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BRASIL. A GENTE ACREDITA

O remédio para crises em democracias, sempre passa pelos bálsamos das urnas.
Findo o processo eleitoral, que sagrou eleito presidente o capitão reformado Jair 
Messias Bolsonaro, que nos próximos anos, certamente ilustrará inúmeras páginas da 
Rodovias&Vias, resta contribuir como veículo segmentado e especializado, para o debate 
sobre a infraestrutura nacional.

A partir da próxima edição, nossos leitores, dispersos em todo o território nacional, 
acompanharão mais uma série com foco nos grandes projetos estruturais de que o país não 
pode mais prescindir, mas tem negligenciado.

A editoria que nominamos “Se a obra é emblemática, qual a problemática?”  vai buscar 
nos quase 20 anos de jornalismo in loco, revisitar sítios de obras que já foram objetos de 
extensas reportagens por nossas equipes, e que, por um sem número de motivos, não 
avançaram, ou avançaram muito pouco, e portanto, ainda não estão cumprindo seu 
papel, enquanto veículo de desenvolvimento e de melhora na qualidade das populações 
contempladas por estes empreendimentos.

Por acreditamos que, para dar vazão ao desenvolvimento nacional, a infra é a fórmula 
perfeita, a  medida em que concilia a alta demanda por trabalhadores e prepara a base que 
alicerçará a reconstrução de nosso país, levaremos aos novos titulares do poder Executivo, 
a realidade das obras estruturantes, ouvindo os principais artífi ces responsáveis pelas 
possíveis soluções para que as engrenagens da construção pesada sejam acionadas, que 
os entraves sejam superados e o cliente do Estado - que é o cidadão brasileiro - receba os 
equipamentos públicos que seus impostos, legitimamente reivindicam.

Nossas lentes e conhecimentos estarão, mais uma vez a serviço do Brasil, buscando mais 
que apontar a realidade que desertifi cou um canteiro de obras. Antes, ir ao conjunto de 
“ferramentas”, capazes de ampliar orçamentos, destravar licenças e replantar as esperanças 
de progresso e desenvolvimento.

Por hora, a edição (robusta por sinal), que você tem em suas mãos, lhe proporciona uma 
visão ampla sobre a estatal responsável pelos caminhos de ferro do país, ao tempo em que 
as regionais do DNIT de Santa Catarina e do Ceará, reafi rmam o compromisso dos gestores 
do órgão com a engenharia e com o Brasil.

Boa Leitura..

RODOVIAS&VIAS4



RODOVIAS&VIAS RODOVIAS&VIAS6 7

VISIBILIDADE DA 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

A preocupação que atualmente 
movimenta fabricantes de materiais, 
empresas concessionárias de rodovias 
e órgãos do governo que atuam no 
segmento dos transportes utilizando 
serviços de sinalização, diz respeito a 
necessidade de melhorar os materiais 
utilizados na segurança das rodovias e 
vias urbanas, onde seus responsáveis 
procuram melhor qualidade e maior 
durabilidade para manter em condições 
adequadas o trânsito de veículos.

O aumento da frota em circulação 
não tem gerado a mesma expansão na 
ampliação da malha viária, saturando 
pelo aumento de veículos as vias 
existentes. O fato gera desgaste mais 
rápido dos materiais empregados na 
sinalização horizontal pelo aumento da 
abrasividade incidente sobre os sinais 
utilizados.

O grande desafi o que está na pauta 
da segurança viária é o aparelharmos das 
vias com produtos que possam oferecer 
maior durabilidade à sinalização, 
aumentando a retrorrefl etividade, que 
permitem aos sinais viários se tornarem 
mais visíveis através das pinturas de 
faixas em geral, películas de placas e 
tachas refl etivas. 

Considerando os riscos que uma 
sinalização deficiente promove aos 
usuários das vias no período noturno, 
em razão da tensão causada pela falta 
ou defi ciência da visibilidade dos sinais 
viários, o fato provoca acidentes que 
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retrorrefl etividade muito baixos para 
o atual momento desse segmento e 
essa condição permite que muitos 
dos serviços executados rapidamente 
sofram apagões, obrigando os 
contratantes reporem os serviços 
em curto espaço de tempo, em 
razão da qualidade empregada não 
corresponderem às necessidades da 
segurança da via.

Pelo que tem se apurado, ainda se 
constata baixa qualidade de alguns 
fabricantes de tintas, microesferas, 
bem como das lentes refletivas 
utilizadas nas tachas, a começar pela 
retrorrefletividade que ocorre com 
perda da sua efi ciência por defeitos na 
construção da lente.

Para a sinalização horizontal 
recomenda-se atualizar as exigências, 
como o mínimo de 450 mcd.m-2.
lx-1 iniciais para as faixas brancas, 
350 mcd.m-2.lx-1 para as amarelas. 
Revisando-se os prazos de garantias 
em função dos VDM e condições das 
pistas, porém optando-se por materiais 
comprovadamente mais efi cientes com 
micro esferas melhor selecionadas.

Quanto às tachas refletivas, os 
valores das lentes estão em evolução, 

geram prejuízos aos usuários, como 
também aos cofres públicos, já que 
passados 6 a 8 meses certos materiais 
perdem completamente sua efi ciência, 
necessitando sua reposição, esses fatos 
tornam necessário uma readequação 
das normas existentes para que todos 
os fabricantes se empenhem para 
desenvolver e melhorar tanto as tintas 
como tachas e películas para placas, 
oferecendo materiais mais duráveis 
e de melhor visibilidade. No caso das 
tachas utilizadas, não raro em 120 
dias da sua instalação já se notam 
defi ciências em alguns serviços dessa 
natureza, que ocorrem pela falta de 
controle de qualidade do contratante.

Ocorre que o mundo evoluiu 
e o Brasil precisa acompanhar a 
evolução para oferecer melhor 
desempenho da sinalização. No 
entanto, o estado da técnica ficou 
restrita as normas que especificam 
exigências ultrapassadas no controle 
da sua qualidade, permitindo que 
os contratantes acabem preferindo 
esses materiais, pelos preços mais 
acessíveis e compatíveis com a 
normatização presente. Portanto, são 
as normas que precisam passar por 
readequações, onde as vantagens em 
qualidade possam ser contempladas e 
reconhecidas em benefício de todos. 

Por exemplo, as normas de 
sinalização horizontal e tachas refl etivas 
estão limitadas a valores iniciais de 

 Luiz Carlos Martire

novas exigências obrigariam os 
fabricantes a melhorarem a qualidade 
desses materiais e a segurança viária 
ganharia melhor visibilidade e maior 
segurança.

Diante dessa nova sugestão 
de desempenho a ser reformulada 
para todos esses materiais deve-se, 
paralelamente, obter-se aumento nas 
garantias de desempenho dos serviços 
precisando contudo ser considerado o 
estado do pavimento, largura da calha, 
VDM com incidência do percentual de 
veículos pesados e principalmente análise 
das condições básicas do pavimento, 
quanto a falta de acostamentos, onde 
os responsáveis pela manutenção do 
trânsito precisam optar por materiais 
melhores, bem como se empenharem em 
obter investimentos para melhorar todas 
as vias de circulação de veículos.

Esperamos que a nova fase da gestão 
política dos novos governos, a partir de 
2019, venha prestigiar no orçamento da 
federação, dos estados e municípios a 
eminente necessidade de investimentos 
na melhoria das rodovias e vias urbanas 
e da imprescindível sinalização. É preciso 
considerar que o progresso do país passa 
pelas estradas.
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40 ANOS DE 
COMPROMISSO 
COM O BRASIL
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Experiência aliada a tecnologia para atender a sociedade, 
projetando o futuro dos modais de transporte.

Antiga reivindicação fl uminense, em especial dos moradores de Itaguaí, obras 
estão em fase de fi nalização no Km 391,30 da BR-101, tocadas pela Construtora 
Colares Linhares. Trecho de estrada conhecido como “Casa da Moeda”, registrava 
alto índice de acidentes e deverá fi car pronto em fevereiro de 2019. 

NA MEDIDA

RIO SANTOS GANHARÁEM BREVE NOVOS VIADUTOS

Com uma verba de R$ 4 milhões advinda de uma emenda parlamentar do deputado Federal 
Alexandre Valle (PR/RJ), que permitiram a convocação para seu início, as obras autorizadas pelo 
DNIT, na fi gura do superintendente Regional do Rio de Janeiro Carlos Antonio Marcos Pascoal, trarão 
fl uidez ao pesado tráfego da Rio-Santos, por meio de dois viadutos (com 360 metros de extensão 
cada), e avançam com ritmo forte, e a presença de 156 funcionários trabalhando em 2 turnos, 
inclusive durante a noite. Com orçamento total de pouco mais de R$ 43 milhões, as intervenções, 
de acordo com informações locais “contribuirão também para aumentar a segurança de motoristas 
e ciclistas que seguem para as praias da Costa Verde fl uminense, pois esse trecho da Rodovia Rio-
Santos é via de acesso para as praias”.

