de demandas. É um trabalho 
intenso na medida exata em que é muito 
recompensador”, resumiu.

“É um projeto muito estimulante 
do ponto de vista profissional, 
pois exige uma busca 
constante por inovação, novos 
aprendizados e a incorporação de 
novas tecnologias, para atender 
ao imenso volume de demandas. 
É um trabalho intenso na 
medida exata em que é muito 
recompensador. ”
Luís Vicente Bufo,
Coordenador técnico pela JARDIPLAN
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A INTELIGÊNCIA SOB A
EGRÉGORA DO SABER

“É uma satisfação muito grande, 
dentro de suas múltiplas funções, 

ver que a instituição cumpre, dentro 
de sua premissa de prestação de 

serviços à sociedade, com sua missão 
de formar pessoas, contribuindo 
em um empreendimento desta 

envergadura, dando sua parcela
de contribuições.”

Luis Eduardo Bovolato, professor Doutor,
Reitor da Universidade Federal do Tocantins

“Quando a Universidade, a academia de 
forma geral, está presente no desenvolvimento 
de grandes trabalhos, temos em primeiro 
lugar a certeza de que há um quadro 
qualificado somando-se a ele. A participação 
de professores, estagiários e alunos, 
assegura o aporte de novas possibilidades, 
novas tecnologias, do conhecimento e 
do desenvolvimento técnico e científico 
que a Universidade proporciona com seus 
laboratórios e linhas de pesquisa, o que se 
traduz em uma solidez ainda maior para o 
caráter do projeto. Em segundo lugar, temos, 
por meio do convite que a VALEC nos fez, um 
reconhecimento importante dos estudos que 
estamos desenvolvendo e da seriedade com 
que eles são conduzidos”, falou à Rodovias&Vias 

Luis Eduardo Bovolato, professor Doutor, Reitor 
da Universidade Federal do Tocantins. “É uma 
satisfação muito grande, dentro de suas múltiplas 
funções, ver que a instituição cumpre, dentro de sua 
premissa de prestação de serviços à sociedade, com 
sua missão de formar pessoas, contribuindo em um 
empreendimento desta envergadura, dando sua 
parcela de contribuições”, avaliou. Diretamente do 
Câmpus de Gurupi da UFT, também a equipe teve a 
oportunidade de colher as considerações de Saulo 
Boldrini Gonçalves, professor do Magistério Superior 
e membro do Colegiado de Engenharia Florestal da 
Universidade Federal do Tocantins (UFT) no Câmpus 
de Gurupi, coordenador técnico dos trabalhos e 
da interface entre a instituição e a companhia. Para 
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ele, “A inciativa do governo federal, por meio da 
VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, 
de realizar a recomposição florestal no trecho da 
ferrovia Norte-Sul de Porto Nacional -TO à Estrela 
D’Oeste – SP, vem como um tapa de luva na 
opinião pública negativa sobre a condução dos 
temas ambientais por parte da União. Tal projeto 
é um exemplo de programa ambiental que 
fomenta a preservação com sustentabilidade”, 
observou. O professor acrescentou ainda alguns 
detalhes acerca da parceria estabelecida com a 
detentora do contrato: “A empresa buscava na 
região de Gurupi uma empresa que pudesse 
fornecer mudas de espécies nativas do bioma 
Cerrado para realizar a recomposição florestal 
ao longo da ferrovia. Não encontrando tal 
empresa, a JARDIPLAN foi até a Universidade 
Federal do Tocantins conhecer o curso de 
engenharia florestal. Em uma reunião com 
alguns professores do curso, resolveram firmar 
um Termo de Cooperação para produção de 
mudas nativas do bioma Cerrado. A proposta 
de Cooperação Técnica Universidade/Empresa 

tem como objetivo a conjugação de esforços para 
a instalação de um viveiro florestal de produção 
de mudas de espécies nativas nas dependências 
da UFT, Câmpus de Gurupi-TO, visando o 
aprimoramento técnico dos acadêmicos dos 
cursos do Câmpus por meio de desenvolvimento 
de ciência e tecnologia alinhados aos objetivos 
da empresa”, detalhou. Avançando no tema, 
o professor, destaca outro ponto positivo dos 
trabalhos: “Em tempos em que está sendo 
discutido um novo modelo de gestão das 
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), no 
qual busca-se um modelo que se aproxime dos 
utilizado por países desenvolvidos, onde as IFES 
não são vistas como  centros de ensino e pesquisa 
isolados do mercado de trabalho. A UFT câmpus 
de Gurupi salta na frente com a parceria Público/
Privada. Tal parceria serve de exemplo para outras 
Universidades, onde a junção do corpo acadêmico, 
aliado ao apoio financeiro da inciativa privada 
culminou na solução de problemas ambientais e 
sociais da região, a partir do desenvolvimento de 
ciência e tecnologia”, finalizou.

“Vem como um tapa de luva 
na opinião pública negativa 
sobre a condução dos temas 
ambientais por parte da União. 
Tal projeto é um exemplo de 
programa ambiental que 
fomenta a preservação com 
sustentabilidade.”
Saulo Boldrini Gonçalves, professor e membro do 
Colegiado de Engenharia Florestal da Universidade 
Federal do Tocantins
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Trabalhando continuamente junto à 
equipe da VALEC para a melhoria da gestão dos 
processos ambientais, Jônatas Trindade, diretor 
de Licenciamento Ambiental do Ibama, avalia 
que sua diretoria atualmente conduz cerca 
de 3 mil processos, empreendendo esforços, 
também para padronizar procedimentos e 
replicar medidas bem-sucedidas que possam 
ganhar escala e gerar benefícios ambientais. 
“Um dos frutos, é o projeto mencionado, que 
tem como objetivo a recomposição florestal 
com a criação de corredores e conexões de 
vegetação”, explicou, mencionando outras 
ações de vulto: “Há diversos exemplos de bons 
projetos na carteira de licenciamento ambiental 
do Ibama: o viaduto vegetado para passagem 
de fauna implantado no Ramal Ferroviário 
Sudeste do Pará para reduzir casos de 
atropelamento de animais; os túneis previstos 
no Contorno de Florianópolis para minimizar 
a interferência nas áreas de mata atlântica em 

estágio avançado de regeneração; e a criação 
do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, 
em decorrência da compensação ambiental 
estabelecida no empreendimento S11D 
em Carajás (PA)”, citou. “O Ibama também 
acompanha uma série de Planos de 
Recuperação de Áreas Degradadas (Prad) 
que vêm obtendo resultados animadores. 
Os principais integram os processos de 
licenciamento da Mina do Guaju, das Minas 
de Ipanema e Felicíssimo, do Estanho de 
Rondônia S.A e da Mineração Corumbaense 
Reunida S.A.”, fez questão de registrar.

PROCESSO COLABORATIVO:
A VISÃO DO IBAMA

“Um dos frutos, é o projeto 
mencionado, que tem como 

objetivo a recomposição florestal 
com a criação de corredores e 

conexões de vegetação.”
Jônatas Trindade,

Diretor de Licenciamento Ambiental do Ibama
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PROCESSO COLABORATIVO:
A VISÃO DO IBAMA

“Eu sei que estamos ajudando bastante 
a controlar o desmatamento. A gente 
sabe que o pessoal da região às vezes 
vem e derruba árvore pra fazer lenha. 
Antes eu não ligava muito. Hoje eu vejo 
como é trabalhoso cuidar das plantas. ”
Lilian Rocha, Colaboradora de plantio

Até aqui, o tenaz homem da engenharia, 
o gestor, o congressista e mesmo o ocasional 
leitor que por ventura nos brinda com a 
atenção de suas retinas até aqui, deve estar 
pensando que esta é uma história “boa demais 
para ser verdade”. De fato, parece. Mas fica 
ainda melhor. Alguns parágrafos atrás, falou-
se das comunidades, e do benefício que uma 
grande obra pode gerar diretamente, e na 
maioria dos casos, o primeiro pensamento 
que toma a mente, é o do operário, do 
auxiliar, do estoquista, do encarregado de 
obras, que volta a ter seu sustento garantido 

com dignidade, aqui, especificamente sob o sol 
onipresente do Centro Oeste. Contudo, não. 
Rodovias&Vias foi ao viveiro goiano do projeto 
e pôde ouvir, nas palavras de quem lá atua, que, 
embora a operação eventualmente cesse com o fim 
do empreendimento, há o aprendizado, que fica 
para sempre: “Eu estou aqui há 6 meses. Esse é meu 
primeiro trabalho. E aprendi muita coisa. Descobri 
que tem plantas que fazemos o manejo, que eu nem 
conhecia”, relata Lilian Suelen Martins da Rocha, 
uma das colaboradoras do plantio, que também 
zela pela saúde das mudas. “Eu sei que estamos 
ajudando bastante a controlar o desmatamento. A 
gente sabe que o pessoal da região às vezes vem e 
derruba árvore pra fazer lenha. Antes eu não ligava 
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muito. Hoje eu vejo como é trabalhoso cuidar 
das plantas, fazer elas crescerem direitinho, 
coisa que demora anos... e às vezes eles vão lá 
derrubam em um dia. Esse é o tipo de situação 
que se eu testemunhar, denuncio. Não pode 
não”, diz Lilian, que é canedense e pretende 
seguir em frente, trabalhando na área de Meio 
Ambiente. Por outro lado, Willamar da Silva 
Menezes, técnico agrícola e encarregado de 
produção do viveiro, da JARDIPLAN, e há 7 
anos na empresa, avalia que todo o zelo tem 
surtido os efeitos esperados: “A maioria dos 
exemplares cultivados aqui – este é o viveiro 
que abastece dos Lotes 3 ao 5 – foi para o 
replantio que iniciou na Voçoroca. Estamos 
acompanhando muito de perto essas pouco 
mais de 300 mil mudas, de diversas espécies 
e, posso dizer que desde que começamos 
o trabalho, tudo tem ido muito bem. É um 
cuidado muito grande, por que muitas áreas 
são próximas de regiões antropizadas, sob 
constante risco de queimadas que o pessoal 

às vezes faz para abrir pasto, às vezes por pura 
diversão. Então, estamos sempre monitorando, 
fazendo o controle desses danos, observando 
o que as mudas sofreram, quando necessário 
substituindo-as ou oferecendo as condições 
para que elas se recuperem”, declarou ele, 
que é veterano de uma outra ação exitosa, no 
Porto de Suape: “Lá nós iniciamos as operações 
em 2012, e o plantio foi extremamente bem 
sucedido. Hoje em dia aquelas áreas já podem ser 
consideradas florestas. Sinceramente, eu espero 
que o resultado se repita por aqui. Na verdade, 
pensando melhor, eu acho que com certeza 
vai se repetir, por que nós temos ‘bagagem’, 
experiência suficiente pra isso. E temos a 
vantagem de estarmos bem assessorados, por 
uma tecnologia bem mais possante do que a que 
dispúnhamos lá”, declarou. 

“A maioria dos exemplares 
cultivados aqui foi para o replantio 

que iniciou na Voçoroca. Estamos 
acompanhando muito de perto 

essas pouco mais de 300 mil mudas, 
de diversas espécies e, posso dizer 

que desde que começamos o 
trabalho, tudo tem ido muito bem.”

Willamar Menezes, técnico agrícola
e encarregado de produção do viveiro da JARDIPLAN

(da direita para a esquerda): Nayara Silva, Maurílio Serqueira, Alison Jesus e Lilian Rocha  
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O clima seco e quente, dá lugar à umidade e 
ao frio, típicos do inverno do Sudeste. Reclamam 
os pneus da aeronave sobre o grooving da pista, 
durante a aterrissagem. No horizonte, em meio 
aos tons de cinza, copas de árvore sobressaem 
em explosões verdes, no condomínio que abriga 
a sede da JARDIPLAN, trazendo contemplação 
e vida, em cadência bem diversa à do rugir 
incessante dos bólidos, na selva de concreto. 
A sofisticação do improviso em quintas de 
John Coltrane no som do carro, com suas 

modulações matemáticas, é substituída pela 
exuberância orgânica, fluida e natural, captada 
no tom ponderado da conversa com Ricardo 
Abreu, consultor Ambiental e geografo, à 
frente do que tecnicamente – e provavelmente 
- é um dos maiores projetos de restauração 
florestal já tocado no Brasil. Algo que, como 
ele mesmo explicou, equivale a restaurar um 
quadro, restituindo suas cores e matizes o 
mais próximo ao que existia originalmente. 
“Diferentemente do que ocorria, este em si é um 
contrato que traz inovações. A VALEC poderia 
ter se atinado apenas ao modelo de restauração 
baseado apenas no plantio de espécies nativas, 
contratado meramente um executor para 
ele, em um trabalho com características mais 
operacionais. Entretanto, ouve a opção por 
algo mais amplo, com a contratação de uma 
consultoria técnica multidisciplinar que também 
possui capacidade executora”, distingue o 
consultor, deixando entrever que a alternativa 
acaba por trazer um tipo de acompanhamento 
mais completo, multidimensional. “Nós 
iniciamos fazendo o levantamento bibliográfico, 
de tudo o que já foi catalogado na região, ou 
regiões, de interesse, junto a instituições como 

Cada vida importa: por menor que seja, toda planta possui uma 
função específica, da qual depende o bom desempenho geral.
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universidades, cruzando estas informações com 
as classificações mais atualizadas que o IBGE hoje 
atribui às localidades. Como estamos falando 
de um ‘extenso corredor’ Norte-Sul, trata-se de 
uma observação extremamente detida, com 
um mix de espécies altamente variável, e que, 
mesmo dentro de uma mesma característica 
básica, possui diferenças importantes, e 
interações diferentes, de acordo com solo, 
presença de corpos hídricos e perfil de relevo”, 
explica Abreu, exemplificando: “Normalmente, 
falamos ‘Cerrado’. Mas o fato é que há várias 
fitofisionomias presentes no bioma do Cerrado 
como: Cerrado stricto sensu, Cerradão, Mata de 
Galeria entre outros”. Com base nisso, e mais uma 
vez, é necessário traçar uma diferenciação bem 
clara entre um simples plantio e uma restauração 
desta monta: “A restauração, como estamos 
fazendo, trata fundamentalmente, da introdução 
ou reintrodução, de um sistema que seja capaz 
de se manter sozinho. Completamente funcional, 
e capaz de ocupar outras áreas pelo advento de 

sua própria evolução. Basicamente, nós criamos 
as condições de atração para a fauna, os insetos 
polinizadores, e demais integrantes dos serviços 
ambientais, que passam desta forma a cobrir 
uma faixa maior de extensão. Com isso, estamos 
resolvendo também, um outro problema 
ambiental: com fragmentos de mata esparsos, as 
populações animais e mesmo da flora, exaurem 
facilmente aquele espaço vital, sem conseguirem 
se perpetuar e fatalmente entrando em declínio. 
Com a evolução do projeto, essas novas áreas 
se encontrarão e formarão um corredor do qual 
algumas espécies carecem, o que reequilibrará 
não só as populações, mas será capaz de 
consolidar aquele bioma novamente. Isto 
também contribui com a diversidade genética 
dessas populações, tornando-as mais resistentes 
a pragas”, contou Ricardo. 