DADOS TÉCNICOS
Dotadas de 2 rampas de acesso 

com 55 metros, as OAE’s são 
constituídas ainda por 2 trechos de 
viga caixão, de 42,5 metros cada, 
em concreto protendido; trecho em 
Balanço Sucessivo com 04 aduelas 
de disparo com 7,5m; 28 aduelas 
de 4,3m cada e 03 aduelas de 
fechamento com 4,9m, totalizando 
165 metros, em concreto protendido 
e oferecendo um vão central (livre) de 
80m sobre a rodovia. Para execução, 
estão sendo utilizados cerca de 8 mil 
m³ de concreto estrutural.
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exclusiva

HANDERSON CABRAL RIBEIRO

“Estatal, estrutural, estratégica e funcionando”

Dentro da natural identifi cação de algumas grandes empresas e marcas 
com a fi gura de seus respectivos CEO’s, é perfeitamente legítimo associar 
a percepção de uma “nova VALEC”, como o mercado tem comentado, à 
fi gura de seu atual presidente, Handerson Cabral Ribeiro. Jovem, dinâmico 
e absolutamente ciente do tamanho e peso da responsabilidade sobre si. O 
engenheiro especialista em planejamento e gestão na administração pública, 
servidor da carreira, de analista de infraestrutura do Ministério do Planejamento 
e com larga experiência, tanto na própria VALEC, quanto no DNIT e no ministério 
dos Transportes, recebeu Rodovias&Vias para fornecer mais detalhes quanto 
à atitude renovada da companhia, que, para não perder relevância, teve de 
reinventar-se – e no processo – mostrar preparo e alinhamento sufi cientes para 
acompanhar as novas direções que o país parece adotar. 
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Presidente da VALEC
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Rodovias&Vias: A VALEC passou por algumas mudanças importantes em um espaço de tempo 
relativamente curto, talvez, mais voltada a uma orientação mais técnica. Esta é uma percepção correta? 

com bastante sucesso, a experiência de uma 
diretoria, composta por profissionais que já 
atuaram nos diversos setores da infraestrutura, 
com muita experiencia e qualidade, com 
longo histórico de serviços prestados ao país, 
com essa “oxigenação” ao quadro. É um mix 
bastante interessante de experiências, talentos 
e culturas, que hoje forma a VALEC. Muito por 
conta disso é que costumamos dizer, quando 
nos referimos à empresa, “a nossa VALEC”, 
pois temos todos uma visão, sobre o futuro do 
ferroviarismo do Brasil, o futuro da empresa, e as 
grandes possibilidades que ela possui de liderar 
uma transformação significativa na matriz de 
transportes brasileira. 

exclusiva exclusiva

“Costumamos dizer, quando nos referimos à empresa,  
“a nossa VALEC”, pois temos todos uma visão, sobre o futuro 

do ferroviarismo do Brasil, o futuro da empresa, e as grandes 
possibilidades que ela possui de liderar uma transformação 

significativa na matriz de transportes brasileira. ”

Você assumiu a gestão da empresa, 
em um momento complicado para toda a 
administração pública, em todo o país, e 
em todas as esferas. Como as dificuldades 
orçamentárias do governo influenciaram o 
desempenho?

Esta é uma situação que trouxe para todos 
nós, mais especificamente, nós do setor da 
infraestrutura, um grande desafio: como 
prover a infraestrutura necessária, com a 
qualidade e a celeridade que o país precisa? 
Bom, recentemente foi aprovado o PNL, Plano 
Nacional de Logística. E nele está registrado que 
há que se dobrar o percentual da participação 
ferroviária na nossa matriz de transportes. 
Existe a restrição fiscal? Existe. Mas por outro 
lado, não há alternativa a não ser avançar, por 
que há premência por assegurar a mobilidade 
das nossas cargas, garantindo a segurança 
de transporte de nossas riquezas, evitando 
assim, uma situação de crise de abastecimento, 
como a que enfrentamos recentemente. Nesse 
sentido, é preciso olhar tanto as possibilidades 
do momento, quanto as oportunidades do 
futuro, e assim planejar os próximos passos. 
Sabemos que a questão fiscal não vai se resolver 
em um curto prazo. E todos nós, dirigentes 
de governo, estamos muito cientes disto, 
daí que a aplicação com maior eficiência dos 
recursos disponíveis é imprescindível como 
uma primeira etapa. É converter esses recursos 
do tesouro nacional no maior número de 
quilômetros de ferrovia, com a qualidade 
necessária, garantindo a vida útil e a segurança 
de nossas linhas, no menor tempo possível. 
Para tal, nós nos organizamos para priorizar os 
lotes de obras mais avançados e alocar esses 
investimentos, de forma concentrada, dentro 
destes lotes. E é exatamente esse o motivo de 
termos conseguido este ano, avançar muito, 
especialmente na Ferrovia de Integração 
Oeste Leste (FIOL), onde estamos concluindo 
o lote 3, e a ponte sobre o Rio São Francisco, 
que esta praticamente concluída. A Norte Sul 
(Ferrovia Norte Sul, FNS), está avançada, com 
75% das obras concluídas na extensão sul que 
vai de Anápolis - GO à Estrela D’Oeste – SP. 

Estamos com 100% das obras concluídas e já em 
operação, no que chamamos de tramo central 
da ferrovia FNS, que vai de Palmas, no Tocantins, 
à Anápolis em Goiás. Daí a priorização para a 
FIOL. E nela estamos com praticamente todos 
os contratos ativos, com exceção de apenas um, 
o lote 4, que foi encerrado por determinação 
judicial. Os demais contratos ativos estão todos 
em operação. Além disso, entramos em plena 
marcha nos lotes 5, 6 e 7 da FIOL. É um equívoco 
portanto, a afirmação, recorrente que temos 
ouvido, de que as obras da VALEC estão paradas. 
Muito pelo contrário, todas estão em pleno 
andamento. Evidente, que adequamos o ritmo 
ao volume de recursos disponíveis. Estamos já 
desde 2016, virando os nossos exercícios com 
absolutamente todas as contas em dia, também. 
Não atrasamos pagamento, pagamos em dia 
e, dependendo da organização das empresas, 
chegamos a pagar medições com apenas 6 dias 
de processamento. E isto é resultado de uma 
organização administrativa que nos propusemos 
a fazer. Por outro lado, isto nos coloca em posição 
legítima, de cobrar dos consórcios responsáveis 
por executar as nossas obras, a excelência em 
engenharia. A qualidade, com o prazo que, não 
somente esperamos, mas que a nação precisa. 

“Recorrente que temos 
ouvido, de que as obras 
da VALEC estão paradas. 
Muito pelo contrário, todas 
estão em pleno andamento. 
Evidente, que adequamos o 
ritmo ao volume de recursos 
disponíveis. Estamos já desde 
2016, virando os nossos 
exercícios com absolutamente 
todas as contas em dia.”

Handerson Ribeiro: A VALEC iniciou 
um período que eu creio, será de grandes 
oportunidades. Primeiramente, temos um 
robusto corpo técnico, servidores de carreira, 
extremamente comprometidos com a casa, tanto 
aqueles oriundos da extinta Rede Ferroviária 
e GEIPOT, quanto aqueles oriundos de dois 
concursos, realizados em 2008, e em 2012. 
Oportunidades em que a empresa conseguiu 
atrair do mercado, um grupo muito jovem, e 
bastante qualificado. Isso, somando-se à bagagem 
dos quadros mais experientes absorvidos pela 
VALEC da extinta RFFSA e GEIPOT, contribui muito 
para a melhoria do nosso trabalho de uma forma 
geral. Então, creio que conseguimos conciliar 
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exclusiva

Você mencionou a exploração de alter-
nativas que não necessariamente as mode-
lagens “clássicas” que temos. Quais seriam 
e de que forma se dariam essas alternativas? 

Neste contexto, a possibilidade de a VALEC 
estabelecer parcerias com entes públicos e 
privados, abre a possibilidade de parcerias com 
essas empresas estatais que são referência 
mundial, como a Deutsche Bahn AG por 
exemplo, que é o maior operador ferroviários 
da Europa. E que por sinal também é estatal. 
Além da operação, essa é uma empresa que 
consiste em uma holding que congrega um 
conjunto enorme de outras empresas, que 
fornecem transporte de cargas e passageiros, 
construção e manutenção de vias, segurança, 
bilhetagem, e uma infinidade de serviços que 
simplesmente não existiriam sem a presença 
das ferrovias, todas elas rentáveis e todas elas 
pertencentes ao Estado alemão. Logo, fica 
fácil entender o potencial da VALEC, ao passo 
que ela tem a capacidade de oferecer ferrovias 
em um país de dimensões continentais, 
e, a reboque, gerando oportunidades de 
negócios. E muito disto, ao passo em que 
possamos adicionar à empresa, a figura de 
operadora logística, na concepção de prover 
infraestrutura ferroviária de alta qualidade e 
alta eficiência.

exclusiva

Isto está relacionado à “capacidade instalada”, 
que você comentou...

Sim. Temos musculatura, e plenas condições de 
flexioná-la. É preciso entender que a “ferramenta” 
está disponível, pronta pra ser usada. Especialmente 
quando se observa, não apenas tudo o que a VALEC 
foi capaz de entregar, em termos construtivos mas 
também o know how, o expertise técnico da empresa. 
Além disso, todo o arcabouço jurídico e regulatório 
que regem o ambiente de negócios da VALEC neste 
momento, nos permitem nos associarmos a parceiros 
estratégicos, para gerarmos novos negócios de 
infraestrutura e logística ferroviária.“Todas as grandes nações do 

mundo, que possuem uma 
malha ferroviária pujante, sem 
exceções, têm participação 
pesada do Estado, de seus 
governos e aqui no Brasil, 
a VALEC é detentora de um 
status “estratégico” para o 
avanço adequado do modal 
ferroviário.  ”

“Todo o arcabouço jurídico 
e regulatório que regem o 
ambiente de negócios da 
VALEC neste momento,
nos permitem nos associarmos 
a parceiros estratégicos, para 
gerarmos novos negócios
de infraestrutura e
logística ferroviária. ”

O senhor então crê em uma inflexão neste cenário. E quanto ao futuro que o board e a 
presidência da empresa vislumbram a curto prazo?

A capacidade intelectual e operacional, está 
aqui. Está instalada, por assim dizer. Isso nos dá 
segurança de afirmar que estamos prontos para 
avançar ainda mais quando a oportunidade 
se configurar. Como servidor público, e como 
dirigente de uma empresa com a musculatura 
da VALEC, temos a obrigação de pensar o 
posicionamento da empresa no médio e longo 
prazo, e nesse sentido, estamos trabalhando 
para consolidar a VALEC, como a autoridade 
ferroviária brasileira. Especialmente, pelo fato de 
não haver dentro do governo federal, nenhuma 
outra empresa que tenha condições de assumir 
as responsabilidades que hoje estão dadas à 
VALEC. Veja, no mundo todo, tudo o que tem 
sido feito de melhor em termos de ferrovias, 
incluindo as grandes malhas ferroviárias, foi e 
está sendo realizado pela ação de empresas 
estatais, que possuem características análogas 
à VALEC. São companhias como a RZD 
(Российские железные 
дороги  - Companhia Ferroviária Russa), a 
CRCC (China Railway Construction Corporation 

Limited – Empresa de Construção Ferroviária 
Chinesa), a francesa SNCF (Société Nationale 
des Chemins de fer Français – Sociedade 
Nacional das Estradas de Ferro Francesas), 
e a estadunidense Amtrak, absolutamente 
todas elas pertencentes integralmente, ou ao 
menos com grande ingerência e participação 
e influência de seus respectivos governos. São 
empresas que planejam, projetam, constroem 
e operam a maior parte ou mesmo (no caso da 
Rússia e da China) a integralidade do sistema, 
independente da natureza do transporte, 
se de carga ou de passageiros. Não custa 
lembrar que a China, possui mais de 120 mil 
km de malha ferroviária Estatal. Assim como 
na Rússia, onde a malha, é completamente 
estatal. Todas as grandes nações do mundo, que 
possuem uma malha ferroviária pujante, sem 
exceções, têm participação pesada do Estado, 
de seus governos e aqui no Brasil, a VALEC é 
detentora de um status “estratégico” para o 
avanço adequado do modal ferroviário. É uma 
realidade, por que ao fomentar a construção 
deste tipo de infraestrutura, a ação do estado 
estará induzindo o desenvolvimento de uma 
macro região, que o setor privado muitas vezes 
não tem condições – pelo menos não sozinho – 
de induzir esse desenvolvimento. 
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“Hoje, dentro do programa de 
integridade, temos cerca de 
60 ações para combate aos 
desvios éticos, a corrupção e fraudes, 
abrangendo o ambiente de negócios 
da VALEC, em sua integralidade.”

exclusivaexclusiva

Mas uma guinada neste sentido não exigiria 
um realinhamento, mesmo uma adequação?

A VALEC é uma empresa com 46 anos de 
serviços prestados. Tivemos, no passado, um 
momento de crise. No entanto, deste momento 
em diante, e podemos precisar 2011 como 
um “ponto de corte” para uma avaliação mais 
precisa, há uma série de inovações e mudanças 
significativas pelas quais ela a empresa 
passou. Em 2016, foi criada a chamada “lei das 
Estatais”. E isto trouxe condições, uma vez que 
a companhia está contemplada por esta lei, de 
melhorarmos processos da gestão, em termos 
de uma gestão mais rápida, dinâmica. Trouxe 
avanços quanto à desburocratização, em suma, 
maior competitividade. Então, a VALEC se 
organizou. Hoje é uma empresa muito diferente 
daquela pré 2011, que conta com um conselho 
de administração muito ativo, que participa 
efetivamente das decisões da empresa, que 
conta com um conselho fiscal, que monitora 
nossos investimentos e as ações da diretoria 
de forma ostensiva. Existe a figura da diretoria 
executiva, onde tomamos as decisões colegiadas, 
adotadas por maioria de votos. Além disso, nós 
nos estruturamos sobre o ambiente de controle 
de uma forma completa. A Lei 13.303, exigia que 
a VALEC adotasse mais dispositivos de gestão e 
governança, daí termos implantado os escritórios 
de gestão de projetos, gestão de riscos, gestão 
de processos e, mais recentemente concluímos a 
instalação do escritório de gestão de integridade 
e conformidade. E posso dizer que em termos 
de governo, somos pioneiros no planejamento, 
execução e efetiva implantação de um programa 
de integridade. Em 2015, quando exercia a função 
de diretor de administração da VALEC, assumimos 
a responsabilidade de coordenar este processo, e 
hoje, dentro do programa de integridade, temos 
cerca de 60 ações para combate aos desvios 
éticos, a corrupção e fraudes, abrangendo 
o ambiente de negócios da VALEC, em sua 
integralidade, inclusive os prestadores de 
serviços, a empresa privada que deseja trabalhar 
conosco. Todas as empresas que trabalham 
conosco hoje, são aderentes, ao programa de 
integridade proposto por nós. Observam as 
normas de conduta da VALEC. Todos os contratos 
tem esta cláusula. Paralelamente, temos uma 
estrutura de controle muito robusta, com 

auditoria interna, que conta com profissionais 
egressos inclusive da própria CGU e ligada 
diretamente ao conselho de administração da 
empresa, estamos implementando um comitê 
de auditoria independente, além é claro, da 
auditoria externa. Temos um sistema de correição 
junto à corregedoria, um sistema de informação 
e transparência ao cidadão, temos comissão de 
ética, muito atuante por sinal, enfim. Isso tudo 
representa não apenas uma modernização 
de processos e forma de trabalho. Mas uma 
modernização na forma de pensar a empresa 
também. Por isso tudo, a VALEC tem o certificado 
“Nível 2” de governança, dado pela Secretaria 
de Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais, do Ministério do Planejamento, e estamos 
trabalhando firmemente para atingirmos o nível 1, 
no próximo ciclo de avaliação.

Ouvimos muito falar disso, presidente. 
Compliance e adequações de governança, etc. 
Mas em termos práticos, quais os resultados?

Basta ver os resultados positivos que a VALEC 
tem alcançado em relação à avaliação dos órgão 
de controle. Veja, em 2013 tínhamos 224 diferentes 
ações sendo discutidas com o TCU. Neste exato 
momento, temos 17 processos em discussão 
com o Tribunal. No ambiente da CGU, chegamos 
a contabilizar 147 pendências. Hoje temos 73, as 
quais já encaminhamos as devidas respostas à 
CGU e estamos aguardando a sua avaliação. Sob a 
ótica de auditoria interna, tínhamos em 2013, 535 
apontamentos. Hoje estamos discutindo apenas 
54. Agora, note o volume dos empreendimentos, 
de investimentos, de saldo contratual a ser 
executado, frente à este baixo número de 
divergência e pendências. Aí está o resultado que 
você perguntou. É um trabalho que já vem há mais 
de meia década acontecendo, e nos condiciona à 
abraçar novas e maiores responsabilidades. 

Você foi bastante enfático quanto à pers-
pectiva de avanço trazida pela lei das estatais. De 
que forma ela impactou as contratações?