“Basicamente, nós criamos as 
condições de atração para a fauna, 

os insetos polinizadores, 
e demais integrantes dos 

serviços ambientais, que passam 
desta forma a cobrir uma 

faixa maior de extensão.”
Ricardo Abreu, Gerente de Projetos da JARDIPLAN

área de monitoramento com NDV calculadoárea de monitoramento espectro Infra Vermelhoárea de monitoramento espectro visual RGB
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ALTO VOLUME

A necessidade por uma melhor 
compreensão dessas espécies, e mesmo da 
ordem adequada para obter mais facilmente 
êxito no plantio, fez com que a empresa 
buscasse o conhecimento em pesquisa reunido 
na academia, porém fazendo com que este 
se tornasse viável para além da teoria ou das 
experiências em pequena escala: “Temos 
um mercado profissional que se formou em 
instituições de referência, muitas vezes com 
professores que são vanguardistas em linhas de 
pesquisa das quais hoje nos valemos para fazer 
um trabalho mais refinado”, avalia o consultor. “É 

aí que entra o expertise da empresa. Muitas vezes, 
os pesquisadores não têm a oportunidade de 
trabalhar com alto volume produtivo. E a empresa 
oferece essa possibilidade, de desenvolver essa 
pesquisa, não de forma a fazer com que ela 
recupere 5, 10 hectares, mas sim 2, 3, 5, 10 mil 
hectares. Claro que neste contexto, concilia-
se esta teoria já aprovada, atestada, e passa-se 
ao segundo desafio, que é torna-la sustentável 
comercialmente, verificando a forma de coloca-la 
dentro de prazos e metas quantificáveis, dentro de 
um mensuramento compreensível, que finalmente 
caiba em um contrato”. 

 Ferramenta de precisão: alto grau de detalhamento, facilidade 
de acompanhamento e informações com grande refinamento.



Visão além do alcance: ...

Cobertura vegetal contribuirá para diminuir erosões,
ajudando a fixar nutrientes no solo
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Com o advento dos Veículos Aéreos Não 
Tripulados (VANT’s) e o uso de softwares 
qualificados para tal, a companhia se capacitou a 
fazer um tipo de diagnose de área, cujos maiores 
trunfos, além da precisão, são o detalhamento 
e o curto espaço de tempo entre as captações, 
por vezes com uma diferença de dias entre um 
levantamento e outro: “Com isso, nós temos 
condições de ver todas as interações que 
ocorrem, com todos os indivíduos. A contagem, 
que antes era feita por amostragem, ou por um 
pesquisador de campo in loco, passou a ser feita 
por este processamento, que nos permite não 

apenas quantificar, mas qualificar. Podemos 
por meio dele saber qual espécie é aquela, 
se ela está se desenvolvendo dentro do 
esperado para aquele tipo de planta, suas 
medidas, se ela tem alguma doença... é 
um rol de informações que também está 
atrelado à outras condicionantes e que em 
última análise, nos fornece tanto uma visão 
'macro' quanto um pequeno recorte de um 
detalhe”, contou o consultor. “É um projeto 
vivo, que nos dá a chance de, com base 
nestas informações, fazer ajustes finos para 
incrementar muito as chances de sucesso”. 

SENSOREAMENTO:
(R)EVOLUÇÃO REMOTA



... a tecnologia permite “ver” até mesmo a “saúde” das plantas.

Cobertura vegetal contribuirá para diminuir erosões,
ajudando a fixar nutrientes no solo
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Coleta de sementes de espécie do cerrado Acompanhamento em drones
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A aparente tranquilidade oferecida 
por um ambiente arborizado e rico 
em diversidade e fauna esconde uma 
luta ferrenha, travada silenciosamente 
em seu “pano de fundo”. O estudo e o 
conhecimento do comportamento das 
espécies nativas e suas relações com o 
meio, aponta que  mesmo alguns eventos 
catastróficos que de quando em quando 
a própria natureza conduz, geram janelas 
de oportunidades para alguns grupos de 
indivíduos. Um ambiente que era vantajoso 
para uns, passa a não sê-lo para outros, o 
que acaba em uma “alternância” de poder, 
e em embates cheios de reviravoltas pelo 
domínio do espaço, algo natural. “Ainda que 

o tempo de contrato contemple apenas 5 anos – 
relativamente pouco dentro do espectro de vida 
de um sistema - há eventos que acontecem em    
sazonalidades de 15, 30, 50 e às vezes 100 anos, 
que alteram as características desta área”, revela 
o consultor Ricardo. “Independente do impacto 
de cheias, secas prolongadas, ou mesmo outros 
eventos que ocorrem em espaços de tempo 
muito esparsos, parte-se do princípio que se o 
restauro foi bem feito, principalmente no que 
tange a sua diversidade, o sistema  persiste tendo 
maior probabilidade de se adaptar sozinho a estas 
perturbações, com novas espécies assumindo 
protagonismo, frente às outras que passam a 
ter menos presença, mas ainda estão lá”, disse, 
exemplificando:  “Para entender isso, é preciso 
entender que há uma ‘guerra’ diária pela luz. As 
espécies mais altas, que absorvem a maior parte 
desta luz, estão sob constante pressão das outras 

CARNIFICINA VEGETAL

“Para entender isso, é preciso entender 
que há uma ‘guerra’ diária pela luz. As 
espécies mais altas, que absorvem a 
maior parte desta luz, estão sob constante 
pressão das outras mais embaixo, que 
se utilizam de todos os subterfúgios 
possíveis para ter o seu espaço.”
Ricardo Abreu, Gerente de Projetos da JARDIPLAN
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mais embaixo, que se utilizam de todos os 
subterfúgios possíveis para ter o seu espaço, 
seja pelo parasitismo, seja aproveitando um 
regime hídrico que passa a ser de escassez, 
para ‘dominar’ uma área. E isso é algo normal. 
Então, no advento de uma cheia, as que 
prosperavam, passam a morrer, e as que 
estavam em um segundo plano, passam a 
se aproveitar disso para se desenvolverem 
mais. Em uma restauração, o que se faz, é 
dar condições equânimes para que estas 
espécies possam competir”. Um “conto” 
prático deste tipo de ocorrência, é o caso do 
pinheiro Araucária (Araucária angustifólia), 
uma espécie da floresta ombrófila mista, de 

ancestral comum de uma espécie andina. 
“Existem estudos que indicam que, na última 
grande glaciação, com grandes extensões 
do atual Brasil completamente congeladas, 
a espécie se expandiu até estas terras. 
Imagine: São Paulo nevando, etc. Então, com 
o degelo, ela se retraiu junto, passando a 
ocupar apenas nichos em regiões mais frias, 
não por acaso, locais com características 
similares, como pode ser observado nas 
regiões onde hoje fica, por exemplo, Campos 
do Jordão, Curitiba, no Sul e nos lugares mais 
altos e frios. Quando vemos essas árvores, na 
verdade vemos os remanescentes do que foi 
uma vasta colonização mais antiga.



Diversidade preservada: eis o berçário da floresta do futuro.
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A VIDA É TÃO RARA (E CARA)

Isto posto, o profissional faz um alerta: 
uma vez que se elimina uma floresta, é muito 
difícil criar novamente as condições para 
recompô-la: “Muitas vezes, é um processo 
que até pode ser revertido, mas leva muito 
tempo e, dependendo das condições, não é 
possível. Se os nutrientes do solo, necessários 
àquela mata, com aquelas características 
foi lixiviado, pois a camada foi exposta por 
conta da perda do escudo vegetal, torna-se 
necessária a reintrodução desses minerais 
e nutrientes. E a recuperação do solo é algo 
extremamente dispendioso, isso quando não 
é simplesmente inviável economicamente”, 

disse. Paralelamente, ele observa outro fato 
relevante, este verificado a nível mundial, e que 
tem impactos diretos na produção de alimentos: 
a polinização. “Este é um fenômeno que tem 
ocorrido aqui no Brasil também. Dentre as 
espécies que possuem maior dependência da 
polinização por meio de insetos, cerca de 80, às 
vezes 90% estão totalmente associadas à abelhas 
e suas diversas subespécies. Recentemente 
a EMBRAPA fez um estudo para avaliar esse 
serviço, e concluiu que elas são preponderantes 
em especial para as espécies frutíferas. Então, 
isso chama a atenção, por que elas dependem 
de áreas de floresta, com microclimas mais 



Cobertura vegetal contribuirá para diminuir erosões,
ajudando a fixar nutrientes no solo

  Mapeamento e atenção ao regime e corpos hídricos é 
fundamental. E junto acaba proporcionando lazer 

como o Parque de Anápolis

 Alunos da UFT aplicam o conhecimento:
É a teoria na prática, orientada para resultados
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amenos, para instalarem as suas colmeias. 
Ou seja: sem florestas, sem comida”, afirmou, 
inadvertidamente dando o tom das lições 
aprendidas ao longo das conversas para a 
elaboração deste material. Na verdade, algo que 
este periódico sempre defendeu, e que consiste 
em conciliar a sustentabilidade em todas as suas 
acepções: independente de vieses ideológicos, 
como o interesse comum, que de fato é, 
para todos. A sustentabilidade no ambiente 
de negócios, não pode mais prescindir da 
sustentabilidade social. E estas – criticamente – 
dependem da sustentabilidade ambiental. Não 
se trata, portanto, de mais um conceito bonito, 
sequer de uma alternativa possível. É talvez, a 
única saída viável, afinal. E enquanto as grandes 
offset do parque gráfico em que esta edição da 
sua Rodovias&Vias tomava a forma que você 
ora manuseia, rodavam ágeis, algumas certezas 
perpassaram indeléveis por nossas equipes. Ao 
registrar uma obra de infraestrutura, sob a ótica 
da formação de uma floresta, ampliamos ainda 
mais nossa crença na defesa da alta engenharia à 
serviço do bem comum. Apolítica, nossa redação 
não pode deixar de perceber que, ainda que sem 
intenção para tal, podemos ter dado ao governo 
Federal, e aos políticos com ele alinhados, 
um presente inestimável nestes controversos 
tempos: um discurso.

Apolítica, nossa redação não pode
deixar de perceber que, ainda que

sem intenção para tal, podemos
ter dado ao Governo Federal,

e aos políticos com ele alinhados, um 
presente inestimável nestes

controversos tempos: um discurso.
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A segurança passiva nas rodovias brasileiras, bem como os métodos e dispositivos 
de sinalização, durante muito tempo foram considerados “acessórios”, especialmente 
quando confrontados com os pesados desafios da engenharia construtiva. 
Inquestionavelmente associados à percepção de qualidade da via, normalmente 
em condições adversas, de baixa visibilidade e em eventuais casos de necessidade, 
“olhos de gato” (ou catadiópdricos), defensas, barreiras, amortecedores de impacto, 
placas com alto poder de retrorreflectância e mesmo tintas mais resilientes, vêem 
ganhando espaço no jargão rodoviarista, à medida em que prospera uma nova 
“cultura de prevenção de acidentes”, aglutinada à novos conceitos como o de “rodovia 
que perdoa”. Mais do que isto, é na comprovação de sua eficácia no dia a dia, permitida 
por iniciativas bem sucedidas como o programa BR-LEGAL, e mesmo pelo advento da 
adoção de inovações por parte das concessionárias, que se observa um movimento 
favorável a um melhor desempenho dos caminhos do país.

Na edição anterior, Rodovias&Vias 
“abriu os trabalhos” passando do 
consideravelmente explorado 

quesito de sinalização, para adentrar o 
universo dos elementos de segurança, 
iniciando os debates relacionados às 
defensas, barreiras, normas e pareceres 
técnicos de profissionais do setor 
consultivo, automobilístico e de operações. 
Avançando no tema, a presente edição 
abre espaço para os gestores e executivos 
de diversas instituições de trânsito 
nacionais, em um compêndio de análises, 
que também conta com representantes da 
indústria nacional. Esta que, mais do que 
demonstrar capacidade de se adequar às 
novas realidades e exigências, mostra-se 
até mesmo em condições de desenvolver a 
inovação na forma de soluções, como você 
poderá acompanhar.
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EDUCAÇÃO: POR UM TRÂNSITO MAIS SEGURO
Nas conversas e discussões que pautaram (e 

pautarão) estas e futuras páginas, ficam claros 
os componentes críticos para que as rodovias 
brasileiras possam passar a ser alcunhadas como 
“rodovias que perdoam”. Há as políticas. Há a 
efetividade das fiscalizações. Há as melhorias 
sob o prisma da qualidade. Assim como há a 
educação voltada à criação de uma cultura de 
segurança, como faz questão de frisar Jerry 
Adriane Dias Rodrigues, atual diretor Geral 
do DENATRAN, inspetor da Polícia Rodoviária 
Federal e dono de mais de 25 anos de experiência 
de trabalho no segmento de Trânsito: “Existe 
um projeto, desenvolvido pelo Observatório 
Nacional de Segurança Viária, que o DENATRAN 
‘abraçou’, junto ao CONTRAN e ao Ministério da 

Educação, e que já está disponível no site do 
MEC, aguardando a assinatura de um acordo 
de cooperação técnica, com a finalidade de 
oferecer, a todos os níveis de educação básica, 
materiais de suporte para, do primeiro ao nono 
ano, levar os temas de segurança viária, para 
serem discutidos no ambiente escolar. Há 
quantos em se discutindo para chegar nessa 
realidade? Então, agora há a ferramenta, há a 
interlocução. Esse é um assunto que precisa 
ser discutido. Fala-se tanto na fiscalização, mas 
esquece-se de que o motorista consciente, 
atento e bem educado, evita situações de 
risco”, declarou o diretor, fazendo um adendo: 
“Também é preciso observar que, não adianta 
falarmos de boas práticas na condução, 
por exemplo, para uma criança, sem dar 
o exemplo. É preciso atentar para o papel 
que cada um exerce dentro do contexto do 
trânsito. Como passageiro, como pedestre, 
ciclista e, finalmente, como condutor”, 
destacou.

"Oferecer, a todos os 
níveis de educação básica, 
materiais de suporte para, 
do primeiro ao nono ano, 
levar os temas de segurança 
viária, para serem 
discutidos no ambiente 
escolar. Há quantos em 
se discutindo para chegar 
nessa realidade? "

Jerry Rodrigues, Diretor Geral do DENATRAN

SINALIZAÇÃO • SEGURANÇA NO TRÂNSITO
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Outro fator apontado pelo diretor 
trata de esclarecer o que a princípio é um 
assunto de saúde, com influência direta 
sobre os motoristas habilitados: “O CTB 
prevê a renovação da CNH de forma 
estreitamente relacionada à realização 
de exames médicos que comprovem 
aptidão. Só que, observando os dados 
do IBGE, verificamos que a expectativa 
de vida do brasileiro aumentou. Está se 
vivendo mais. Logo, as pessoas estão 
se cuidando mais, têm mais acesso, vão 
mais ao médico, enfim. Ninguém espera 
vencer a CNH pra procurar um médico, 
não é mesmo? Ninguém espera esse prazo 
para visitar um oftalmologista”, pondera 
o diretor, que relembrou: “Até os anos 90, 
uma pessoa com 18 anos, poderia tirar 
sua habilitação e somente renová-la aos 

40. Houve então uma mudança, e esta 
exigência passou a ser quinquenal. Hora, 
uma mudança tão radical neste contexto, 
precisaria de uma justificativa para ter 
efeito e interferir em um quesito de tanta 
complexidade. E, de fato, não há essa 
justificativa, nem mesmo sob o prisma 
da saúde do condutor. Agora queremos 
tirar um pouco este ‘peso’ do cidadão, e 
reavaliar este processo”. Ainda sobre este 
respeito, o diretor Jerry Adriane atualiza: 
“é preciso ressaltar que o próprio médico 
que for fazer a avaliação do condutor 
para a carteira, poderá indicar um prazo 
menor para renovação, de acordo com o 
que ele verificar. Além do mais, a medida 
foi repassada como Projeto de Lei, e isso 
possibilita ampla discussão por parte da 
sociedade”.  