Estamos com um novo regulamento de 
licitações, 100% adaptado à lei 13.303, a lei das 
estatais. Um regulamento que foi estudado, 
debatido, que foi colocado para consulta ampla 
dentro da empresa. Estamos realizando licitações 
já sob a égide do RLC desde de julho e já temos 
pregões concluídos, que não apenas aceleram 
o processo licitatório, mas são capazes de trazer 
mais transparência e eficiência na contratação, 
mantendo a regularidade processual e dificultando 
os desvios éticos. Tudo isso nos assegura 
ferramentas mais eficientes, no sentido de termos 
contratações muito bem feitas. Para além disso, 
a lei abriu a possibilidade do estabelecimento, 
não apenas com instituições e empresas privadas, 
mas também esta relação com outras estatais não 
só nacionais como estrangeiras. Repito, isso traz 
oportunidades de negócio significativas para a 
VALEC. Colocando isto sobre o prisma de aumento 
da participação do modal ferroviário na matriz de 
transportes, da necessidade de se desenvolver esse 
modal em um país continental como o Brasil, do 
volume de investimentos necessários para isso, e 
por outro lado, olhando o “custo Brasil” – falando aí 
em aumentar a eficiência do transporte de cargas, 
especialmente graneis agrícolas, reduzir o custo de 
frete, aumentando a competitividade, colocando 
no porto um produto cujo custo de produção e 
logística é menor, conseguindo assim aumentar 
a rentabilidade da cadeia produtiva como um 
todo, fica claro e evidente o quão estratégica e 
importante, se torna a participação da VALEC 
nesse processo, enquanto ferramenta do estado 
brasileiro, para contribuir com o esforço de elevar 
nossa economia a um patamar de escala mundial. 
A VALEC faz parte da solução para os desafios 
logísticos que o país precisa vencer. Será através 
das ferrovias da VALEC, que iremos, pela da ferrovia 
norte sul, pelas diversas ferrovias e concessionárias 
que estão em operação atualmente no Brasil, criar 
assim, verdadeiramente, um sistema ferroviário 
nacional. Será por ferrovias da VALEC, que ao 
conectarmos a FIOL e a FICO, que conseguiremos 
circular nossos bens e riquezas por todas a regiões 
do país. O Brasil não tem mais tempo para adiar 
essa discussão e definitivamente, precisa avançar 
no sentido dos trilhos. Ou o país supera esses 

entraves ou perderá a chance de, ao sair desse 
cenário de sucessivas crises, tomar um impulso 
adequado e definitivo para crescer, como todo 
o nosso potencial nos permite. E naturalmente a 
VALEC está preparada para esse desafio. Como 
uma empresa pública, patrimônio de todos nós, 
a VALEC será como uma locomotiva: fazendo a 
sua parte nesse grande esforço para colocar o 
Brasil nos trilhos do desenvolvimento. 

“A VALEC será como uma 
locomotiva: fazendo a sua 
parte nesse grande esforço para 
colocar o Brasil nos trilhos do 
desenvolvimento.”
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Estatal de Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., a VALEC, conduz a 
retomada do modal por meio de maior aproximação estratégica com setores 
produtivos. A expectativa de novos modelos de concessões e subconcessões, de 
melhorias operacionais, com otimização do direito de passagem e incrementos 
tecnológicos em suas superestruturas, são fatos capazes de possibilitar – em 
curtíssimo prazo – um significativo aumento da participação ferroviária no 
mix de transportes, reequilibrando a matriz brasileira. 

SOB O  
SIGNO DO FERRO

Símbolo de força, inexorável 
progresso, pujança e mesmo de 
um certo lirismo (por vezes até 

nostálgico), presente em verso e prosa 
nas mais diferentes culturas, locomotivas, 
estradas de ferro e composições, são 
um monumento vivo e em movimento 
à capacidade inventiva da engenharia. 
Representantes de uma poderosa 
vontade transformadora, as superlativas 
dimensões de tudo o que é relacionado 
à atividade ferroviária, se por um lado 
tendem a apequenar as importâncias 
individuais, por outro, são o testemunho 
operoso de um somatório de esforços 
coordenados com um único objetivo: 
subjugar a distância. Domar a amplitude, 
mas não de uma forma qualquer. 
Sobrepujá-la com tenacidade, ritmo, e 
um passo de gigante, proporcional ao 
continental limite de fronteiras de um 
país no alvorecer de sua busca por novas 
possibilidades. E o país é o Brasil. E o 
comando de toda esta potência, sob uma 
estatal nascida em 1972, que trocou de 
nome, trocou de mãos, mas não trocou de 
propósitos. 
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Obras nos canteiros da FIOL, aceleram o ritmo do desenvolvimento na malha ferroviária do Brasil

LOGÍSTICA •  VALEC • CAPA
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REENGENHARIA: DE DENTRO PARA FORA

COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA
COM FOCO ESTRATÉGICO

RODOVIAS&VIAS22

A VALEC pode ser considerada uma 
sobrevivente. Tal como na natureza, onde 
a resiliência do mais apto é recompensada 
com a própria existência, a empresa 
foi, em boa monta apoiada em sua 
capacidade de adaptação, moldando-se 
às realidades históricas, sem jamais perder 
a sua essência. E esta adaptação, incluiu 
até mesmo, preparar-se para missões 
muito maiores do que as que forneceram 
as bases para sua concepção. A VALEC, ao 
assumir seu próprio crescimento, firmou 
seu compromisso com um Brasil ávido por 
desenvolvimento, mas um tanto errático 
e indeciso quanto ao que fazer para 
alcança-lo. Mas esta é uma reportagem 
que, ao registrar a atualidade, prepara 
um documento para a posteridade. E é o 
instantâneo de inflexões dentro e fora da 
companhia, com suficiente momento para 
tracionar de forma compreensível o futuro 
para o qual trabalham com afinco seus 
representantes, em todos os escalões, em 
todos os setores. O hoje, no vocabulário da 
VALEC, está compilado em um glossário 
referencial (tanto conceitual quanto de 
ações), bastante claro e objetivamente 
redigido: No tocante aos avanços de sua 

gestão, a empresa está dotada de um novo 
modelo de governança; é vanguardista 
no trato adequado ao novo marco Legal 
das Estatais, previsto na chamada “Lei das 
Estatais”, tendo atendido pontualmente ao 
prazo estabelecido pelo Governo, criando 
toda a normatização e regimentação 
necessária para esta aplicação; estabeleceu 
prontamente, segundo diretrizes de 
integridade da CGU, um inédito “Programa 
de Integridade”, totalmente conforme 
ao que foi estipulado pela Controladoria; 
Consolidou de forma sistemática a adoção 
de melhores práticas para estudos, projetos 
e licenças ambientais (como veremos 
mais à frente no intertítulo dedicado a 
esta disciplina, que a VALEC chama de 
“questões” ao invés de “problemas”); 
promoveu (e continua a promover) 
de forma metódica o mapeamento de 
processos e elaboração de seus normativos 
técnicos, bem como aparelhou-se 
no sentido a atender, acompanhar e 
solucionar com compleição às demandas 
de todos os órgãos de controle, tanto 
externos (como a própria CGU e o TCU), 
quanto internos (a própria auditoria e 
comitês independentes).

Ao entendermos toda esta reorganização 
- que é bom frisar, é um processo que já vem 
ocorrendo há cerca de 5 anos – faz-se de 
substancial interesse, explorarmos as atuais 
competências atribuídas à VALEC. E por estas, 
coloca-se na linha de frente da atuação da 
companhia, a administração dos programas 
de operação da infraestrutura ferroviária, por 
ela mesma constituída, em um passo que 
inclui a coordenação, execução, controle, 
revisão, fiscalização e a gestão completa das 
obras relativas ao modal. No que tange à 
inteligência, a empresa possui atualmente 
forte foco na promoção de estudos e projetos 
que resultem no desenvolvimento de 
sistemas de transporte de cargas sobre trilhos. 
E por “sistemas”, entende-se, para além da 

construção, operação e exploração das 
estradas de ferro, sistemas acessórios de 
armazenagem e transbordo dos produtos 
por elas transportados. Também dentro 
das novas condicionantes propiciadas 
por lei, a VALEC detém plenos poderes 
para a celebração de contratos e 
convênios com órgãos da administração 
direta, indireta, com instituições 
privadas nacionais ou internacionais 
para a prestação de serviços técnicos 
especializados, com um viés notadamente 
voltado ao aumento de sua capacidade 
competitiva, em um comportamento 
natural e típico de empresas “donas” de 
suas próprias estratégias de negócio, e 
predominantemente voltadas à resultado.

LOGÍSTICA •  VALEC CAPA
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Com 61 anos de história, a Constran atua em todo o território brasileiro, 
na área de construção civil pesada, na qual acumula ampla experiência 
executando obras públicas e privadas nos diversos segmentos da 
engenharia. Dentre eles estão: metrovias, aeroportos, obras de artes 
especiais e correntes, usinas e barragens, portos, rodovias, ferrovias, 
sistemas viários urbanos, edificações, rios e canais, polos 
petroquímicos, refinarias, energia, mineração, oleodutos e gasodutos.

EmEm seu portfólio de contratos executados, a CONSTRAN está presente 
na construção das principais ferrovias públicas e privadas do país, com 
mais de 1.000 Km de ferrovias implantadas, dentre elas estão a 
Ferronorte, uma Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná, Ferrovia 
Norte Sul e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste.

NosNos demais segmentos citamos, Aeroportos de Cumbica e Viracopos, 
vários trechos do Metrô Paulistano, Hidrelétrica de Xingó e São Manoel, 
Ponte Estaiada sobre o Rio Tocantins, Rebaixamento da Calha do Rio 
Tietê, Túnel Ayrton Senna, Trechos Sul e Oeste do Rodoanel de São Paulo, 
Rodovia Campinas-Sorocaba, trechos da Imigrantes, Porto de Itaguaí.

AA Constran está sempre atenta às exigências do mercado moderno e em 
linha com o setor de construção civil, cada vez mais competitivo. Com 
organização, domínio de técnicas, metodologias construtivas e 
equipamentos de ponta, a empresa se prepara para ser mais do que 
simples prestador de serviço. O objetivo da Constran é oferecer 
soluções. Consciente das mudanças no mercado interno e da 
globalização, a empresa atualiza constantemente sua estrutura 
empempresarial, recursos humanos, equipamentos e novas tecnologias, 
buscando sempre se adequar às necessidades de mercado e ao 
atendimento dos requisitos dos seus clientes.