FOCO NO CONDUTOR:
POR UM TRÂNSITO MAIS SAUDÁVEL
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“No campo do trânsito, existe muita 
especulação. As pessoas ficam muito no 
campo das ideias, das pré concepções, 
normalmente sem dados fundamentados. 
Daí a nossa preocupação em trabalhar com 
informações de alto refino e confiabilidade”, 
explicou o diretor do DENATRAN à 
Rodovias&Vias, deixando bastante claro 
que a informação sem tratamento e sem 
inteligência aplicada, pode – e vai transformar 

– um “banco de dados” em um “bando 
de dados”. Para exemplificar, ele citou o 
aumento de tolerância à pontuação da 
CNH: “nós nos debruçamos sobre este 
assunto, e chegamos à conclusão de que 
há infrações que geram pontuação, mas 
que não oferecem nenhum tipo de risco 
à segurança viária. O esquecimento de 
um documento de carro em casa. Deixar 
de fazer uma transferência em 30 dias. 
Isso tudo gera 5 pontos. Logo, chegar nos 
20 pontos atuais é muito fácil, mas não 
significa que o condutor tem má fé ou é 
um infrator contumaz, que oferece risco e 
precisa ser punido administrativamente 
desta forma. Até por que esta pontuação 
ajuda a determinar o risco à segurança 
viária”, analisou, revelando ainda um 
problema de natureza sistêmica: “Conduta 
de maior risco precisa de um processo com 
maior celeridade. Hoje, uma pessoa que 
teve a carteira suspensa por embriaguez 
dispõe das mesmas 6 instâncias que 
uma pessoa que atingiu pontuação. E 
entendemos que isso é um equívoco, tanto 
por sobrecarregar os restritos quadros de 
pessoal para tocar esses processos, quanto 
por não priorizar a agilidade nos processos 
mais críticos. Condutas mais graves que 
oferecem risco, precisam ser processadas 
mais rapidamente”.Aumentar a quantidade de pontos na carteira de 

habilitação também é educação de trânsito

FOCO NO CONDUTOR II:
POR UM TRÂNSITO MAIS SENSATO
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FOCO NA POLÍTICA: POR UM TRÂNSITO
COM AÇÕES MAIS EFETIVAS

Como não poderia deixar de ser, 
Rodovias&Vias pediu ao diretor que 
avaliasse o desempenho do país durante 
a década de trânsito (2011 – 2020), 
agora com seu término se aproximando: 
“Poucos sabem, mas esta, na verdade é a 
terceira década de trânsito estabelecida 
no Brasil. Uma ação do CONTRAN colocou 
o período de 2005 – 2014 com uma série 
de metas, dentro da Política Nacional de 
trânsito, instituindo assim o Programa 
Nacional de trânsito. Entretanto, não 
houve mensuração dos resultados, 
tampouco um trabalho efetivo para 
alcançá-los. Houveram ações isoladas, 
algum esforço para regulamentar 
equipamentos, mas o assunto foi 
praticamente abandonado em 2010, o 
Brasil adere à década Mundial (2011-2020) 
com a intenção de se reduzir à metade 
as mortes no trânsito. Inclusive, Brasília 
foi sede em 2015, de um evento global 
relacionada a ela. Este ciclo se encerrará 
em 2020 na Suécia, mas há previsão 
de um horizonte 2030. Na prática, não 
foram muitos os países que adotaram 
ações efetivas, de fato. O Brasil teve 
sim reduções, mas não tão expressivas 
quanto gostaríamos”, disse. Questionado 
a respeito das metas às quais o país se 
comprometeu a atingir por ocasião 

da década, o diretor é realista: “Não 
vejo como (atingi-las). Até por que não 
tivemos uma ação estruturada desde o 
início da Década até agora. Durante esse 
período, foi aprovado no Congresso um 
plano Nacional de Redução de Mortes 
e lesões no Trânsito, um projeto que 
virou lei, depois regulamentação e que 
começa a ter efeito ainda este ano. Uma 
das metas que nós temos dentro do 
Ministério, da Secretaria e do próprio 
DENATRAN, é revisitar esse plano, verificar 
a correspondência com as expectativas, 
por que há um horizonte 2019 – 2028. 
É por isso que eu disse que já estamos 
na terceira iniciativa dessa natureza. E 
o objetivo agora é fazer algumas ações 
estruturantes que possam ser ajustadas 
e tenham resultados mensuráveis”, disse, 
acrescentando: “Há ainda outro detalhe 
importante: as metas estabelecidas 
por estado na regulamentação são um 
ponto crítico, uma vez que o índice 
de adesão dos municípios ao Sistema 
Nacional de Trânsito varia muito e, 
em alguns casos, é baixíssimo. E isto 
nos leva a uma questão:  como fazer o 
monitoramento de um município que 
não é integrado ao sistema? Este é um 
dos pontos a ser acessado na revisão que 
vamos fazer do plano Nacional. É preciso 

SINALIZAÇÃO • SEGURANÇA NO TRÂNSITO
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o enfrentamento desta situação. Não 
podemos exigir que o estado cumpra 
uma meta sem ter interlocução efetiva 
em suas municipalidades. E este é apenas 
um aspecto. Há ainda muitos outros itens 
essenciais que serão observados nesse 
reordenamento. Paralelamente, além de 
termos condições de viabilizar a coleta de 
inteligência confiável, dotada de maior 
mensurabilidade, há por tanto o esforço 
de espraiar a rede integrada ao Sistema 
Nacional de Trânsito”.  

"Durante esse período, foi 
aprovado no Congresso um 

plano Nacional de Redução de 
Mortes e lesões no Trânsito, um 

projeto que virou lei, depois 
regulamentação e que começa 

a ter efeito ainda este ano. Uma 
das metas que nós temos dentro 

do Ministério, da Secretaria 
e do próprio DENATRAN, é 

revisitar esse plano, verificar 
a correspondência com as 

expectativas, por que há um 
horizonte 2019 – 2028." Jerry Rodrigues, Diretor Geral do DENATRAN
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"Em meio a isso, não 
apenas tivemos uma 
diminuição dos números 
de acidentes e mortes nas 
rodovias Federais, que nos 
aproximaram das metas 
da ONU, como também 
tivemos significativa 
diminuição da severidade 
desses acidentes. "Roger da Silva Pêgas, Diretor de Transportes

Rodoviários do Ministério da Infraestrutura

SINALIZAÇÃO • SEGURANÇA NO TRÂNSITO

NOVAS TECNOLOGIAS, NOVAS PERSPECTIVAS
Ainda na perna brasiliense deste 

giro pela engenharia de segurança 
viária do país, Rodovias&Vias teve a 
oportunidade de conversar com o atual 
diretor de Transportes Rodoviários do 
Ministério da Infraestrutura, Roger da 
Silva Pêgas, engenheiro Civil com serviços 
prestados ao DNIT como diretor, tendo 
também atuado como especialista 
sênior em Infraestrutura pelo Ministério 
do Planejamento Orçamento e Gestão 
(depois Ministério do Planejamento 
Desenvolvimento e Gestão, finalmente 
incorporado ao Ministério da Economia 
durante a gestão atual). Homem com 
grande influência na formatação 

de programas como o BR-LEGAL e 
PROCROFE, o diretor explorou o conceito 
“rodovia que perdoa”, abordando 
especificamente, temas relacionados à 
segurança passiva, tais como barreiras 
defensas, guard rails e congêneres. 
Questionado a respeito da necessidade de 
maior uso de recursos tecnológicos para 
que o usuário, na eventualidade de um 
acidente, tenha uma “segunda chance”, 
ele respondeu: “Nossa abordagem deve 
bater em dois pontos. Uma, é a iniciativa 
de junto às concessões de rodovia, uma 
vez que a própria CNT aponta que as 
rodovias concedidas são as mais seguras 
do país, não apenas por implementarem 
dispositivos de segurança, mas por 
contemplarem em seus serviços toda 
uma operação, sendo responsáveis 
inclusive por melhorias na sinalização e 
mesmo no traçado. Neste sentido, nas 
rodovias concedidas já existe o incentivo 
ao investimento em segurança viária. 
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Soma-se que instrumentos regulatórios 
também são utilizados para fomentar 
ações de qualidade e segurança das 
rodovias. Por exemplo, há uma portaria 
da ANTT, publicada em 2018 e revisada 
este ano, que privilegia o conceito da 
rodovia que ‘perdoa’, fomentando já nos 
projetos de engenharia a segurança no 
trânsito. Então, é uma iniciativa que já vem 
sendo tomada nesse sentido, e há algum 
tempo. Inclusive nas modelagens das 
concessões já são considerado aspectos 
que melhoram a segurança nas rodovias. 
Outro ponto, são as ações e programas, no 
âmbito do DNIT que, desde 2014, executa 
o BR-LEGAL, e que trouxe as rodovias 
administradas pela gestão Federal à uma 
situação muito próxima do que teríamos 
nas rodovias concedidas. Naturalmente, 
não há ainda condição de atuação forte no 
quesito dos traçados, que, evidentemente 
precisam ser atualizados, uma vez que 
grande parte de nossas rodovias foi 
construída nas décadas de 50 e 60, para 
velocidades diretrizes menores, trens tipo 
menos pesados e mais vagarosos. Não 
obstante, é um Programa que já deixa 
legados importantes”, avaliou, elencando 
alguns resultados: “Nós temos aí quase 
51 mil Km de projetos executivos de 
sinalização e dispositivos de segurança 

aprovados. Os contratos atualizaram todos 
os cenários situacionais. É uma grande 
herança da primeira etapa. Isto estava no 
escopo. Este é um ganho que não pode ser 
negado. Tivemos dificuldades de execução, 
de sincronização com o CREMA e mesmo 
percalços com relação às restrições de 
orçamento? Sim. Tivemos. Houve prejuízo 
na execução? Claro que houve. Mas ainda 
assim conseguimos um índice executivo de 
76%”, revelou, pontuando ainda: “Em meio 
a isso, não apenas tivemos uma diminuição 
do números de acidentes e mortes nas 
rodovias Federais, que nos aproximaram 
das metas da ONU, como também tivemos 
significativa diminuição da severidade 
desses acidentes. O que houve, foi uma 
mudança conceitual também. Antes, a 
sinalização era um anexo dentro de um 
projeto de infraestrutura. Hoje, se fala em 
engenharia, em projeto de engenharia 
de segurança viária, coisa que não existia 
antes. Com isso, não verificamos uma 
adição de investimento significativa, 
avaliando o empreendimento globalmente, 
frente aos ganhos proporcionados. E isso é 
sem dúvida um avanço. É outro enfoque, 
muito mais analítico e inteligente. E não se 
trata somente da sinalização, trata-se de 
considerar vários aspectos da rodovia, tais 
como acessos, cruzamentos, por exemplo”.

RODOVIAS&VIAS 69
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MAIS QUE TENDÊNCIA
UMA REALIDADE CONSOLIDADA

É inegável que o BR-LEGAL trouxe 
em seu bojo insumos mais resilientes, 
eficientes e com maior performance, e 
contribuiu para criar uma cultura de busca 
por maior qualidade, mais tecnologia. 
Esta é uma tendência verificada em outras 
disciplinas, e que capturam a atenção do 
governo, de acordo com Roger: “É um fato. 
Temos conhecimento mesmo de outras 
tecnologias, ainda incipientes, que estão 
em desenvolvimento, e que são muito 
interessantes, como por exemplo, barreiras 
rígidas montadas e reaproveitáveis, que 
têm a capacidade de acompanhar a frente 
de trabalho das intervenções nas rodovias, 
oferecendo mais segurança ao trabalhador 
e ao usuário, uma vez que substituem os 

BR-LEGAL 2.0

cones. “Quando trazemos isso para 
dentro de uma política, uma política de 
governo, com embasamento técnico, 
conseguimos aliviar a pressão sobre o 
gestor. Pois algumas ações podem onerar 
um pouco mais a obra, a intervenção, mas 
em contrapartida, temos a imensurável 
condição de usar equipamentos, 
implementos e insumos que salvam 
vidas. Investe-se um valor mais alto ‘na 
saída’, mas que ao fim das contas, traz 
economicidade. Esse é um dilema a ser 
pacificado: deixar de ser o ‘menor custo’, 
para ser o ‘melhor custo’. Pagamos um 
preço alto demais com as perdas de vidas. 
A partir do momento em que este prejuízo 
é evitado, não há contra argumento”.

Um dos pontos mais defendidos por 
Rodovias&Vias, é sem dúvida a continuidade 
do – até agora – mais bem sucedido programa 
de sinalização viária já instituído pelo DNIT. 
Neste sentido, o diretor Pêgas comentou: “Há 
muitas coisas boas que deverão ser mantidas. 
Mas ele deverá ter continuidade. De modo 
geral, é um programa muito elogiado, tanto 
por entidades independentes, quanto por 
organizações do próprio governo, como 
a CGU, que avaliou muito positivamente 
o desempenho, e até mesmo o principal 
‘cliente’, que é o usuário, como tivemos 

conhecimento”, disse, formalizando 
uma análise: “Foram 5 anos de avanço 
inexorável. O BR-LEGAL não deveria ser 
finalizado. Não pode parar. Naturalmente 
que, uma vez que ainda não vencemos 
as restrições orçamentárias, se deveria 
trabalhar dentro de trechos prioritários, 
pontos críticos. Neste sentido, se tenta 
viabilizar recursos, inclusive recursos 
originários de emendas parlamentares. 
Estamos nos desdobrando para poder 
atender ao máximo de demandas 
possíveis”.
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UPGRADE

"O BR-Legal não deveria ser 
finalizado. Não pode parar. 
Naturalmente que, uma vez 
que ainda não vencemos as 

restrições orçamentárias, se 
deveria trabalhar dentro de 
trechos prioritários, pontos 

críticos. Neste sentido, se 
tenta viabilizar recursos, 

inclusive recursos originários 
de emendas parlamentares. "

Roger da Silva Pêgas,
Diretor de Transportes Rodoviários

do Ministério da Infraestrutura

Fiel ao tema que preconiza uma 
constante busca por rodovias com padrão 
mais elevado, Rodovias&Vias, em edição 
pregressa, registrou opiniões técnicas e de 
engenheiros especialistas, extremamente 
críticas aos dispositivos adotados, mesmo 
pelas concessionárias. Comentários 
bastante contundentes quanto à eficácia 
dos mesmos, sua certificação, à fiscalização 
de sua utilização, entre outros itens. 
Perguntado sobre como a gestão pretende 
se posicionar quanto à este fato, o diretor 
afirmou: “Houve uma atualização, em 2016, 
da norma que abarca estes dispositivos. 
Todas as novas obras, portanto, tem como 
etapa obrigatória a apresentação de um 
projeto executivo dentro desses padrões 
atualizados. Tanto DNIT quanto ANTT não 
aprovam nada que não esteja dentro destes 

novos parâmetros. O que ocorre, é que muitas 
vezes, a concessionária “herda” a rodovia, já 
com esses dispositivos instalados. E não é uma 
obrigação contratual desse operador, trocá-
los ou adequá-los à nova norma. Contudo, em 
havendo um acidente, e havendo a necessidade 
de reposição, aí sim, se vai lançar mão da norma 
atual”. Questionado se não seria melhor proceder 
a uma substituição completa dos elementos, até 
por ocasião das novas concessões, como forma 
de viabilizar um segmento “normatizado” em 
sua totalidade, o diretor ponderou: “Há que se 
fazer uma separação dos contratos de concessão 
mais antigos, dos mais recentes. E isso serve para 
ferrovias também. As lições aprendidas foram 
incorporadas. Há uma série de aspectos, não 
somente restritos à sinalização viária que foram 
contemplados. Há muito sendo discutido, desde 
a modicidade tarifária, aos tipos de investimentos, 
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e tudo isso modificou a modelagem. São 
aperfeiçoamentos, que esperamos, dêem 
esse retorno ao usuário, tanto na tarifa 
quanto na qualidade”, opinou o engenheiro, 
tecendo ainda mais algumas considerações 
sobre as concessões mais antigas: “Foram 
três fases, três etapas completamente 
distintas. Cada uma delas com uma 
modelagem, um tipo de estruturação, com 
condicionantes diferentes. Mas este tema 
da pergunta está sendo sim, estudado 
atualmente. Mas de imediato, os contratos 
novos possuem esse foco (de utilização de 
dispositivos atualizados). Haverá nos dois 

primeiros anos, uma grande manutenção 
no trecho concedido, absolutamente 
voltada à melhoria da qualidade. O que 
é preciso entender que, para a própria 
concessionária, é uma questão atraente 
o aumento desse padrão de segurança. 
Entendemos que ao adotá-lo, ela torna sua 
rodovia mais atrativa, além de minimizar 
consideravelmente a interposição de 
eventuais penalidades”, avaliou “Agora, 
nós estamos falando de quase 10 mil Km. 
Se resolvêssemos implementar a norma 
atual na integralidade destes, veríamos um 
salto ponderável na oneração das tarifas. 
Daí que buscamos esta solução gradual. 
Paralelamente, há ainda os estudos que nos 
revelam os pontos críticos dos segmentos. 
É preciso ressaltar que este pontos, com 
maior número de acidentes, e acidentes 
com maior grau de severidade, também 
estão sendo observados, dentro de 
soluções que, ou diminuam esta severidade 
ou eliminem de vez o problema. Veja: a 
ANTT está adotando nas descidas de serra, 
as áreas de escape com caixa de brita, que 
são artifícios de segurança excelentes. Este 
é um recado que nós entendemos. Uma 
rodovia que dê a opção pela vida”.

"Mas de imediato, 
os contratos novos 

possuem esse foco (de 
utilização de dispositivos 

atualizados). Haverá 
nos dois primeiros anos, 

uma grande manutenção 
no trecho concedido, 

absolutamente voltada à 
melhoria da qualidade."
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"Também uma retomada do 
IPR – Instituto de Pesquisas 

Rodoviárias - que deverá ter 
sua concepção modernizada. 

E um dos itens que estão 
sendo acrescentados à ele é 

precisamente a segurança 
viária. Entendemos que 

ele tem que fazer esse 
desenvolvimento. Até 

mesmo, modificar projetos 
de engenharia, o que tem 
potencial para beneficiar 

tanto o próprio DNIT quanto a 
própria ANTT, uma vez 

 que junto à pasta, 
eles geram as normas."

CUSTO BAIXO, ALTO VALOR
De acordo com o que Rodovias&Vias 

vem apurando, barreiras e defensas, 
constituem componentes que 
apresentam custos menores, dentro de 
todos os investimentos envolvidos em 
uma rodovia, mas que em muitos casos 
são a diferença entre sair andando de um 
carro acidentado, acabar dentro de uma 
ambulância ou mesmo coisa pior. Por 
outro lado, este periódico tem ciência de 
que, no Brasil, não há institutos capazes de 
aferir, atestar ou validar as conformidades 
destes equipamentos. A este respeito, o 
engenheiro Pêgas sinalizou no entanto, 
uma possível mudança neste cenário: “o 
DENATRAN possuía alguns estudos neste 
sentido”, atalhou “mas, de fato, para a 
utilização de outros elementos, tornam-se 
necessários, digamos, os crash tests. Com 
a reorganização promovida pelo governo, 
com o Departamento sob o “guarda 
chuva” do Ministério da Infraestrutura, 
verificamos uma sinergia muito maior 
do que na configuração anterior. E 
isso está sendo retomado. O próprio 

ministro Tarcísio já determinou também uma 
retomada do IPR – Instituto de Pesquisas 
Rodoviárias - que deverá ter sua concepção 
modernizada. E um dos itens que estão 
sendo acrescentados à ele é precisamente a 
segurança viária. Entendemos que ele tem 
que fazer esse desenvolvimento. Até mesmo, 
modificar projetos de engenharia, o que tem 
potencial para beneficiar tanto o próprio DNIT 
quanto a própria ANTT, uma vez que junto 
à pasta, eles geram as normas. Uma vez que 
consigamos colocar isso em prática, vamos 
conseguir discutir com mais ênfase esses 
assuntos, em conjunto. É claro que isso leva 
um certo tempo, mas nós estamos avançando 
nisso”, finalizou.

Roger da Silva Pêgas, Diretor de Transportes
Rodoviários do Ministério da Infraestrutura
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"A ABNT tem efetivamente 
atualizado e desenvolvido 
normas com enfoque em 
segurança viária, que 
tratam em específico 
destes elementos, tais 
como defensas, barreiras, 
terminais de absorção de 
impacto e, vejo que tem 
tido sucesso em introduzir 
melhorias nos sistemas. "José Luiz Fuzaro Rodrigues, engenheiro do DER/SP

SINALIZAÇÃO • SEGURANÇA NO TRÂNSITO

VANGUARDA PAULISTA
Fato reiterado, e amplamente conhecido 

não apenas dos leitores que acompanham 
amiúde este periódico, o Estado de São 
Paulo, na qualidade de detentor das 
melhores rodovias do país, é uma força 
preponderante no assunto segurança 
viária. Representando-a, Rodovias&Vias 
conversou com José Luiz Fuzaro Rodrigues, 
engenheiro do DER/SP, e integrante das 
comissões de estudo do Comitê Brasileiro 
de Transporte e Tráfego, responsável pela 
elaboração das normas de segurança, 
declara “A ABNT tem efetivamente 
atualizado e desenvolvido normas com 
enfoque em segurança viária, que tratam 
em específico destes elementos, tais como 
defensas, barreiras, terminais de absorção 
de impacto e, vejo que tem tido sucesso 
em introduzir melhorias nos sistemas”. 
Para ele, o Brasil recuperou um hiato de 
defasagem em relação a outros países, 
notadamente, com um “pareamento” 

das normas brasileiras com as normas 
europeia (EN 1317), e americana (MASH 
& NCHRP 350), relativas a ensaios: “Com 
a atualização da norma brasileira, eu vejo 
que estamos compatíveis com padrões 
internacionais. E isso é muito bom. Hoje 
nós temos condições, não apenas de 
implementar esses dispositivos de forma 
adequada, mas também tratando de uma 
questão que era muito problemática, 
representada pelos inícios e términos 
dessas barreiras longitudinais, que 
passaram a ser dotadas de atenuadores 
de impacto, e isso também contribuiu 
para nos colocar no mesmo patamar 
dos estrangeiros”, avaliou o engenheiro. 
Perguntado se estes novos dispositivos 
já fazem parte dos novos editais para as 
concessões no estado de São Paulo e 
mesmo, se tem sua utilização prevista nas 
rodovias administradas pelo DER/SP, ele 
afirmou: “Sim. O DER tem colocado nos 
seus projetos mais recentes esse conjunto 
de elementos em observância ao que está 
preconizado na norma brasileira mais 
atual. Hoje no DER já se consideram os 
dispositivos inclusive, levando em conta 
o seu nível de contenção, que prevê, 
em função de volume e características 
de tráfego, um nível adequado de 
tratamento para o tipo de impacto que ali 
pode ocorrer”. 
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O TESTE E A PROVA
Novamente, Rodovias&Vias abordou a 

questão da confiabilidade dos ensaios relativos 
aos dispositivos e homologação. E desta 
oportunidade, o engenheiro Fuzaro opinou: 
“Não há necessidade de ‘reinventar a roda’, 
até por que o Brasil não dispõe de um campo 
de testes adequados para fazer esse tipo de 
atividade, altamente complexa. Desde que os 
dispositivos sejam fabricados e implantados 
respeitando o produto ensaiado pelas normas 
internacionais, seus materiais e métodos de 
implantação, eles podem ser aplicados em 
nosso país também. Talvez algum laboratório 
nacional, do tipo do IPR (Instituto de Pesquisas 
Rodoviárias), pudesse desenvolver parcerias para 
ensaiar no Brasil novos produtos de segurança 
viária”, conjecturou. “De mais a mais, desde que 
os dispositivos sejam fabricados respeitando 
os materiais e métodos previstos para suas 
aplicações”. Com relação à fiscalização de itens 
desta natureza, o engenheiro comentou: “Há 
a certificação via ensaio, mas também seria 
importante que tivéssemos uma certificação de 
fabricação, justamente para estrita observância 
ao que foi estabelecido pelo projetista/
fabricante. Outro item que tem tomado a 
atenção do DER, e que temos procurado 
desenvolver, é um manual de implantação para 
estes dispositivos de segurança, uma vez que, 
apesar de possuir esta previsão, a nova norma 
é sucinta ao descrevê-lo. Temos apenas os 
requisitos básicos, mas já é um avanço frente 
ao que tínhamos, que dispunham apenas 
acerca dos métodos construtivos”, observou, 
complementando “É preciso adicionar mais 
critérios para esta instalação”. 

LIÇÃO DE CASA
Ainda, de acordo com a análise do 

engenheiro, a indústria brasileira também 
realizou um grande esforço, no tocante a 
atualizar e oferecer melhores produtos: “Já temos 
disponíveis no nosso mercado, dispositivos de 
toda a ordem, de todos os níveis de contenção 
necessários. Várias empresas já se adequaram 
para atender tanto às normas brasileiras quanto 
as internacionais”. 
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SINALIZAÇÃO • SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Marcando o início da etapa paulista – no caso, a perna paulistana – desta 
reportagem, Rodovias&Vias foi à Zona Sul da capital conversar com os diretores 
e responsáveis técnicos da RENOVA, empresa dedicada à manufatura de inovações 
para o mobiliário urbano, e cujo slogan é “Tecnologias que salvam vidas”, conhecer 
os mentores de um produto que possui prerrogativas bastante interessantes, o 
ECOPOSTE. Estrutura de aço revestida com compósito de alta resistência UVA, UVB, 
antichamas, reciclado e reciclável, este “dispositivo colapsível”, como a própria 
descrição diz, tem a função de – em caso de impacto, deformar-se de forma não 
perigosa aos ocupantes do veículo que por ventura vier contra ele a se chocar - dentro 
das velocidades diretrizes mais comuns das vias brasileiras.

ECOPOSTE
O POSTE COLAPSÍVEL

SINALIZAÇÃO • SEGURANÇA NO TRÂNSITO
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Novas técnicas e tecnologias, 
busca constante deste periódico, 
"Este é um projeto que se inicia 

em 2007, quando ainda se usava como 
especificação de contrato, a utilização de 
Madeira de Lei para a confecção dos postes 
de sinalização. Era muito difícil a aquisição 
de matéria prima, algo sempre muito 
tenso, por que ainda que trabalhássemos 
com a madeira certificada, não havia 
a certeza de que essa certificação era 
verdadeira", recorda Fernando Cunha, 
engenheiro e diretor técnico da RENOVA, 
responsável pelo desenvolvimento do 
ECOPOSTE “Isto nos motivou a buscar 
alternativas. Queríamos uma solução para 
substituí-la, e no plástico, encontramos 
essa resposta. Além disso, não há nenhum 
tipo de ensaio de desempenho para o 
poste de madeira, nenhum projeto de 
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"Acima de tudo, era preciso 
desenvolver, e garantir o 
produto de tal maneira que 
os clientes pudessem ter uma 
comprovação da função 
estrutural superior a esses 
10 anos. Até por que a placa, 
custa mais caro
do que o poste. "Fernando Cunha, Engenheiro e Diretor Técnico da RENOVA

SINALIZAÇÃO • SEGURANÇA NO TRÂNSITO

dimensionamento e ainda, uma disparidade muito 
grande de resiliência entre madeiras muito similares”, 
explicou. Debruçando-se sobre o tema, finalmente, 
o engenheiro encontrou um caminho promissor: “O 
governo americano promoveu alguns estudos com 
postes de diversos tipos de plástico reciclados, foram 
realizados testes, que demonstraram a necessidade 
de correção de alguns problemas. Mesmo assim, 
este estudo serviu como base para o ECOPOSTE. 
Foi um desenvolvimento bastante oneroso, mas 
que frutificou no poste plástico dotado de estrutura 
de aço. Ainda em 2007, tivemos a oportunidade 
de fazer uma linha experimental em um trecho do 
DER, tanto com exemplares com estrutura, quanto 
sem, e de fato, comprovamos que os sem estrutura 
empenavam, mas em compensação os estruturados, 
estão lá funcionais até hoje”, contou Fernando. Não 
custa lembrar que o CONTRAN obriga à adoção de 
suportes para placas que mantenham a sinalização 

da mesma forma, nos mesmos ângulos 
estabelecidos, durante todo o seu período 
de vida. “Não é permitido angulação superior 
a -5, uma vez que este efeito afeta a refração 
da película, que tem ângulos de trabalho 
específicos, que se não forem estritamente 
observados, podem, em casos extremos, 
apresentar uma reflectância próxima de 
zero para o ponto que mais interessa, que é 
a via”, comentou, acrescentando ainda que, 
uma vez que os testes foram concluídos, e 
mostraram-se bem sucedidos, foi solicitado à 
ABNT um estudo para embasar este produto, 
com requisitos mínimos de durabilidade, 
que foi publicado efetivamente como norma 
em 2012. “Foi a partir daí que começamos 
a trabalhar comercialmente o ECOPOSTE”, 
afirmou Fábio Cunha diretor Comercial da 
RENOVA. “Foram testes que comprovaram 
a adequação estrutural”, adicionou. “Era 
preciso normatizar, criar algum tipo de código 
de norma de performance para verificar 
estabilidade, durabilidade e resistência contra 
temperatura, vento, chuva, chamas, de forma 
a avaliar todos os produtos que se prestassem 
a esta função, durante um período mínimo 
de 10 anos, que é coincidente com a vida 
útil das películas. Acima de tudo, era preciso 
desenvolver, e garantir o produto de tal 
maneira que os clientes pudessem ter uma 
comprovação da função estrutural superior a 
esses 10 anos. Até por que a placa, custa mais 
caro do que o poste”, revelou Fernando.