•  Desenvolver e melhorar a
infraestrutura do País

•  Atender e superar as expectativas de todas as 
partes interessadas, acionistas, funcionários, 
clientes, fornecedores e demais stakeholders

•  •  Desenvolver soluções inovadoras e confiáveis 
comprometidas com o sucesso dos clientes

•  Contribuir para o bem estar da comunidade 
através do desenvolvimento econômico
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Detentora de um portfolio invejável 
de caminhos ferroviários, estão sob 
outorga da VALEC a Ferrovia Norte Sul 
(FNS), a Ferrovia de Integração Oeste Leste 
(FIOL), a Ferrovia de Integração Centro 
Oeste (FICO) e a Ferrovia do Pantanal. 
Classificada com propriedade como 
“eixo dorsal” pela própria companhia, a 
FNS encontra-se operacional, fazendo as 
conexões entre Belém (PA) e Panorama 
(SP). Com as operações iniciadas no “tramo 
norte” (subconcessionado no já distante 
ano de 2007), entre Açailândia (MA) e 
Porto Nacional (TO), a ferrovia (também 
designada EF-151), chegará (conforme 
os planos) ao Porto de Rio Grande (RS), 
fechando um ciclo de trabalhos que, na 
falta por melhor palavra, Rodovias&Vias 
define como épico. Rebatendo às críticas 
com números, contra os quais, por serem 
fato, portanto, não há argumento, a 
operação da FNS entre Anápolis (GO) e 

FERROVIAS QUE SERVEM AO BRASIL
Porto Nacional (TO), iniciada em 2015, 
realizou em todo ano de 2017, o transporte 
8 milhões e 22 mil t de produtos variados, 
tais como farelo de soja; pellets de madeira; 
minério de manganês; trilhos; locomotivas 
e vagões (naturalmente, excluídos os das 
próprias composições, pois o número 
refere-se estritamente à carga útil). Ao 
que tudo indica, 2018, mesmo ainda sob 
os efeitos da crise, apresenta estimativa 
de crescimento, com movimentação 
(consolidada à metade do ano) equivalente 
à registrada em todo o ano de 2016, 
com 5 milhões e 125 mil toneladas até a 
compilação dos dados. De qualquer sorte, 
a previsão de aumento no volume, está 
balizada ainda pela entrada (próxima) em 
operação de três novos polos de carga: São 
Simão (GO); Pátio do Sudoeste de Goiás 
e Pátio de Estrela D’Oeste (SP), limítrofe à 
malha da RUMO/ALL. Cabe lembrar: tudo 
isto somente na FNS.

LOGÍSTICA •  VALEC • CAPA
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DIREX: MENTORES DE 
UMA NOVA DIMENSÃO 

LOGÍSTICA
Composta pela própria Presidência da 

VALEC, pela Diretoria de Engenharia (DIREN); a 
Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF); 
diretoria de Planejamento (DIPLAN) e a diretoria 
de Operações (DIROP), a Diretoria Executiva 
é, como o próprio nome alude, um “órgão 
executivo, colegiado e responsável pela tomada 
de decisões estratégicas para a empresa por 
meio do exercício dos poderes e atribuições 
que a lei e o Estatuto Social lhe confere para a 
administração geral e a gestão das atividades 
da VALEC”. Time de especialistas, sem qualquer 
tipo de exagero na distinção, Rodovias&Vias 
percorreu os andares arejados e envidraçados 
da moderna sede da companhia, no Setor de 
Autarquias Sul da Capital Federal, para melhor 
robustecer sua pauta ferroviária, em contato 
direto com os protagonistas destas áreas 
fundamentais para o bom funcionamento 
da maior e mais representativa autoridade 
brasileira no modal. Promotores de uma 
perspectiva moderna e contemporânea para os 
caminhos da empresa, confi ra o que pensam, 
e quais os pontos principais de atuação destes 
profi ssionais que estão no “núcleo duro” da 
massa crítica e técnica da gestão dos caminhos 
de ferro do país.

LOGÍSTICA •  VALEC • CAPA

45 anos de atividade ajudando
a desenvolver a engenharia nacional
A STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A. desenvolve a atividade 
de engenharia consultiva nos setores de Transportes, Saneamento, 
Recursos Hídricos, Obras Hidráulicas, Meio Ambiente, Estruturas, 
Arquitetura e Urbanismo, Economia, Programas Ambientais e Sociais, 
Energia, Comunicações, Informática e Projetos Industriais.

NesteNeste âmbito a STE atua em toda amplitude abrangendo levantamentos 
de campo, pesquisas, controle tecnológico, estudos preliminares e de 
viabilidade técnico-econômica e ambiental, planejamento, projetos 
básico e executivo, supervisão, gerenciamento, assessoria e apoio 
técnico e operação.

TTransparência, Qualidade, Sustentabilidade e Responsabilidade 
Socioambiental são valores que nos guiaram até aqui e orientam o 
desenvolvimento de nossas atividades.

Nosso maior projeto é a Cidadania.

Fo
to

:  R
od

ov
ia

s&
Vi

as
Fo

to
:  A

SC
O

M
 / V

AL
EC

Fo
to

:  D
iv

ul
ga

çã
o 

VL
I

RODOVIAS&VIAS 29



WWW.CAVAINFRAESTRUTURA.COM.BR

EXCELÊNCIA
COM 

SIMPLICIDADE

NA PLURALIDADE
DAS ENGENHARIAS QUE

DOMINAMOS ESTÁ NOSSO JEITO DE
SERMOS EMPREENDEDORES BRASILEIROS

CAVA INFRAESTRUTURA
PRONTA PARA SERVIR O BRASIL

INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA                                

A CAVA INFRAESTRUTURA também é especialista
na elobaração de projetos e no apoio técnico para

esta modalidade de transportes. A empresa tem todo
o know-how para contribuir com o aumento da

disponibilidade da malha ferroviária, bem como para
sua sua revitaçização e aumento de capacidade de via.
Expandir esse modal de transporte é fundamental

para o aumento da competividade do país e a 
diminuição do seu custo logístico.

INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

 Com equipamentos de alta tecnologia e equipes
qualificadas, a CAVA INFRAESTRUTURA busca

soluções inteligentes para as demandas do
sistema rodoviário. A diversidade dos problemas

relacionadas às rodovias, que vai desde a insuficiência
dos eidos eixos rodoviários pavimentados à dificuldade

de conservação e ampliação das vias atuais,
amplia o portfólio da empresa. Atenta à evolução do

setor, a CAVA também possui entre suas especialidades
a operação de balanças para gestão e controle

de tráfego rodoviário. A atuação em desafios como
esses é a marca da trajetória da empresa.

PROJETADA PARA O FUTURO
DE NORTE
AO SUL
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Dotado de um agudo senso de estratégia, o 
atual diretor de Planejamento da empresa, 
possui relevantes colaborações em 

“ambos os lados do balcão”, tendo atuado tanto na 
área pública (DNER e depois DNIT, onde em 2002 
colaborou com a organização e implantação da 
Diretoria de Planejamento e Pesquisa, na gênese do 
departamento), como no setor privado, exercendo 
a direção executiva da Associação Nacional das 
Empresas de Engenharia Consultiva de Infraestrutura 
de Transportes (ANETRANS). E foi com base em toda 
esta experiência, que a conversa acerca da DIPLAN, o 
modal, e a logística no Brasil, acabou sendo permeada 
por algumas críticas: “Tudo depende muito da forma 
como o governo encara alguns investimentos, e a forma 
com fazê-lo. Mas nós temos um problema crônico de 
transportes. Não apenas ferroviário, mas como um todo. 
Especialmente no que concerne à intermodalidade, 
a forma com que os diversos meios se completam”, 
comentou o diretor, em parte desconstruindo a ideia 
generalizada, após a greve dos caminhoneiros, de 
que a ferrovia seria a grande solução nacional. “Não 
é”, rebate o diretor de Planejamento. “Para funcionar 
ela deve cobrir longas distâncias. E somente funciona 
com 100% de seu potencial, se os outros modais 
funcionarem bem. Ora, é um fato que a ferrovia 
não vai bem em curtas e médias distâncias. Então a 
capilarização da distribuição ainda tem que ser feita 
por caminhões, e mesmo outros veículos. Note que 
até mesmo eles enfrentam restrições de circulação e 
local em alguns lugares”, comentou. Para ele, a solução 

“OBRAS COM ALMA”: 
PRINCÍPIOS DA DIPLAN 
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Com 38 anos dedicados ao setor de 
infraestrutura de Transportes, o adminis-
trador Marcio Guimarães de Aquino, vol-
tou suas atenções nos últimos quatro, em 
contribuir com o processo estruturante 
que norteou a VALEC em sua preparação 
para novos desafios.