Crash test realizado no Brasil
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"Pensava-se no mobiliário 
urbano simplesmente como 

um material durável. Não 
se pensava na possibilidade 

de alguém vir a colidir com 
as estruturas, se ferir ou 

até mesmo morrer em uma 
ocorrência dessas, ou, se isso 

fosse levado em conta." Pedro Cunha, CEO da RENOVA

MUDANÇA DE MENTALIDADE
O ECOPOSTE da Renova surge de uma 

quebra de paradigma: “Antes, pensava-se no 
mobiliário urbano simplesmente como um 
material durável. Não se pensava na possibilidade 
de alguém vir a colidir com as estruturas, se 
ferir ou até mesmo morrer em uma ocorrência 
dessas, ou, se isso fosse levado em conta, era algo 
conduzido de forma muito vaga. Mas, a partir 
da segunda década deste século, começou-se a 
encarar o assunto de forma diferente, de forma 
mais voltada à integridade do motorista e dos 
passageiros que possam vir a colidir com essa 
estrutura”, contextualizou Pedro Cunha, CEO 
da RENOVA, e um dos mentores do ECOPOSTE, 
fazendo uma comparação: “Dentro da ideia de 
durabilidade, usava-se por exemplo o aço, com 
perfil em “I”, similar a uma viga, um laminado 
muito durável, galvanizado, e muito forte. Só que 
dentro deste novo conceito de segurança, ele é 
extremamente perigoso, pois de tão resistente, 
dependendo do impacto, ele pode chegar a 
cortar o carro no meio”, exemplificou “Além do 
que é um material caro. Mesmo assim, devido 
às qualidades de resistência, o uso de diversos 
perfis de aço não só como sustentação de guard 
rails como de placas, se difundiu bastante. Isto 
não significa, por outro lado que ele estivesse 
livre de defeitos, uma vez que esse é um material 
que sofre muito com os efeitos de torção, o que 

levou alguns fabricantes a adaptarem uma terceira barra, 
na horizontal, para travamento”, explicou. Foi a partir da 
avaliação das características que se definiu um escopo – 
bastante ambicioso – de algumas características essenciais 
que o ECOPOSTE deveria ter: “Resistência mecânica, à torção, 
forte o suficiente para suportar o vento, fraco o suficiente 
para ceder em caso de impacto. Nós viemos com um 
modelo alternativo, cuja função principal deveria conciliar 
as propriedades desejáveis com a prerrogativa máxima de 
não matar”, afirmou o diretor Fábio. Como toda nova ideia, o 
ECOPOSTE sofreu com alguma resistência: “Muitos alegaram 
que, como estávamos usando estrutura de aço dentro do 
plástico, haveria a possibilidade desse aço causar danos em 
caso de colisão... curiosamente algo que até então, ninguém 
tinha atinado quando se usava aço nu”, contou Fábio.
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Certificate of constancy of performance 

1608 CPR P206 
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products 
Regulation or CPR), this certificate applies to the constructions product: 

Fixed vertical road traffic signs 
Posts for fixed vertical road traffic signs 

whose characteristics are detailed in the attached annex, 
 

placed on the market under the name or trade mark of 

ECOPOSTE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO E 
SEGURANCA VIARIA EIRELI - EPP 

Rua Taperoa 58, Brooklin Novo - 04571 Sao Paulo-Brazil 
and produced in the manufacturing plant(s) 

Sao Paulo-Brazil 
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA 
of the standard 

EN 12899-1:2007 
under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the 

manufacturer is assessed to ensure the  
constancy of performance of the construction product 

This certificate was first issued on 30/04/2019 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction 
product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by 
the notified product certification body. 

   

Current issue: 30/04/2019 The Director 
Ing. Dario Agalbato 
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NA PRÁTICA,
A COMPROVAÇÃO DA TEORIA

Enquanto corriam os pré testes do ECOPOSTE nos 
Estados Unidos, uma situação de emergência em uma 
conhecida rodovia de São Paulo, resultou em uma 
das primeiras utilizações – e em ao menos 3 ocasiões 
– da comprovação de que os cálculos e a almejada 
colapsibilidade, funcionaram estritamente como 
planejado. “Após um grande acidente, um cliente entrou 
em contato conosco, para adquirir o ECOPOSTE, uma 
vez que ele desejava utilizar um material não agressivo 
ou perigoso em uma substituição de placas, por ocasião 
de não haver tempo hábil para a instalação das defensas 
estipuladas”, relatou Fernando Cunha. “Foi então que, 
casualmente, tivemos essas experiências, onde houve 
colisão, mas todos os motoristas se evadiram. Por tanto, 
foi possível presumir que o impacto não danificou 
os veículos a ponto de fazê-los falhar criticamente, 
nem causou lesões, uma vez que o socorro sequer foi 
acionado. De fato, imaginamos que o impacto foi leve 
e bem pouco grave. Isto somente nos deu mais certeza 
de que era preciso buscar estudos capazes de trazer essa 
certificação”, avaliou o engenheiro Fernando.

2015 foi o ano que marcou o início dos 
testes desta tecnologia brasileira nos Estados 
Unidos. Naturalmente, um grande desafio, 
não tanto por conta da “prova de fogo” pela 
qual a tecnologia iria passar, mas pela flexão do 
músculo financeiro que uma empreitada desta 
exige. “É preciso lembrar que os laboratórios são 
utilizados pela própria indústria automobilística, 
para testes tanto de elementos de segurança 
passiva, quanto ativa dos seus produtos”, 
contou o engenheiro Fernando. “Então, 
é um custo alto. Além disso, a remessa de 
recursos para o estrangeiro também, além de 

burocrática, em si, é bastante onerosa, com 
um imposto que gira aí em 30% do valor que 
se for remeter. Encimando todas essas contas, 
para poder enviar os postes, foi necessária a 
utilização de um avião cargueiro dedicado, 
capaz de conter as dimensões dos elementos 
a serem testados”, um esforço que, levando-
se em conta o baixo valor representado pelo 
item em uma obra rodoviária (menos de 
1%), seu volume relativamente baixo, e sua 
grande durabilidade, demandou uma grande 
engenharia financeira. “Estávamos cientes 
de que estes testes apesar de terem critérios 

PROVADO (E APROVADO)
NO BRASIL E NO EXTERIOR

Crash test realizado no Itália
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"Tanto nos testes de colisão 
em baixa velocidade, 

quanto de alta, os modelos 
‘performaram’, o que 

colocou o produto dentro 
das normas e dentro 
do desempenho que 

esperávamos."

Fábio Cunha, Diretor Comercial da RENOVA

claros, não indicariam pontos específicos 
a serem melhorados no produto em caso 
de reprovação”. Mas, esse não foi um 
problema enfrentado pelo ECOPOSTE, 
como explica o diretor Comercial, Fábio 
Cunha: “tanto nos testes de colisão em 
baixa velocidade, quanto de alta, os 
modelos ‘performaram’, o que colocou 
o produto dentro das normas e dentro 
do desempenho que esperávamos”, 
avaliou. Contudo, a própria RENOVA viu 
a necessidade de seguir com a testagem, 
uma vez que o corpo técnico, queria avaliar 
impactos reais com veículos reais, uma vez 
que o laboratório que executou os testes, 
se utilizou de um “buggy” preparado para 
tal (na prática, um chassis, sem carroceria 
e com uma barra de ferro – similar a um 
trilho de trem – à guisa de para-choques). 
“Nós entendemos que os para choques 
de plástico, a própria lataria o para brisas, 
e a angulação desses elementos no carro, 
podem influenciar os efeitos da colisão de 
forma bem diferente da do chassi rolante, 
por que, obviamente, essas superfícies 
e curvaturas absorvem e reduzem a 
velocidade de forma muito diversa da 
“faca” que o chassi se torna ao colidir com o 
poste”, ponderou Fernando. E estes testes, 
de fato ocorreram, para a homologação 
dentro da norma europeia e, de forma até 

bastante inusitada, diante das câmeras do 
televisivo “Auto Esporte”, com pilotos de 
carne e osso dirigindo os carros (no caso, o 
instrutor de pilotagem da Mitsubishi Racing 
School, apresentador e tricampeão brasileiro 
pela BMW e Maserati, Cesar Urnhani, e 
o próprio Fábio Cunha, que também é 
piloto de competição pela RKC Racing), no 
melhor estilo “quem sabe faz ao vivo” – e de 
preferência, sai vivo. Como o próprio leitor 
pode comprovar, de fato, mais uma vez a 
tecnologia funcionou, uma vez que o diretor 
Fábio concedeu entrevista sem qualquer 
vestígio de arranhão, e, como sabemos, 
Cesar Urnhani continua a apresentar 
tranquilamente o dominical. 
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"Queríamos mudar a forma
do mundo utilizar o colapsível, 
e queríamos que países
pobres também pudessem 
proteger seus usuários em 
caso de acidente."
Fernando Cunha, Engenheiro e 
Diretor Técnico da RENOVA

SINALIZAÇÃO • SEGURANÇA NO TRÂNSITO

EFICÁCIA CERTIFICADA

Atestado pelo Instituto Italiano de Garantia 
de Qualidade (IGQ), o ECOPOSTE foi avaliado 
(recomendado e homologado para utilização), nos 
quesitos de constância de performance, dentro 
das regulações estipuladas na norma 305/2011/
EU, do Parlamento Europeu e do seu respectivo 
Conselho Regulador: “O processo de certificação, 
é extremamente complicado e longo, pois somos 
testados como poste, para ver se o produto 
confere segurança estrutural, a performance de 
segurança com os crash tests reais e depois a 
inspeção do sistema de qualidade fabril. É uma 
certificação 360 graus. O fato de o processo ser tão 
complicado, caro e de difícil desenvolvimento, faz 
com que apenas empresas americanas e europeias 
tenham produtos colapsíveis certificados” 
comentou Fernando. Em tempo, A RENOVA é 
a primeira empresa do mundo, entre os países 
emergentes, a ter conseguido a certificação de 
um produto como o ECOPOSTE.  “É um tipo de 

produto, digamos, ‘elitista’”, opinou Fernando. 
“Mas nosso projeto sempre teve o objetivo de 
“democratizar” a colapsividade. As soluções 
disponíveis até então, são complexas e de 
instalação cara e demorada. Portanto são 
muito caras. Mesmo em países de primeiro 
mundo, não são utilizadas maciçamente, 
apenas nos USA é que são obrigatórias”, 
contou o engenheiro, prosseguindo: “Os 
países em desenvolvimento não tem quase 
acesso e verba para usar. Por isso focamos 
em um produto econômico, e também 
para ser fácil de instalar”, disse o engenheiro, 
apontando ainda outra vantagem: “Os 
estrangeiros tem equipes de 12 pessoas, 
munck enorme, caminhão de apoio, enquanto 
o ECOPOSTE, pode ser instalado com 2 ou 
3 pessoas e uma camioneta. Em poucas 
ocasiões é necessária a utilização de um munck 
de pequenas dimensões, e ainda assim, a 
depender das condições de acesso à area 
onde o produto deve ser colocado. Queríamos 
mudar a forma do mundo utilizar o colapsível, 
e queríamos que países pobres também 
pudessem proteger seus usuários em caso de 
acidente”, declarou o engenheiro Fernando.
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SOBRE A RENOVA
Embora seja relativamente jovem – a RENOVA nasce 

em 2010 – a experiência acumulada de mais de 40 anos 
no ramo de segurança viária, oriunda de seus fundadores, 
a credencia como uma das mais sólidas do setor. Dotada 
de grande patrimônio intelectual, forte capacidade fabril 
e orientada desde sua gênese à inovação, com foco em 
pesquisa e desenvolvimento, a empresa também destaca-se 
por um portfolio que, além de ter a função de diminuir riscos 
em caso de acidente, buscam se utilizar de materiais que 
ofereçam uma relação mais sustentável ao meio ambiente, 
com ampla utilização de compósitos e materiais 100% 
reciclados e recicláveis. Compondo a linha, estão, além do 
ECOPOSTE, o mobiliário urbano (também feito em material 
reciclado e reciclável), postes em fibra de vidro (também 
com propriedades colapsíveis), o ECOPISO, que possui alta 
resistência mecânica, alta abrasão, longa durabilidade e 
permeabilidade, e equipamentos como o M7, de gestão 
de sinalização horizontal viária, o “Papacone” (que distribui 
ou recolhe cones em qualquer posição, em movimento) 
e o “Spider”, inovador Munck capaz de içar veículos para 
transporte em sua plataforma, em locais de difícil acesso, 
pelas rodas, sem forçar freios, transmissão ou mesmo causar 
danos aos equipados com transmissão automática.
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"O PIOR CONCORRENTE, 
É A FALTA DE CONHECIMENTO"

SINALIZAÇÃO • SEGURANÇA NO TRÂNSITO

"Mas, somente vender 
defensas, era algo bastante 
limitador. Percebemos isso 
ao momento em que os 
próprios clientes, buscavam 
outras soluções, o que nos 
fez estudar o setor, para 
também passar a oferecer 
outros dispositivos. "

Sandro Ambrósio Rubim,
Chief Executive Officer MARVITEC

RODOVIAS&VIAS84
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Perna final da porção de visitas técnicas de Rodovias&Vias aos 
fabricantes de produtos de segurança viária desta edição, a espartana 
Guarulhos, sempre focada em seus afazeres industriais, foi o endereço 
digitado no GPS. Especificamente a MARVITEC, e estritamente, a figura de 
seu citadino, cosmopolita e ao mesmo tempo contundente Chief Executive 
Officer – o executivo de Negócios Sandro Ambrósio Rubim. Dono de um 
olhar crítico que parte de seu próprio chão de fábrica e alcança até os limites 
da atualidade da segurança nas rodovias brasileiras, ele recebeu uma das 
equipes para a objetiva conversa que você confere agora.

Quando nós iniciamos a venda 
de defensas no mercado, nos 
surpreendemos, pois nos 

pareceu um produto convencional, como 
um tubo de aço, ou qualquer outro material 
de aço, um vergalhão. Compra-se a bobina, 
algumas empresas têm beneficiamento 
completo, como nós temos, mas em 
síntese, nos pareceu algo bastante simples. 
O mercado começou a convergir para nós 
por conta de termos capacidade de pronto 
atendimento. No nosso caso, demos 
uma nova dinâmica, por que ninguém 
trabalhava com estoque”, falou Sandro 
Rubim, CEO da Marvitec, revelando um 
dos diferenciais da companhia. “Mas, 
somente vender defensas, era algo 
bastante limitador. Percebemos isso ao 
momento em que os próprios clientes, 
buscavam outras soluções, o que nos fez 

"
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estudar o setor, para também passar a oferecer 
outros dispositivos, tais como atenuadores de 
impacto, terminais amortecedores e coisas do 
tipo. E nós trouxemos essa cultura de pronta 
entrega para estes outros filões”, revelou o CEO. 
Contudo, este foi um passo que mostrou-se 
bastante complexo: “Nós iniciamos a operação, 
com suporte de um fornecedor estrangeiro, 
e anuência dos órgãos fiscalizadores. Mas em 
um dado momento, nós observamos que 
havia algo errado com o produto, mesmo 
dentro das especificações, com muitos casos 
no exterior, de licenças revogadas e mesmo, 
nos Estados Unidos, raiz desse fornecedor, 
produtos sendo recusados e até mesmo 
retirados de instalações”, comentou o executivo 
de negócios. “Nós então rompemos a parceria 
e encontramos na Trinity Highway, maior 
empresa do mundo na área de segurança 
viária, que, pelos mesmos motivos estava 
buscando estabelecer uma nova parceria no 
Brasil. De fato, eles já vinham estudando a 
MARVITEC há alguns meses e nos contaram 
que, dentre as empresas sondadas, éramos 
a única em condições de atender ao padrão 
que eles pretendiam. E assim iniciou-se esta 
nova fase, com uma linha mais diversificada e 
renovada de produtos”. Ainda, de acordo com 
Sandro, este foi um ponto decisivo para a atual 
formatação da empresa, pois significou um 
reposicionamento e uma requalificação.

RODOVIAS&VIAS86
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E novamente, o assunto dos testes 
e certificações, abordado em edição 
anterior deste periódico, voltou à 
tona: “Nós viajamos o mundo todo, 
visitamos todos os lugares que emitem 
esses documentos, laboratórios e 
instituições e o que ficou evidente, é 
que há um comércio neste sentido. Não 
nos surpreende por exemplo, um fato 
amplamente noticiado na imprensa 
internacional, de que vários certificadores 
estão sendo investigados por vendas 
de seus pareceres. E isso nos colocou na 
posição de contrapor engenharia versus 
realidade. Além disso, havia o interesse 
da aquisição de royalties para a produção 
local destes equipamentos, até por que 
– convenhamos – é um absurdo o Brasil 
ter que importar este tipo de insumo 
básico como aço e produtos agregados à 
estes dispositivos”, ponderou “juntando 
todos esses fatos, nós nos detivemos com 
especial interesse neste assunto. Mas 
nos decepcionamos de constatar que na 
verdade, não existe engenharia aí. Não há 
um cálculo, não há um documento técnico 
emitido. Nos parece apenas que foi criada 
uma sistemática para arrecadar dinheiro 
da indústria. Então, sabemos que há uma 
‘cadeia produtiva’ de testes para estes 
laboratórios. É algo às raias do esdrúxulo, 
pois chegamos a ter um produto testado 
por três vezes, aprovado por três vezes, mas 
que não obteve o certificado por razões 
fictícias, a ponto de questionarmos para 
ter acesso aos coeficientes de deformação, 
constatarmos a adequação dos ângulos 
de entrada e saída e mesmo assim não 
termos acesso à essas informações. Sendo 
que nos alegaram que a falha havia sido 
no posicionamento final do carro pós 
impacto, o que é um evento aleatório, por 

assim dizer. É um teste da sorte. Olhando 
a barreira deformada como planejado, 
íntegra, cumprindo seu papel, não 
conseguimos concluir se afinal estávamos 
testando o carro ou a defensa. Uma 
situação que beirava o surreal”, declarou. 
“Boa parte dessas empresas não mostram 
nada, nenhum subsídio”. O CEO prossegue: 
“Houve testes que fizemos, em que houve 
uma inconformidade, e mesmo assim 
houve elegibilidade à certificação. Então, 
tudo isso nos faz questionar sobremaneira 
esse tipo de requisito E este um dos 
motivos que nos fez mudar de parceiro, 
este sim com cálculos para mostrar, 
com embasamento, de forma bastante 
profissional. Sem falar que estudamos 
muito pouco os acidentes fatais que 
ocorrem com este tipo de dispositivo, com 
muitos casos que sequer chegam a ser 
noticiados. De mais a mais, não há qualquer 
garantia da validade destes certificados, 
nenhum órgão que garanta que de fato 
aquele certificado declara o que realmente 
é a verdade”.

SOB SUSPEITA
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de informações técnicas requeridas 
por integrantes de diversas esferas do 
judiciário. Isto também é um reflexo desta 
maior atenção à este tipo de assunto”, 
comentou, acrescentando: “detectamos 
um movimento, em escala nacional, de 
engenheiros e técnicos responsáveis 
e companhias de seguro, e mesmo 
concessionárias, no sentido de adotarmos 
outra postura, por exemplo, relativa ao 
encontro de uma forma de homologar 
produtos para a utilização no Brasil. Uma 
maneira de retestá-los, atestá-los. Na 
verdade há muitos países que, mesmo que 
determinado produto seja certificado por 
institutos estrangeiros, somente liberam 
a utilização, feitos os testes segundo 
seu próprio entendimento. Tudo isso, 
em última análise, por que, esses são 
investimentos que têm que ser feitos de 
uma forma ou de outra, e há cada vez mais 
o entendimento de que se é um recurso 
que tem que ser disposto, que ele o seja 
da melhor forma possível, com foco total 
em qualidade. Isto, a meu ver, demonstra 
uma mudança radical de ponto de vista. E 
quem ganha com ela, somos todos nós que 
trafegamos pelas rodovias deste país”.

Ao longo de diversas edições, Rodovias&Vias 
veio trazendo os temas relativos à segurança 
viária, com grande destaque em suas páginas. 
Questionado se o tema prospera ao refletir uma 
movimentação em direção a uma nova cultura, 
ou se ele reflete uma necessidade por respostas 
baseadas em um imediatismo, o CEO Sandro 
ponderou: “Esta é uma discussão que veio para 
ficar. É muito comum recebermos ligações 
aqui na empresa, de usuários e mesmo, muitas 
pessoas que nem são ligadas ao setor, e que nos 
perguntam sobre os equipamentos, pedindo 
explicações e coisas do tipo. Essas discussões 
sobre segurança, se dão em todos os níveis, e isso 
me parece muito positivo. Por outro lado, temos 
os profissionais da área, gestores rodoviários 
públicos e privados, que estão comprometidos 
com o atingimento de metas, promovendo 
estudos, e procurando melhorar suas práticas. 
Há também uma enorme demanda, crescente, 

"Esta é uma discussão que 
veio para ficar. É muito 
comum recebermos ligações 
aqui na empresa, de usuários 
e mesmo, muitas pessoas que 
nem são ligadas ao setor, e 
que nos perguntam sobre 
os equipamentos, pedindo 
explicações e coisas do 
tipo. Essas discussões sobre 
segurança, se dão em todos 
os níveis, e isso me parece 
muito positivo."

AVALIAÇÃO DE CENÁRIO

Sandro Ambrósio Rubim,
Chief Executive Officer MARVITEC
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SOBRE A MARVITEC
Há 5 anos atuando fortemente no 

mercado de segurança rodoviária, a 
MARVITEC possui condições de atender 
qualquer necessidade do ramo rodoviário, 
com um rol de diversos tipos de produto. 
São guard rails, defensas metálicas 
convencionais de praticamente todos os 
tipos, defensas conformadas por cabos 
de aço – solução que atende à aplicações 
específicas -terminais e atenuadores de 
impacto de todas as variantes. Inovadora 
não apenas na dinâmica, como descrito 
nesta reportagem, a MARVITEC possui 
também um elevadíssimo grau de 
rastreabilidade, com todos os “chassis” de 
seus equipamentos seriados e facilmente 
identificáveis, o que se traduz toda uma 
preocupação com acurácia e precisão com 
cada peça que deixa seus galpões para 
ganhar as vias. “Nós fabricamos produtos de 
segurança. Não podemos nos dar ao luxo de 
admitir sequer 1% de possibilidade de falha 
nossa dentro do que estamos nos propondo 
a entregar”, finalizou o executivo Sandro 
Rubim. Neste sentido, a MARVITEC excede, 
ministrando cursos técnicos para instrução 
e correto manuseio de seus equipamentos. 
Esta busca por excelência, também vem de 
uma vocação nascida do puro entusiasmo 
esportivo. A companhia, assim como 
diversos fornecedores de equipamentos 
para o automobilismo esportivo, enxerga 
no desempenho extremo exigido pela 
competição de pista, não apenas um meio 
de visibilidade, mas um nicho de negócios. 
Incluindo em sua ampla gama de produtos, 
a MARVITEC oferece itens específicos 
para o atendimento à estas aplicações de 
grande exigência, equipando circuitos 
voltados à esta atividade. Mais do que isso, 
a empresa também procura fomentar o 
esporte à motor, contribuindo com outro 
combustível essencial aos pilotos, além do 
que vai no tanque dos carros: patrocínio. É 
a responsabilidade saindo de uma “visão”, 
chegando ao status de “missão” e assumindo 
a pole position, algo que se pode notar no 
slogan adotado pela marca:

“Velocidade com segurança”. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA NOVA 
CULTURA DE SEGURANÇA VIÁRIA

O Brasil atravessa um momento 
de transição entre uma concepção de 
segurança viária, ainda do século passado, 
e uma nova visão acompanhando as 
tendências mundiais que começaram 
a ser implementadas no começo deste 
século. Esta nova visão acontece em 
função da década da segurança viária e 
do conceito de “Rodovias que Perdoam”, 
e que estabelece a necessidade de que, 
tudo o que é implantado nas vias, parte 
do princípio de mitigar os efeitos que um 
acidente provoca no usuário desta via. 
Com a publicação da revisão da norma 
ABNT NBR 15.486:2016, o desempenho 
dos produtos e serviços ficou consagrado 
nos dispositivos de contenção longitudinal 
e pontual e suportes colapsíveis de placas. 
Isso foi muito positivo, pois, embora o 
histórico de defensas semi-maleáveis 
e maleáveis demonstre, através de 
análise estatística, um bom desempenho 
para acidentes que envolvem veículos 
leves, não há estudos científicos de seu 
potencial. Isso não acontece com os 
dispositivos certificados abrangidos pela 
norma 15.486, pois, todos eles devem 
ter certificados emitidos por laboratórios 

acreditados e ensaiados por normas 
aceitas pela comunidade científica 
rodoviária internacional. A própria norma 
NBR 15.486:2016 tem como princípio 
que os novos dispositivos só devem ser 
especificados e implantados de acordo 
com o seu nível de contenção e, portanto, 
havendo o reaquecimento da economia, 
teremos novos investimentos no setor e 
com isso, maior segurança aos usuários 
das vias brasileiras. As principais empresas 
fabricantes de dispositivos certificados 
desde 2016, estão se preparando e, hoje, 
já têm as condições de fornecimento de 
todos os dispositivos certificados para 
uso na infraestrutura viária. Mesmo assim, 
é absolutamente oportuno insistir no 
tema, pois o enriquecimento da discussão 
sobre a segurança viária, ainda possui 
pontos de vista divergentes. Isso traz uma 
nova visão de cada assunto abordado. E 
é algo imprescindível, pois, as opiniões 
divergentes, servem de apoio à tomada 
de decisões, principalmente, no que diz 
respeito à normalização desses produtos, 
fornecendo bases para elaboração de 
normas que levem condições mais seguras 
para os usuários das rodovias.
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dos órgãos públicos como: DER; DNIT; 
Agências Reguladoras; DETRANS; etc., 
somente assim teremos uma visão 
completa e atual das diversas demandas 
dos segmentos. Isso, naturalmente leva 
tempo, e o consenso muitas vezes, não 
é fácil de se conseguir. De maneira geral, 
considero a revisão da NBR 15.486:2016, 
um grande avanço na direção da maior 
eficiência nos projetos de segurança viária 
com relação às práticas anteriores. Outro 
ponto, é que com maior participação 
órgãos públicos, haverá maior agilidade 
na implementação de novos produtos, 
pois, os profissionais destes órgãos 
participarão da elaboração das normas e, 
consequentemente, estarão atualizados 
sobre as discussões para sua elaboração e, 
com isso, a adoção do produto normalizado 
será rapidamente implementada. É 
uma participação importante para o 
acompanhamento da evolução dos 
produtos e tecnologias pois as normas 
que focam o desempenho esperado de 
um dispositivo de segurança, deixam livres 
o desenvolvimento de novos produtos 
que tragam soluções para os desafios que 
encontramos em nossas rodovias. 

Diretor Técnico da Associação Brasileira de Segurança Viária ABSeV
Valter Luiz Vendramin

É importante frisar que a elaboração ou 
revisão de uma norma, não é um trabalho 
simples. A participação de profissionais 
de todos os setores como: fabricantes, 
consumidores, aplicadores, fiscalizadores, 
projetistas, laboratórios de análises e 
gestores de rodovias, é imprescindível. 
Se somente um segmento participar das 
discussões sobre uma determinada norma, 
esta terá vícios ou tendências para aquele 
grupo mais atuante. Lembro que norma 
brasileira é elaborada para as condições 
do nosso país, naturalmente aproveitando 
experiências bem sucedidas de outros 
países; não adianta simplesmente copiar 
uma norma estrangeira e adotar aqui. 
Temos características que muitas vezes 
não são encontradas em outros países 
e, portanto, adaptações devem e serão 
feitas mediante ampla discussão dos 
setores envolvidos. A ABNT é aberta à 
participação de todos, é um fórum livre. 
Para avaliar se a norma é correta ou não, 
temos que participar das discussões e 
debater os pontos de vista de cada um, 
com representantes comerciais, técnicos 
e estudiosos de todos os segmentos da 
segurança viária, inclusive os profissionais 

DISCUSSÕES CONSTRUTIVAS
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ARTIGO
Diretor Técnico da Associação Brasileira de Segurança Viária ABSeV

Valter Luiz Vendramin

 
NOVOS DISPOSITIVOS E ELEMENTOS

DAQUI POR DIANTE
 
Vivemos uma era tecnológica de 

grandes transformações onde uma 
nova sociedade com um acesso rápido e 
abrangente à tecnologia, fará cobranças 
cada vez maiores aos responsáveis pela 
sua segurança, enquanto usuária das 
rodovias. Essa cobrança exige atualização 
constante dos profissionais e uma visão 
aberta sobre a adoção de tecnologias e 
sistemas modernos, que tenham foco 
no desempenho. Instituições privadas e 
governamentais devem estar cientes disso 
e as empresas emergentes neste setor 
devem buscar a lucratividade como o seu 
resultado, contudo, não desprezando os 
valores humanos, pois a sociedade vai exigir 
esta conduta.

 ANÁLISE DE RISCOS
 
Uma nova filosofia de projeto, construção e 

manutenção das rodovias deve ser aplicada. Muito 
antes da adoção de um dispositivo, há de se analisar 
a real necessidade de sua implantação. O que 
define esta necessidade é uma análise de risco de 
acidente. Esse estudo de risco é que proporcionará 
a certeza que o usuário estará mais seguro com ou 
sem a implantação de determinado dispositivo. A 
própria norma NBR 15.486:2016, tem uma sequência 
de procedimentos a ser adotada para que se 
atinja maior segurança. Eles devem ser adotados 
somente após a análise de risco de acidentes e não, 
simplesmente, invertendo esta regra. Tal análise 
avaliação, deve ser feita por profissionais capacitados 
e com experiência em rodovias, pois, de suas 
conclusões é que o usuário terá uma rodovia mais 
segura.

A adoção de normas de desempenho fez com que 
o mercado brasileiro procurasse ou desenvolvesse 
produtos para atender às premissas estabelecidas 
nestas normas técnicas. Evidente que os acidentes 
acontecerão, isso é inevitável mesmo nos países com 
trânsito mais seguro. O que não podemos admitir, 
são os números de fatalidades que ocorrem no Brasil 
e, assim, o emprego de dispositivos dimensionados 
para cada tipo de situação encontrada em nossas 
rodovias trará, sem dúvida, o aumento da segurança. 
Embora dispositivos como postes colapsíveis e 
outras inovações incluídas na NBR 15.486:2016 

sejam novidades no Brasil, eles não são 
nos Estados Unidos e na Europa, onde são 
largamente empregados, mas restam ainda 
algumas incertezas sobre suas adoções em 
função da total compreensão da norma. 
Por outro lado, não temos dúvidas que 
o número de acidentes diminuirá com a 
assimilação destes conceitos. Deu certo nos 
países que adotaram, dará aqui também. 
Temos um longo caminho pela frente, mas, 
estamos aplicando conceitos consagrados 
e que atingiram ótimos resultados.

Valter Luiz Vendramin 
Diretor Técnico da Associação Brasileira de Segurança Viária ABSeV, Coordenador da Comissão de 

Dispositivos Auxiliares do CB16 da ABNT, Mestre em Automação de Sistemas pela Escola Politécnica da 
USP; Pós-Graduado em Gestão Pública pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo; 

Especialista em Pequenas Centrais Hidroelétricas pela Escola Politécnica da USP; 
Graduado em Tecnologia de Construção Civil pela Universidade Estadual Paulista UNESP. 

Foi Diretor de Sinalização da CET; Diretor de Obras; Diretor de Parques e Áreas Verdes;
Superintendente de Obras da COHAB; Diretor de Planejamento da EMURB todos na cidade de São Paulo; 

Diretor de Ação Regional da CDHU no estado de São Paulo; Gerente de Conservação na SPVIAS
e Coordenador Técnico na DERSA.
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Diante das limitações fiscais de um país saindo da crise econômica, 
o DNIT apresenta respostas assertivas para manter e ampliar a 
infraestrutura dos transportes terrestres e aquáticos: planejamento e 
tecnologia.