“Nós temos um problema 
crônico de transportes. 
Não apenas ferroviário, 

mas como um todo. 
Especialmente no que concerne 
à intermodalidade, a forma com 

que os diversos meios
se completam. ”

Marcio Guimarães de Aquino
Diretor de Planejamento da VALEC
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deste problema, passa por duas possibilidade, 
avaliando a VALEC neste contexto: “Ou 
recursos próprios, ou criatividade, que é o 
que temos usado. E muito”, frisou. E neste 
contexto, é preciso entender, de acordo com 
o que Rodovias&Vias apurou na DIPLAN, 
que algumas ações restritivas e até bem 
intencionadas, como a PEC do “teto de 
gastos”, precisem ser revistas, pois impõem 
restrições. “Hoje, temos muita expectativa 
quanto ao próximo governo, é verdade. Mas 
trabalhamos com a realidade. E a realidade 
é a de falta de recursos. Por isso houve este 
grande trabalho no sentido de ‘organizar’ a 
casa”, apontou o diretor Aquino, observando 
ainda que, “a ‘lei das Estatais’, deu mais 
condições, maior liberdade, inclusive 
permitindo que estas saiam ao mercado 
para captar recursos, que, ao fim e ao cabo 
vão para o próprio governo. Sem falar das 
vantagens que existem, quando se pensa 
na falta de segurança jurídica no Brasil, e 
você tem, como parceira, uma empresa 
do governo. Ao menos em teoria, como o 
próprio governo, hipoteticamente comporia 
o quadro societário, haveria essa maior 
segurança”. Por este motivo, de fato, como 
sinalizou o presidente Handerson Cabral 
Ribeiro em sua exclusiva nesta edição, a 
VALEC tem sondado o mercado, em busca 
de recursos, financiamentos, estudando a 
viabilidade de Parcerias Público Privadas 

(PPP’s) e mesmo parcerias técnicas. “Nós 
temos um rol de soluções já elaboradas. 
Prontas para serem desenvolvidas. Basta o 
governo disparar”, comentou o diretor. “Por 
ser uma empresa pública, a VALEC trabalha 
conforme a política adotada pelos Ministério 
dos Transportes (MT), sob orientação dele. E 
por extensão, se tais e quais investimentos 
serão elencados como prioritários”. Nesta 
esteira, questionado, o diretor apontou 
um empreendimento em particular, como 
“muito importante”: “A FICO é de extrema 
relevância, pois não apenas atende à 
economia. Ela é estratégica também sob a 
ótica de defesa militar. Ela sai da economia 
e passa a ser tema de segurança nacional, 
pois liga todo o Centro Oeste, e, se olharmos 
a forma como ela está planejada, seu 
futuro é chegar à fronteira com o Peru”, 
disparou o diretor, adicionando ainda 
que a China possui uma série de ferrovias 
consideradas como prioridade militar, muito 
embora transportem tanto cargas quanto 
passageiros. Não custa lembrar, observando 
a história, que a maioria dos países com 
a malha ferroviária bem desenvolvida, 
de fato, as realizaram também como um 
instrumento de segurança nacional, um 
elemento estratégico de soberania. “A 
malha alemã, fantástica, teve pontos de 
desenvolvimentos significativos justamente 
por conta da participação nas guerras”.

INTELIGÊNCIA
“Não há ferrovia no mundo, feita 100% 

com capital privado. Mesmo no trecho inicial 
da FICO, que eu mencionei, cogita-se em fazer 
um investimento cruzado no tramo entre 
Mara Rosa (GO) à Água Boa (MT), com a Vale. 
E aí é preciso levar em conta que a VALEC já 
dispendeu recursos ali, ao elaborar o projeto, 
fazendo os EVTEA’s e mesmo iniciando as 
tratativas com grupos indígenas, promovendo 
levantamentos arqueológicos, enfim, já houve 
um investimento ponderável feito por parte 
do Estado Brasileiro por meio da Companhia”, 
revelou o diretor. De acordo com a DIPLAN, 
também a falta de recursos, levou a empresa a 
dedicar-se fortemente à elaboração e revisão 
de projetos. “Não basta ter uma prateleira 
de projetos e estudos. Todos eles precisam 
estar atualizados. Novamente citando a FICO, 
verificamos, ao atualizar os planos dentre 
Mara Rosa e Lucas do Rio Verde (MT), que 
a demanda ali mais do que dobrou em um 
tempo transcorrido de cinco anos, muito por 
que a região do Mato Grosso, possui uma 
produção absolutamente eficiente, que bate 
recorde sobre recorde”, sinalizou. “É uma visão 
de planejamento puro, que o Brasil precisa ter 

a médio e longo prazo”, destacou. “O Brasil 
cresce muito rápido em alguns setores, como 
o agronegócio, daí a necessidade de enxergar 
muito à frente”, insistiu o diretor, que opinou, 
inclusive, que esta questão extrapola a área 
de planejamento e invade a responsabilidade 
com o investimento público. “Se há um bom 
projeto, bem feito, sustentado, a alternância 
entre administrações não deveria ter uma 
interferência grande, como na verdade 
tem”, disse. Para além dos projetos, é preciso 
registrar que a DIPLAN também atualiza 
o “banco de normas”. O diretor destacou 
que há um setor de acompanhamento de 
projetos que pode ser considerado um 
benchmark, pela qualidade de sua atuação, o 
que corrobora com a percepção geral de uma 
predominância de alta proficiência técnica, 
advinda do capital humano que a empresa 
conseguiu reunir. Sob a DIPLAN, existem 4 
superintendências, a superintendência de 
Tecnologia de Informação, de Planejamento 
e Desenvolvimento, de Projetos e de Meio 
Ambiente. Todas elas com fundamental papel 
na construção da inteligência que alimenta a 
diretoria.

“O Brasil cresce muito 
rápido em alguns setores, 
como o agronegócio, daí 
a necessidade de enxergar 
muito à frente. ”
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Sob a diretoria, atualmente se encontra 
em avaliação a possibilidade da contratação 
de um sistema de elaboração orçamento, 
capaz de computar e registrar todos os 
passos necessários para a constituição destes. 
“É um sistema que incluiria SINAP, SICRO 
e outros levantamentos, integrando-os. 
Com isso, teríamos um orçamento real e 
auditável, rastreável isento de interferências. 
E tudo isso contempla a transparência. 
Qualquer pessoa que queira verificar como 
aquilo foi feito, poderá ter acesso a todas as 
informações, por que tudo foi inserido dentro 
deste sistema”, contou o diretor Aquino, 
adicionando que este sistema, também 
seria capaz de fechar esses orçamentos 
conforme as características regionais da 
obra para a qual fosse direcionado. Outro 
sistema que integrará em um único banco 
de dados todas as informações reunidas pela 
empresa em uma disciplina, e constituirá 
uma ferramenta de grande valor para 
o trabalho da DIPLAN, é o sistema de 
Geoprocessamento, com a intenção de, ao 
unificar os dados, eliminar divergências e/

uma ação compatível com a empresa 
moderna que temos trabalhado para ser”, 
falou o diretor. “Na verdade é um conjunto 
de sistemas que visa trazer a VALEC para 
uma evolução, em pleno alinhamento 
com o que outras empresas fortes do 
mercado fazem, com efeitos colaterais 
muito bem vindos também sobre a 
competitividade que queremos propiciar”, 
resumiu. Paralelamente, a VALEC também 
está estudando a implantação de um 
sistema completo de controle e gestão de 
contratos, que contempla desde a parte de 

previsão de orçamento, passa pelo processo 
de licitação, registrando o seu vencedor, seus 
preços, e vai pela execução do contrato, com 
a inclusão de preços unitários, medições, 
garantias de saldo contratual, eventuais 
reajustamentos, pagamentos, empenhos, 
que contempla toda a “vida útil” do contrato. 
“Também voltada à transparência, esta 
é uma ferramenta que facilita a vida do 
auditor. É um sistema que também poderá 
ser utilizado pelos órgãos de controle, como 
CGU e TCU. Tudo na ponta dos dedos”, frisou 
o diretor. 

ou perda de informações. “Queremos 
evitar informações pulverizadas. Neste 
sistema de Geoprocessamento, constarão 
todas as informações a respeito de obras, 
mapas, acompanhamento de trabalhos, 
tudo georreferenciado. E é algo inclusive 
que fornecerá subsídios para o MT para 
apontamentos ao Plano Nacional de 
Viação Ferroviáro, para o qual a VALEC 
já apresentou algumas contribuições”, 
disse. Ainda de acordo com a DIPLAN, a 
intenção é, apesar do vultoso montante 
de informações a serem coletadas e 
inseridas, ter a implantação do programa 
bem encaminhada já no início de 2019. 
Outro passo importante neste sentido é o 
início da implantação do Programa “VALEC 
Sem Papel”, que traz para um ambiente 
seguro, toda a documentação da empresa. 
“É uma forma ágil de ter acesso às coisas. 
Inclusive documentação mais antiga, 
algo muito complicado, se levarmos em 
conta que havia representações no Rio 
de Janeiro, e em outros lugares. É uma 
maneira de vencer tempo e espaço, em 

NOVOS SISTEMAS

“Na verdade é um 
conjunto de sistemas 

que visa trazer a VALEC 
para uma evolução, em 

pleno alinhamento com 
o que outras empresas 

fortes do mercado fazem, 
com efeitos colaterais muito 
bem vindos também sobre 

a competitividade que 
queremos propiciar. ”
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EVTEA’S MAIS COMPLETOS
Segundo o diretor Márcio Aquino, a 