ROMPENDO 
PARADIGMAS
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PLANEJAR É PRECISO
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Quando Einstein disse que as 
adversidades criam oportunidades, 
o físico estava descrevendo a 

essência da própria ciência, aquela que existe 
para tirar as pedras do nosso caminho, mesmo 
que sejam grandes, obtusas e aparentemente 
intransponíveis. Ciência para planejar e aplicar 
novas tecnologias que reduzem custos, 
trabalho, duração das obras e protegem vidas. 
Esse é o caminho encontrado pelo DNIT diante 
de uma limitação orçamentária que exige 
criatividade e otimização para que o país não 
pare. Uma amostra desse novo olhar dinâmico 
foi a 3ª Semana de Planejamento da autarquia. 
Com mais de 50 palestras de grandes nomes 
da infraestrutura e transporte terrestre e 
aquaviário e exposição de cases das empresas 
que possuem contratos com o Departamento. 
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Os debates e o compartilhamento de 
novas tecnologias se estenderam aos estandes 
das empresas, onde iniciativa privada, 
poder público e academia se reuniram para 
apresentar soluções de planejamento, com 
o objetivo de que essa cultura dos estudos 
e projetos torne-se cada vez mais forte na 
engenharia viária brasileira. 

O evento impressionou os participantes: 
“O DNIT está com uma visão muito boa 
de futuro. O ministro Tarcísio de Freitas 
(Infraestrutura) é uma pessoa pró-ativa, de 
execução, fazedor.  Quando você pega um 
ministro que é um entusiasta, então as coisas 
dão um pulo. Eu acredito que em dois ou três 
anos o órgão será referência mundial em 
planejamento” aponta  Paulo Gontijo, diretor 
da Strata Engenharia, uma das participantes da 
3ª Semana do Planejamento.  

Esta terceira edição do evento, consolidou o 
pensamento que o DNIT vem buscando como 
solução às adversidades orçamentárias:   “Para 
nós, esse evento potencializa a capacidade de 
planejamento. Foi uma grata oportunidade, de 
compartilhar experiências e acima de tudo, de 
conhecer inovações tecnológicas necessárias para 
o desenvolvimento da infraestrutura do nosso 
país.  Temos grandes desafios pela  frente, posso 
até destacar um de vulto, que é a BR-319, na qual, 
por meio dos diálogos, encontraremos o melhor 
caminho tanto nas questões ambientais quanto 
sociais” aponta o diretor geral do Departamento, 
general Santos Filho, em entrevista exclusiva à 
Rodovias&Vias, que cobriu a integralidade do 
evento, captando e analisando as tendências 
da engenharia viária, entrevistando dezenas de 
participantes e colhendo suas impressões, como 
se vê a seguir:

PLANEJAR É PRECISO

“Foi uma grata oportunidade, de 
compartilhar experiências e acima 

de tudo, de conhecer inovações 
tecnológicas necessárias para o 

desenvolvimento da infraestrutura 
do nosso país.  Temos grandes desafios 

pela  frente, posso até destacar um 
de vulto, que é a BR-319, na qual, por 
meio dos diálogos, encontraremos o 
melhor caminho tanto nas questões 

ambientais quanto sociais.”
General Santos Filho, Diretor Geral do DNIT
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TEMPO DE PENSAR
“Estamos iniciando um movimento muito 

forte de absorção de novas tecnologias com 
o novo modelo do instituto de pesquisa que 
estamos formatando. Para isso é preciso 
dinamismo para absorver e implementar 
tecnologia na infraestrutura viária brasileira.  
Já estamos buscando parceria com o Banco 
Mundial para que tenhamos recursos para 
contratar consultorias que nos permitam 
normatizar essas novas tecnologias e aplicá-
las a novos projetos” explica Luiz Guilherme 
Neto, diretor de Planejamento e Pesquisa 

do DNIT, departamento onde convergem 
iniciativas e novas visões acerca de ações 
mais precisas da autarquia diante dos 
desafios impostos pelas turbulências 
políticas e econômicas dos últimos 
anos.  Para o diretor, é hora de avançar e 
consolidar a cultura do planejamento e 
da aplicação da tecnologia para seguir em 
frente: “Precisamos deste tempo de estudo, 
de pensamento, de engenharia para 
podemos ofertar projetos importantes e 
muito bem desenvolvidos”, apontou.

“Estamos iniciando um movimento 
muito forte de absorção de novas 
tecnologias com o novo modelo 
do instituto de pesquisa que 
estamos formatando. Para isso é 
preciso dinamismo para absorver 
e implementar tecnologia na 
infraestrutura viária brasileira. 
Já estamos buscando parceria com o 
Banco Mundial para que tenhamos 
recursos para contratar consultorias.”
Luiz Guilherme Neto,
Diretor de Planejamento e Pesquisa do DNIT
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RESPOSTA RÁPIDA À SOCIEDADE 
“Coletar dados rapidamente, processar 

rápido e conseguir devolver uma mudança na 
infraestrutura da cidade ao tempo em que a 
população perceba isso”. É assim que Fernando 
Zago, CEO do Grupo Zago, que, dentro do conceito 
de cidades inteligentes, apresenta soluções para 
o cenário infraestrutural brasileiro.  Apostando na 
captação e cruzamento de informações de diversos 
bancos de dados diferentes, o Grupo Zago, que 
possui contratos com o DNIT, apresentou seus 
cases de sucesso no evento, que vão desde a 
consultoria ambiental até a arqueológica. 

“Trouxemos novidades interessantes, como 
no projeto da BR-304, no Rio Grande do Norte, 
que, com 6% de avanço de obra conseguimos, 
com a análise de dados estatisticamente, 
identificar os pontos críticos de atropelamento de 
fauna.  Isso em geral é feito depois da obra pronta, 
após a análise dos sinistros. E  a construtora é 
obrigada a refazer a obra em alguns pontos 
de passagem de fauna. No nosso caso, com a 
identificação prévia, além de poupar animais 
que seriam atropelados, também foi possível 
fazer passagens mais eficientes e sem alteração 
no orçamento, já que não existiu a necessidade 
de refazer os trabalhos como tradicionalmente 
acontece” conta Mateus Angelini Vidigal de 
Oliveira, gerente de projetos do Grupo Zago.

Outra novidade é o campo arqueológico:  
“Temos feito processamento macro em 
muitos locais que têem incidência de 
vestígios arqueológicos nas frentes de 
obras por nós monitoradas. Para tornar esse 
trabalho mais inteligente e racional, usamos 
17 camadas de processamento com dados 
macro. Chegamos então à um modelo que 
previa onde existiria maior probabilidade de 
incidências arqueológicas.  Com isso, focamos 
o monitoramento e supervisão nessas áreas, 
onde inclusive, se confirmaram alguns sítios 
arqueológicos.  E à medida em que vamos 
inserindo novos dados no modelo, vai 
aumentando a precisão das previsões desses 
locais” conta Fernando Zago. 

TECNOLOGIA PARA AS VIAS AQUÁTICAS
Para o coordenador de sustentabilidade do DNIT, Sidney 

Boaretto da Silva, o órgão passa por um momento único: “O órgão 
está se modernizando, com transparência, e está investindo muito 
em tecnologia. E a cada evento como este, nossa diretoria nos 
surpreende pelas ações avançadas que apresenta” aponta Sidney 
Boaretto, que também apresentou cases de sucesso de utilização 
de novas tecnologias pela autarquia. “Fazer a dragagem com guias 
correntes era uma técnica que os países desenvolvidos utilizavam 
e era praticamente desconhecida até então no Brasil. Hoje, já 
estamos fazendo projetos com essa tecnologia que reduz muito os 
custos de dragagem”, explica.  Para o coordenador, as diretrizes de 
cada obra precisam focar, principalmente, na viabilização de quatro 
princípios: redução dos custos de acidentes, redução do tempo de 
viagem, redução dos custos operacionais e redução dos custos de 
manutenção. 

PLANEJAR É PRECISO

Sidney Boaretto, Coordenador de 
Sustentabilidade do DNIT

Fernando Zago, CEO do Grupo Zago  e
Mateus Oliveira, gerente de projetos



Carlos Dubeux Kawamura,
gerente de contrato da Accenture
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“ACREDITE NA CIÊNCIA QUE A TECNOLOGIA VIRÁ”
A frase aí acima é de Paulo Gontijo, 

físico, Engenheiro Civil e diretor da Strata 
Engenharia, uma das apoiadoras da 
3ª Semana de Planejamento do DNIT.  
Entusiasta do avanço tecnológico na 
infraestrutura brasileira, o empresário 
aponta o caminho: “Existe uma diferença 
entre ciência e tecnologia. Por exemplo, 
temos muita tecnologia, que basicamente 
são máquinas que qualquer um pode 
operar. Mas existe pouca atenção à ciência, 
ao conhecimento, à leitura, ao estudo. A 
tecnologia materializa a ciência, mas é esta 
quem manda, quem cria soluções. O DNIT é 
um órgão de diálogo, de cabeça aberta, que 
não tenta impor as coisas. São altamente 
receptivos às novas tecnologias desde que 
se provem eficientes”.

Gontijo não esconde sua satisfação com 
os resultados do evento. “Fiquei muito bem 
impressionado.  Fazer planejamento neste 
Brasil enorme, onde em cada estado cabe 
um ou mais países europeus, por exemplo, 
é uma tarefa muito difícil. Mas fiquei 

encantado com o estado de excelência que 
o DNIT tem encontrado, com a evolução 
e proposições de complementação dos 
trabalhos em andamento”, diz o diretor.

O POTENCIAL COMERCIAL DAS RODOVIAS
Com mais de 450 mil funcionários e presente 

em praticamente todos os países do mundo, a 
Accenture utiliza sua expertise global em gestão 
e inovação para trazer soluções já aplicadas em 
outros países com sucesso.  Uma das novidades é 
a identificação de potencial de geração de receita, 
como explica Carlos Dubeux Kawamura, gerente 

responsável pelo contrato da Accenture com o 
DNIT: “Pegamos vários pontos de informações 
distintas: IBGE, economia, fontes de renda, 
trânsito, pesagem, e os sobrepusemos à 
malha Federal. Conseguimos identificar 
quais são as rodovias que não são exploradas 
comercialmente, mas que tem um grande 
potencial para isso. Assim, conseguimos 
identificar, por exemplo, que a reta do aeroporto 
de Vitória, que é uma área do sob jurisdição 
do Departamento,  tem um atrativo comercial  
gigantesco a ser explorado. A partir daí, 
propusemos uma abordagem diferente, que 
antes não se preocupava em explorar ativamente 
essa faixa de domínio, ao lado do acostamento. 
Então pode-se lançar um edital no qual convida 
os investidores à explorar comercialmente esses 
locais. Assim, descobre-se bons pontos para a 
implementação de um posto de combustíveis, 
de uma passagem para fibra ótica e instalação 
da parte lógica para telecomunicações, por 
exemplo. Assim consegue-se aproveitar uma 
malha enorme e subutilizada” conclui Kawamura.

Paulo Gontijo,
Diretor da Strata Engenharia
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TECNOLOGIA EM PONTES
Algumas empresas européias expuseram suas 

tecnologias na fabricação de pontes durante a 3ª 
Semana de Planejamento do DNIT, reforçando 
a tendência de atrair empresas e investidores 
estrangeiros desses novos tempos da autarquia. 
Uma delas é a MBS/BERD, que apresentou suas 
pontes modulares permanentes e também 
temporárias, que são utilizadas como respostas a 
eventos de emergência. Estas podem ser instaladas 
em 7 dias, e no caso de vãos maiores (até 120 
metros para o Brasil) levam até 14 dias para serem 
concluídas.  Com atuação forte na América Latina, a 
empresa acaba de instalar 125 pontes no Peru, 90% 
delas permanentes e o restante como respostas 
a emergência. Para Stephanie Mota, responsável 
Global de Desenvolvimento de Negócios, há uma 
grande movimentação de planejamento em 
escala nacional, “Os progressos ainda são lentos, 
mas vejo bons avanços”, citando o evento como 
um dos irrigadores deste conceito de inovação. 
“Conhecemos aqui excelentes potenciais parceiros, 
o nível técnico das palestras foi muito bom e obtive 

boas informações deste mercado que era 
algo que eu precisava. Além disso, aproveitei 
para me reunir a parceiros comerciais com 
quem já trabalhamos para discutir projetos 
e com o próprio DNIT. Foi uma forma de 
encontrar pessoalmente e reforçar laços com 
muitas pessoas de outras empresas com 
quem trabalhamos virtualmente”.

A HORA DE SABER PRIORIZAR

Outra empresa europeia que participou da 
Semana de Planejamento, foi a Teixeira Duarte, 
grupo português com quase 100 anos de história, 
trabalhando em vários setores da infraestrutura 
rodoviária e ferroviária.  De olho na abertura 
do modal ferroviário no Brasil, Gilberto Costa, 
diretor da Somafel no Brasil, empresa do Grupo 
da Teixeira Duarte, apresentou o case da Ponte de 
Florianópolis, uma obra contratada pelo DNIT. Ao 
contrário de muitos outros participantes, Costa 
aponta que enxerga, sim, uma boa quantidade 
de projetos bem planejados mas que não saem 
do papel. “Não se fazem tantos estudos em 
outros países como aqui. Existem muitos estudos 
profundos no Brasil que não se converteram em 
obras, por falta de convicções políticas.  Planeja-
se bem, há boas idéias e acredito que o novo 
ministro de Infraestrutura, como ele é mais técnico, 
vai conseguir aproveitar melhor os estudos já 
existentes. Eleger prioridades. Falta de definição de 
prioridades corretas.  E a parte ferroviária é uma das 
que deveriam entrar neste pacote de prioridades”, 
finaliza Costa. 

Stephanie Mota, responsável Global 
de Desenvolvimento de Negócios

Gilberto Costa,
Diretor da Somafel no Brasil
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UM OLHAR HOLÍSTICO
“Compreender o sistema viário 

brasileiro da forma mais ampla possível”. 
É o que propõe Silvio Médici, presidente 
da ABEETRANS, para o aprimoramento da 
infraestrutura viária brasileira. “Precisamos 
olhar holisticamente. A qualidade do asfalto, 
defensas, sinalização horizontal e vertical, 
controle de pesagem. Modernidade é dar 

segurança ao usuário e é o principal objetivo 
deste evento”.  Por isso, Médici aponta a 
importância da Semana de Planejamento: 
“É um evento que traz para a nova gestão do 
DNIT, a aproximação com as empresas.  Isso 
traz sinergia que certamente vai resultar no 
uso de novas tecnologias, novos programas.  
O país precisa muito disso hoje pra aquecer 
a economia que está passando por uma 
fase muito difícil”. Por fim, para o presidente 
executivo da ABEETRANS, a solução passa 
pelas mãos do corpo técnico. “Essas áreas de 
infraestrutura precisam ficar mais distantes da 
política e mais próxima do profissionalismo, 
ou seja, um corpo técnico que está fazendo 
planejamento para 10, 15 anos. A exemplo 
dos PNDs que tínhamos no passado, que 
eram planos de 5 anos que os governos 
seguiam. Hoje atravessamos um momento 
turbulento nessa questão de segurança 
das vias e o próprio DNIT adotou novos 
programas e novas filosofias”, explica Médici.

COMO ELES AVALIARAM A
3ª SEMANA DE PLANEJAMENTO DO DNIT

“Planejamento bem feito permite resultados muito 
mais satisfatórios. Cada vez mais, principalmente diante 
dos recursos escassos que nossa economia apresenta no 

momento, o planejamento é necessário seja pela redução 
de custos, seja na definição das obras prioritárias. 

Este evento já está consolidado, com palestras mais 
dinâmicas, com mais participantes e nota-se o esforço do 

DNIT em tornar cada edição melhor ainda.”

Flávio Andreolli, Engenheiro Coordenador de Contratos da Systra

“No Brasil, dentro da (ferramenta de qualidade) 
PDCA, observamos um percentual maior de 

execução do que de planejamento, ao contrário 
do que acontece em outros países. Este evento 

veio para mudar esse cenário. Participamos 
desde a primeira edição e vimos uma grande 

evolução. Mais estruturado e programação de 
palestras muita rica.”

Eliane Terra, Analista de Infraestrutura Ferroviária da STE 

Silvio Médici,
Presidente Executivo da ABEETRANS
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“Principalmente em momentos de economia 
desfavorável, é necessário planejar a obra. Ter 

projetos mais assertivos, é o caminho para o Brasil 
começar a crescer de novo. Uma dessas alternativas, 

é investir na mudança do modal rodoviário para 
ferroviário. Este é um evento no qual a gente tem a 
oportunidade de encontrar aqueles profissionais 
de todo o Brasil, com quem se fala por telefone, ou 
por meio de mensagens e ofícios. Na 3ª Semana de 

Planejamento do DNIT, nós fechamos negócios, 
conhecemos futuros parceiros, mostramos nossas 
tecnologias e aprendemos coisas novas também.”

Marlos Gois, Diretor de Gestão e Supervisão de Obras
do Brasil e América Latina da ATP Engenharia

“Apresentamos no evento o pellet,
que é uma tecnologia que veio para 
ficar. Tanto em termos de economia, 

que é uma palavra-chave para o Brasil 
de hoje, quanto em termos ecológicos. 
E tomara que o mercado absorva isso e 
aplique cada vez mais. A incorporação 

de pneus inservíveis na mistura  resolve 
o problema da destinação destes 

materiais. A Semana de planejamento 
é um evento que está se consolidando 
cada vez mais em seu sucesso.  Deixou 

de ser apenas uma semana de 
planejamento, para se tornar quase 

um Congresso da nossa área. Porque 
envolve todo o setor produtivo, com 

empresas, construtoras, empreiteiras, 
o setor acadêmico e o setor público. 
Tomara que cresça cada vez mais.”

Peter Van Hagen, Engenheiro e Diretor de Operações
da Dynatest em Brasília

“Esta é nossa primeira participação na feira e 
estamos gostando bastante pois trabalhamos 
com coletas de dados utilizando vários tipos de 

plataformas terrestres ou com aeronaves tripuladas 
ou não tripuladas, que são os drones. Justamente 
para a gestão territorial de municípios, governos 
estaduais e órgãos federais em seus projetos de 

infraestrutura ferroviária e rodoviária, que é o caso 
do Dnit. Temos dois contratos com a autarquia 

para a coleta de dados cartográficos que permitem 
projetos mais precisose detalhados.”

Juliano Roberto Tramontina, Engenheiro Cartógrafo Especializado em
Projetos Sustentáveis, Diretor  Comercial da Engefoto

“Até por uma questão de estagnação no mercado está 
havendo uma oportunidade de trazer novas tecnologias 

no meio. Vê-se que esse ano, além de existirem mais 
empresas participantes que nos anos anteriores, 

também se trouxe muita tecnologia nova que estão 
despertando em empresas que atuam no setor e há 
muito tempo a buscam pela inovação.  Isso dá uma 

mexida técnica no mercado. ”
Josiley Prado – Engenheiro Civil e supervisor da Dynatest 

Marlos Gois e José Rodrigues

Juliano Roberto Tramontina

Josiley Prado e Peter Van Hagen
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“É muito positiva essa sinergia que o DNIT 
promoveu. O layout ficou muito interessante. 
É um importante evento para dar projeção às 
empresas que atendem o órgão. A Avery traz 
suas soluções refletivas, como a sinalização 

vertical mostrando novas tecnologias, como 
a impressão digital no próprio material em 

que é feita a placa convencional.  É um evento 
muito bem vindo, pois  há um universo de 

oportunidades em um país cuja
malha viária tem apenas um pequeno

percentual pavimentado.”

Fabiano Olímpio, Gerente Comercial da Avery Dennison do Brasil.

“É um evento muito oportuno no 
momento em que estamos saindo de uma 

‘mega crise’, dessa recessão. É um seminário 
que aborda tanto aspectos técnicos e 

gerenciais do DNIT, tentando melhorar 
seus procedimentos. Temos que pensar 

em planejamento de longo e médio prazo, 
mas, neste momento no qual a carência 
de infraestrutura viária é muito grande, 

precisamos dar atenção também aos 
projetos de curto prazo.

Mesmo dentro da limitações fiscais 
atuais, a gente acredita que o governo 

consiga achar espaço para dar atenção à 
obras de curto prazo, mais pontuais”.

Ronald Velame, Presidente da ANEOR
e Vice-Presidente da Brasinfra

“O país não tem a tradição de dar 
prioridade ao planejamento. É difícil 
quebrar uma prática cultural. Porém, 

temos observado, até por uma restrição 
orçamentária pela qual o país passa 
em função da crise econômica, que o 
DNIT e o Ministério da Infraestrutura 

estão dando uma atenção especial ao 
planejamento. Vemos com otimismo 

os próximos anos”. 

Renato de Queiroz Porto, Sócio-Diretor da Engemap

Fabiano Olímpio

Emir Cadar Filho, Presidente da Brasinfra e Ronald Velame 

Renato Porto (esquerda) e equipe Engemap
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DNIT assina carta compromisso de combate à corrupção
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Em tempos onde as concessões parecem ser a única saída rápida para um 
Brasil em crise prolongada, a pasta de infraestrutura do atual governo, põe 
em movimento um grande plano de atração de capitais, via cessão de ativos, 
iniciado ainda sob a gestão Temer. Neste contexto, é necessário pôr à termo as 
fundamentais contribuições feitas pelo atual ministro Tarcísio, enquanto secretário 
da Coordenação de Projetos da Secretaria Especial do Programa de Parceria 
de Investimentos (PPI). Organizar o programa de privatizações, concessões e 
desestatizações, foi o primeiro passo em direção aos resultados que aos poucos 
começam a surgir no horizonte logístico brasileiro. Agora, é a integração modal que 
passa a ser o fulcro dentro dos planos que - espera-se -serão capazes de aportar 
compromissos da ordem de R$ 208 Bilhões, modificando a matriz de transportes, 
racionalizando-a, deixando-a mais competitiva e alinhando-a com as exigências 
de mercados para os quais a eficiência passou a ser uma commodity.

CONTRATO 
ASSINADO

É O FIM DA
PAUTA...

Quando o tempo urge, a história não espera uma sessão 
especial e eventual, dedicada aos momentos em que a 
oportunidade encontra as lentes certas, no lugar certo. 
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É O FIM DA
PAUTA...

Inserida nas “modificações” matriciais 
do transporte que o país precisa 
fazer, está uma maior participação 

do modal ferroviário. Na verdade, uma 
retomada mais que urgente, histórica. E 
neste sentido, a assinatura do contrato 
de concessão da emblemática FNS 
(Ferrovia Norte-Sul, especificamente do 
trecho entre Porto Nacional/TO e Estrela 
D´Oeste/SP) recentemente em Anápolis/
GO, sela um acordo “reboque”, que possui 
potencial para puxar a adesão de um maior 
número de interessados até mesmo em 
outros empreendimentos (para ficar no 
modal, pode-se citar a FIOL – Ferrovia de 
Integração Oeste Leste, e a FICO – Ferrovia 
de integração Centro Oeste, fazendo vistas 
grossas aos 41 aeroportos, 11 terminais 
portuários e os estimados 16,5 mil Km de 
rodovias). 

RODOVIAS&VIAS 107



RODOVIAS&VIAS108

“É uma sinalização inequívoca 
do governo, uma demonstração de 
segurança, coerência e sobretudo, de 
capacidade executiva”, avaliou durante o 
evento, no Porto Seco Centro Oeste, um 
fornecedor de equipamentos ferroviários à 
Rodovias&Vias, sem esconder a animação 
com os prognósticos de aquecimento 
do setor. “A assinatura do contrato, é um 
grande marco para o desenvolvimento 
do país”, sintetizou o ministro Tarcísio, 
ladeado pelo presidente Jair Bolsonaro, 
os ministros da Casa Civil e da Agricultura 

Onyx Lorenzoni e Tereza Cristina, o 
governador de Goiás Ronaldo Caiado, 
o prefeito de Anápolis, Roberto Naves e 
Siqueira entre outras autoridades e os 
executivos da RUMO S.A., João Alberto 
Abreu, diretor presidente, e Julio Fontana 
Neto, presidente da Rumo Malha Norte-
Sul. Em tempo, a empresa arrematou o 
leilão promovido pela Agência Nacional 
dos Transportes Terrestres (ANTT) em 
março deste ano, com um ágio de mais de 
100% sobre o lance mínimo, batendo em 
R$ 2,7 Bilhões. 

CONCESSÕES - Ferrovia Norte Sul 

“A assinatura do contrato, 
é um grande marco para o 
desenvolvimento do país”  Tarcísio  Freitas, ministro da infraestrutura
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É O FIM DA
PAUTA...CONFIANÇA:

NÃO SE COMPRA.
SE CONQUISTA.

Conduzindo à sua moda as inte-
rações com a imprensa, o presidente 
Bolsonaro fez questão de enaltecer a 
aposta da RUMO: “Os empresários da 
Rumo confiaram na gente (...) Esta obra 
liga quatro regiões do país. Une o Brasil 
e traz o progresso (...) vai baratear fretes, 
reduzir consumo de combustíveis”, 
disse. “O modal ferroviário é muito bem-
vindo”, declarou. Concedida por 30 anos 
e com extensão total de 1537 Km, a FNS 
é considerada a “Espinha Dorsal” do 
modal no país e atualmente se encontra 
praticamente concluída, restando apenas 
5% de execução no trecho Sul, que estão 
sendo tocados pela VALEC. Por outro 
lado, a RUMO deve começar a operar 
nos trechos prontos até o final deste ano, 
atingindo 100% do tramo até 2021.

"Os empresários da Rumo 
confiaram na gente (...) 

Esta obra liga quatro 
regiões do país. Une o 

Brasil e traz o progresso 
(...) vai baratear fretes, 

reduzir consumo de 
combustíveis”, disse. “O 

modal ferroviário é muito 
bem-vindo."

Jair Bolsonaro, Presidente
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
comprometido na busca necessária 
às entregas à sociedade. A assinatura 
da concessão da Norte Sul, é um passo 
importante neste sentido, e para nós, 
pois coroa todo o esforço, no sentido de 
garantir essa agenda. Nossa expectativa 
é que a ferrovia assuma sua vocação de 
ser a espinha dorsal tão sonhada, no que 
tange ao transporte de longa distância”. 
Avalia. O secretário também comentou 
os avanços ambientais, tão bem 
representados pela obra, sob o ponto de 
vista da pasta: “O Ministério, obviamente 
está buscando o desenvolvimento do 
país, por meio de ações capazes de gerar 
empregos e negócios, mas sem deixar de 
lado as questões do meio ambiente, pois 
nos é um assunto extremamente caro, 

É interessante, ao decodificar a fala 
do presidente Bolsonaro, atentar para 
o múltiplo sentido que a afirmação 
“economia de combustível” possui. Não 
se trata apenas de otimizar a utilização 
de um recurso finito, mas também 
de diminuir a “pegada de carbono” 
do país. Por sinal, este é um tema que 
será melhor explorado nesta edição, 
por ocasião da matéria de capa, mas 
que está definitivamente no radar do 
governo Federal, como deixa claro 
Marcelo Sampaio, Secretário executivo 
do Ministério da infraestrutura, presente 
ao evento e que falou com exclusividade 
à Rodovias&Vias: “O Ministério da 
Infraestrutura, possui seu foco em 
resultados. Todo o corpo técnico está 

CONCESSÕES - Ferrovia Norte Sul 

“Todo o corpo técnico está 
comprometido na busca 
necessária às entregas à 
sociedade. A assinatura 

da concessão da Norte Sul, 
é um passo importante 

neste sentido, e para nós, 
pois coroa todo o esforço, 

no sentido de garantir essa 
agenda. Nossa expectativa 
é que a ferrovia assuma sua 

vocação de ser a espinha 
dorsal tão sonhada, no 

que tange ao transporte de Marcelo Sampaio, Secretário executivo
do Ministério da infraestrutura
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que reputamos muito importante. Temos 
levado isto de forma séria, muito próxima 
junto ao Ministério do Meio Ambiente, 
com o ministro Ricardo Salles, construindo 
toda uma visão dedicada ao tema, dentro 
da infraestrutura. Nós queremos sim 
desenvolver a logística e os transportes, 
mas não a qualquer preço. Queremos de 
forma sustentável”, disse ele, que ainda 
se referiu à Subsecretaria de Gestão 
Ambiental e Desapropriação, como 
um elemento cuja principal função, “É 
harmonizar a visões, e mesmo, contribuir 
para a formulação de documentos e 
estudos para pacificar entendimentos 
e melhores práticas, para as obras de 
infraestrutura voltadas à todos os modais”, 
finalizou.

CONCESSÕES - Ferrovia Norte Sul 

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil e
Rubens Ometto, Presidente da Cosan
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RESPEITO: CONDITIO SINE QUA NON
PARA O DESENVOLVIMENTO

Para mostrar que este é um alinha-
mento sedimentado, uma das equipes 
deste periódico teve a oportunidade de 
conversar com Marcos Melo, assessor 
técnico da Secretaria de Apoio ao Licen-
ciamento Ambiental e Desapropriações 
da Secretaria Especial do PPI, sob a casa 
Civil, que explicou à Rodovias&Vias, 
um dos vieses do trabalho na secretaria, 
em consonância com esta orientação, 
mais sustentável: “Temos a função 
principal de apoiar, criar pontes entre 
todos os órgãos que trabalham com o 
licenciamento ambiental se conversem 
e para que estes resultados tenham 
homogeneidade, com a principal missão 
de acelerar e desburocratizar os processos. 
É uma articulação”, afirmou, acrescentando: 
“Quando um empreendimento é 
qualificado para o PPI, ele torna-se uma 
prioridade nacional. E a partir disso, nós 
atuamos, como por exemplo a dragagem 
e derrocamento do Pedral do Lourenço, 

do DNIT, onde buscamos acrescentar fluidez ao 
licenciamento, dentro destas premissas”, declarou. 
Perguntado a respeito das recentes críticas 
sofridas pelo país no tocante à este tema, Marcos 
fez questão de frisar: “Ora, nós temos leis, um 
arcabouço completo, e uma série de regramentos 
bastante avançados. E todos eles são obedecidos 
à risca. Não vejo descumprimento. Vejo que há 
uma vontade em buscar o equilíbrio. As regras 
são cumpridas, até por que muitos investidores e 
mesmo os órgãos financiadores – em sua grande 
maioria internacionais - cobram essa observância 
ao ordenamento estabelecido. Outro fator, é que 
não se torna possível passar à iniciativa privada, 
um investimento mal gerenciado sob este 
aspecto. Simplesmente o mercado não aceita, por 
que sabe que terá de lidar com ônus, pressões e 
mesmo sanções por conta dos mal feitos. De fato, 
esta secretaria vem como uma forma, exatamente 
de garantir que não haverá problemas, e que há 
segurança para aplicar recursos nestes projetos 
estruturantes e absolutamente necessários para o 
Brasil”, finalizou.

É O FIM DA
PAUTA...

“Quando um 
empreendimento é 
qualificado para o PPI, ele 
torna-se uma prioridade 
nacional. E a partir disso, 
nós atuamos, como por 
exemplo a dragagem e 
derrocamento do Pedral 
do Lourenço, do DNIT, onde 
buscamos acrescentar 
fluidez ao licenciamento, 
dentro destas premissas.”

Marcos Melo, assessor técnico da Secretaria 
Especial do PPI, sob a casa Civil
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