DIPLAN também trabalhou, no sentido de 
robustecer os Estudos de Viabilidade Técnica 
Econômica e Ambiental. “Hoje dispomos de 
um manual. Comparativamente, o estudo 
aumentou. Há uma maior quantidade de 
trabalho técnico, alcançando resultados 
bem mais completos do que antes. Hoje um 
estudo da VALEC, atualizado, teria perfeitas 
condições de atender a legislação anterior, 
sob a égide do Regime Diferenciado de 
Contratação (RDC). Foi um incremento 
significativo, por que entendemos que 
o Estudo – obrigatoriamente – deve 
proporcionar uma visão, para além do que 
é viável ou não, bem como, oferecer um 
panorama acerca da forma com que se 
poderá proceder à execução, de diretrizes, 
de interferências, e mesmo de traçado. É 
algo que facilita quando se parte para o 
projeto propriamente dito”, comentou 
o diretor. Na verdade, nesta toada de 
melhor elaboração dos EVTEA’s, existe 
um componente que contribuiu para aos 
avanços da VALEC nas questões ambientais, 
atendidas pela SUAMB – Superintendência 
do Meio Ambiente. “É um setor totalmente 
dedicado, que pela própria natureza muito 
especializada, tem facilitado a interlocução 
com os órgãos responsáveis, como o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), a Fundação Nacional 
do Índio (FUNAI), entre outras instituições 

que influenciam o emitem licenças para os 
nossos empreendimentos”. O diretor destaca 
que nesta seara, “Houve uma mudança de 
mentalidade na abordagem de engenharia. 
Hoje há um entendimento que vem ganhando 
espaço, e não só dentro da VALEC, onde este 
está consolidado, de que o ‘Meio Ambiente’, 
não atrapalha as obras. Muito pelo contrário, 
em alguns casos até mesmo as favorece. 
Mesmo do ponto de vista social, as ações da 
SUAMB tem contribuído não só do ponto de 
vista de reparação. Tem obtido sucesso em 
promover um engajamento da população 
lindeira, que acaba contribuindo para o bom 
andamento geral dos trabalhos”, avaliou, 
diagnosticando: “Não temos empreendimentos 
‘travados’ por conta desses assuntos”, concluiu.

CONVITE
Como já registrado por esta reportagem, a 

VALEC hoje está movida por um entusiasmo, 
que nasce de um justificado orgulho, típico 
de quem faz trabalhos bem feitos. “Os 
colaboradores, que tem atuado com grande 
denodo para maior eficiência da VALEC, 
merecem atenção”, disse o diretor Aquino. 
“Existe aqui potencial, existe expertise, existe 
capacidade. Por isso, considero importante, que 
o novo governo, conheça o que pode dispor 
desta companhia. Esta não é uma empresa que 
ficou no passado. Posso assegurar que quem 
vier aqui nos visitar, conhecer de fato a VALEC, 
certamente ficará bem impressionado”. No que 
Rodovias&Vias anui e reitera: o convite está 
feito.

“Houve uma mudança 
de mentalidade 
na abordagem de 
engenharia. Hoje há um 
entendimento que vem 
ganhando espaço, e não 
só dentro da VALEC, onde 
este está consolidado, de 
que o ‘Meio Ambiente’, não 
atrapalha as obras.”

31

EXPERIÊNCIA

QUALIDADE
para desenvolver

Goiânia/GO
Rua Capistabos, Quadra 30 | Lote 188/190
Setor Santa Genoveva | CEP: 74670-020
Fone/Fax: (62) 3998-1021
goiania@prosul.com
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e um termo de referência para seu 
atendimento, aprovado pelo IBAMA”, 
relatou a Superintendente Paula. De 
acordo com ela, foi um tema novo, que 
levou à adição de especialistas em geologia 
e geofísica à equipe, e à criação de “forças 
tarefas”, dedicadas ao assunto. “Isso nos 
levou a aprimorar nossos conhecimentos 
sobre o tema e a contribuir com a pesquisa 
científica, com participação em congressos 
e mesmo a publicação de artigos. Foi um 
esforço reconhecido internacionalmente, 
a partir do momento que entidades 
de fora do país entraram em contato 
conosco para verificar a possibilidade de 
oferecermos consultoria”, revelou. “Foi 
uma bela surpresa, pois foi trabalhando 
para atender ao licenciamento, que nós 
‘descobrimos’ esse novo ‘mundo’, que 
nos atraiu tanto tecnicamente como 
pessoalmente, no sentido de avançarmos 
no que poderíamos oferecer de melhor 
neste sentido, para preservar as cavernas”. 

SUSTENTABILIDADE:
DE PARADOXO A PARADIGMA

Imediatamente sob a batuta da DIPLAN 
encontra-se a Superintendência de Meio 
Ambiente da VALEC. Rodovias&Vias 
teve a oportunidade de conversar com a 
superintendente de Meio Ambiente, Paula 
Durante Tagliari, que detalhou alguns 
aspectos do trabalho que tem rendido 
elogios tanto de público, quanto de 
crítica. “Inicialmente, a superintendência 
foi criada unicamente para atender aos 
processos de licenciamento ambiental 
das ferrovias, estudadas, instaladas e 
operadas pela VALEC e esse continua 
sendo seu carro chefe, mas não somente 
isso. Hoje vamos além do que atender 
somente às exigências das licenças. 
Buscamos inovação para realizar as obras 
com qualidade ambiental, discutindo com 
especialistas acadêmicos, com as equipes 
do IBAMA e demais concessionárias as 
ações desenvolvidas. Por ser um processo 
‘vivo’, o licenciamento sofre alterações 
e avança conforme as circunstâncias de 
momento, como as próprias evoluções no 

arcabouço jurídico ambiental.", explicou. 
“Complermentarmente, independente 
do que é exigido dentro dos processos 
de licenciamento, o mundo, o país, a 
sociedade nos cobra ações voltadas 
à sustentabilidade. Tanto nas obras 
quanto internamente, na empresa. E foi 
então que passamos a atuar nesta seara 
implementado em nosso cotidiano o 
conceito de desenvolvimento sustentável”, 
disse a Superintendente. A SUAMB, então, 
controla uma série de programas de 
preservação e monitoramento ambiental, 
cobrindo fauna, flora, qualidade do ar, da 
água, e do solo, e as análises necessárias, 
tanto por geoprocessamento quanto por 
sensoriamento remoto. E precisamente 
em meio a este tipo criterioso de trabalho, 
permanente, a VALEC foi vanguardista 
em uma situação na FIOL. “Foi encontrada 
na área de abrangência desta ferrovia, 
um complexo com grande potencial 
espeleológico, para o qual elaboramos 
um Plano Básico Ambiental Espeleológico 

Como resultado, as Superintendências de 
Meio Ambiente e Projetos trabalharam para 
alterar o projeto, de sorte que o traçado da 
ferrovia não interceptasse nenhuma dessas 
estruturas naturais, respeitando limites de 
segurança, para os quais foram elaborados 
estudos específicos e absolutamente 
rigorosos. Segundo a Superintendente, “Com 
isso, obtivemos a licença ambiental para este 
segmento tão sensível”, disse ela.

“Independente do que é 
exigido dentro do processo 

de licenciamento, o mundo, 
o país, a sociedade nos 
cobra ações voltadas à 

sustentabilidade. Tanto nas 
obras quanto internamente,

na empresa .”
Paula Durante Tagliari

Superintendente de Meio Ambiente da VALEC

Equipe SUAMB - Superintêndencia de Meio Ambiente da VALEC
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DIÁLOGO
Perguntada acerca de um entendimento 

mais homogêneo e mesmo mais claro dos 
órgãos responsáveis por licenças desta área, 
a Superintendente Paula, isentou-os: “Não 
se pode culpá-los. É certo que as legislações 
ambientais trouxeram em muitos casos 
dificuldades, tanto para o empreendedor 
quanto para o órgão licenciador, por não ser 
tão objetiva e clara naquilo que é exigido. É 
óbvio que o técnico do IBAMA, por exemplo, 
será mais cauteloso, no momento em que 
ele estabelece alguns parâmetros. Mas 
aí cabe ao empreendedor, comprovar 
tecnicamente, de forma robusta, de que o 
que se pretende fazer é seguro”, analisou. 
Para além disso, a Superintendente ainda 
comentou que, o trabalho, no tocante ao 
case das cavernas, levou à criação de uma 
Unidade de Conservação do Patrimônio 
Natural, chamada “Grutas do Corrente”, 
nome escolhido por votação, e que alude 
à presença, na região, do Rio Corrente, 
importantíssimo para o Estado da Bahia e que 
abastece 11 municipalidades. “Estudamos 
e verificamos que na época de cheias, o 
rio abastece estas cavernas, e na seca, elas 
funcionam como reservatório para o rio. 
Então, além do interesse espeleológico, há 
uma função essencial ali que precisava ser 
considerada com muita seriedade. Afinal, 
trata-se de abastecimento de águas para 
consumo humano”, comentou. Vale frisar 
que a presença da VALEC, contribuiu para 
estancar um processo de degradação da área, 
que sofria com ocupação não controlada na 
região. 

OBRAS PÚBLICAS
COM QUALIDADE

AMBIENTAL E SOCIAL
Dentro do entendimento da SUAMB, 

há o consenso de que a mera obtenção das 
licenças – cruciais para os cronogramas de 
execução e operação da VALEC – não são 
um fim em si próprias. Tendo diante de si os 
gigantescos empreendimentos lineares que 
atravessam muitos estados do país, também 
as particularidades sociais e culturais são um 
fator para o qual a superintendência possui 
grande dedicação. Mais do que a valorização 
– e muitas vezes o resgate – de uma 
comunidade, a Companhia tem sido capaz 
de levar, associado ao maior conhecimento 
do ambiente, propostas para atividades que 
explorem o potencial de maneira voltada 
à própria preservação local. A adoção de 
mão de obra local, aí, possui dupla função, 
pois além de oferecer a dignidade do 
emprego, transforma os habitantes em 
multiplicadores, pela conscientização e 
informação. 

ATIVISMO LITERÁRIO: RESGATE CULTURAL
Em um exemplo ímpar de reconhe-

cimento e valorização de pessoas, a VALEC, 
por meio da SUAMB, possui uma história 
interessante para contar: “No âmbito 
da Ferrovia de Integração Centro Oeste, 
houve uma comunidade em Goiás, que 
se espalhou antes de ter seu território 
demarcado, em um processo natural 
de urbanização, anteriormente à nossa 
chegada e fora do nosso controle”, contou 
a Superintendente Paula. “Sua origem foi 
sendo dispersada com o tempo. O contato 

com sua própria história. E eles nos pediram 
exatamente isso, que pudéssemos agir no 
sentido de perpetuar, registrar para as próximas 
gerações, seus costumes, histórias, atividades 
e tradições. Contratamos, portanto, uma 
historiadora e um artista plástico, que somados 
à efetivo nosso, passaram a acompanhar um 
pouco a vida desta comunidade. E a oralidade 
passou à escrita, em um livro ilustrado, uma 
edição muito bem cuidada, e que passa a 
compor o acervo cultural nacional”, relatou a 
Superintendente. 

Trabalhos de Pesquisas e Educação na FIOL

Quilombolas Kalungas no Estado do Goías

“Estudamos e verificamos que na 
época de cheias, o rio abastece 
estas cavernas, e na seca, elas 
funcionam como reservatório 

para o rio. Então, além do interesse 
espeleológico, há uma função 
essencial ali que precisava ser 

considerada com muita seriedade. 
Afinal, trata-se de abastecimento de 

águas para consumo humano. ”
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CADA VIDA IMPORTA
Há uma característica diferenciada 

nas obras ferroviárias, ressaltada pela 
superintendente: “A estrada de ferro, 
quando pronta, tem a propriedade de 
integrar-se mais ao ambiente onde está 
instalada, quando comparada a outros 
empreendimentos. Pós execução, mesmo 
a operação, tende a provocar interferências 
muito menores neste aspecto”, observou. 
Ela explica que durante as obras, a presença 
de biólogos, veterinários e equipes 
especializadas, com conhecimento da 
fauna local, tornam o atendimento a 
possíveis ocorrências, mais eficiente. “Para 
nós que trabalhamos diretamente com 
as questões ambientais, entendemos 
que cada indivíduo ali presente, possui 
um papel representativo, dentro de um 
sistema ecológico de serviços ambientais”, 
o que, segundo ela, é um trabalho que 
se estende durante toda a vida útil do 
empreendimento, com a implantação 
de passagens de fauna em sintonia com 
os animais da região. “A ferrovia precisa 

superar o efeito barreira e evitar ao 
máximo os acidentes de fauna. Por esse 
ser um tema de relevante interesse, a 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
criou, um grupo de trabalho e discussões 
do qual a VALEC faz parte juntamente com 
representantes, de outras concessionárias 
e o IBAMA, para discutirmos soluções e 
aprimoramentos em uma busca contínua 
para mitigar as fatalidades de fauna. “Não 
se trata apenas de atropelamento”, alertou 
a Superintendente. “É preciso observar 
também formas para não segregar 
populações”. E a VALEC aí, leva também 
mais uma distinção por seu pioneirismo: “É 
uma das poucas empresas que apresentou 
novas propostas ao IBAMA de medidas 
mitigadoras para a fauna. Como exemplo, 
cito as passagens específicas para os 
quelônios. O Biólogo André Soller notou 
em campo que muitos deles estavam 
entrando pelas passagens em nível e não 
estavam conseguindo sair dos trilhos. 
Assim criou uma passagem para quelônios 

que será testada em novembro de 2018”, 
disse. A Superintendente relata ainda que 
este tipo de trabalho, acaba provocando 
melhorias tanto no processo quanto no 
desempenho dos profissionais. De acordo 
com a superintendente, a fauna é um dos 
temas mais complexos de se abordar no 
licenciamento, sendo também um dos 
mais dispendiosos para o empreendedor. 
Ela também ressalta um componente 
essencial no sucesso verificado nas 
ações: “O engajamento e a presença de 
técnicos do IBAMA, quando promovemos 
seminários e discussões, tem sido bastante 
positivo. As pessoas das áreas correlatas 
têm realmente buscado uma maior troca 
de informações, que é benéfica para ambos 
os lados”, contou. “É um engajamento que 
verificamos também ‘na ponta’, pois os 
colaboradores têm aderido com bastante 
afinco ao que orientamos e mesmo as 
empresas que nos prestam serviços, tem 
obtido bons resultados, com seu pessoal 
demonstrando interesse e realmente 
agindo com responsabilidade”, avaliou. 

“Quanto ao IBAMA, percebo que uma 
relação de confiança vem sendo criada. 
Buscamos uma parceria, fato que contribui 
e muito para facilitar um consenso. O 
mesmo interesse que o Instituto tem, nós 
temos aqui também. A nossa equipe, foi 
criada de forma ‘espelhada’ na que existe 
no IBAMA, exatamente para podermos 
ter uma interlocução mais afinada, dentro 
da mesma visão. No mais, vejo o Instituto 
pronto a nos ajudar. O reflexo disto é que 
a VALEC hoje não possui pendências neste 
quesito”, falou a Superintendente, que por 
sinal, é uma das artífices da SUAMB em 
sua forma atual. “Caminha-se para uma 
simbiose, com a compreensão de que 
fazemos parte da mesma engrenagem. 
Afinal, são os empreendimentos que 
‘abastecem’ o IBAMA de serviço. E é 
justamente o avanço, a necessidade por 
infraestrutura, mas bem-feita, consciente, 
com economicidade e respeito pelos 
recursos, não só naturais, mas também os 
recursos públicos, que fomenta essa nossa, 
digamos, corrente produtiva”, comentou.

“É uma das poucas 
empresas que apresentou 
novas propostas ao IBAMA 

de medidas mitigadoras 
para a fauna. Como exemplo, 

cito as passagens específicas 
para os quelônios. ”
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FORMAÇÃO DE FLORESTAS
possibilidade de aquisição de mudas de viveiros 
locais, desde que estes atendam às exigências, 
legais, sendo licenciados e acima de tudo, 
lidem com espécies nativas. “Haverá então essa 
recomposição do cerrado, com a formação de 
um verdadeiro corredor verde”. Muito além 
de um simples plantio, a Superintendente 
informou que haverá a sistematização de um 
controle de pragas, compreendendo os dois 
anos previstos para o plantio e pelo menos 3 
anos de monitoramento do desenvolvimento 
do que foi plantado. “É um monitoramento 
tanto no controle de possíveis agentes nocivos, 
quanto o monitoramento geoespacial, para 
termos certeza de que a área inicialmente 
estipulada, foi efetivamente coberta. E isto está 
rigorosamente em concordância com o que 
está nas literaturas de referência”, explanou a 
Superintendente. Ela também ressalta que, o 
trabalho, na verdade, segue em sintonia com 
a vida útil do empreendimento: “enquanto 
houver necessidade por licença, haverá  equipe 
à ela dedicada”, concluiu Tagliari.

Crítica para o processo de licenciamento, 
o plantio compensatório ganha novas 
dimensões quando medido pela régua 
da VALEC. “Todas as ferrovias ou passam, 
ou passarão por este processo”, de acordo 
com a Superintendente. Deflagrado na 
FNS, especificamente no trecho entre Porto 
Nacional/TO e Estrela D’Oeste/SP “Haverá 
o plantio de mais de 4.500.000 mudas 
nativas do cerrado, onde serão priorizadas 
as áreas mais deterioradas, tanto as que 
serão interceptadas pelo empreendimento, 
quanto as lindeiras. Serão áreas que passarão 
por uma completa recomposição”. Ainda de 
acordo com ela, “Não se trata de áreas que 
sofreram impactos por ocasião da instalação 
da ferrovia. É um passivo que já estava ali, 
com rios sem qualquer mata ciliar, com 
a presença de monoculturas, enfim, um 
cenário desolador. Nós nos concentraremos 
em segmentos estratégicos, para fazer 
a recuperação. Já tivemos por parte da 
empresa contratada a entrega de alguns 
projetos executivos, e ainda este ano, terá 
início em Anápolis (GO) e Fernandópolis 
(SP), este esforço”, diz a Superintendente 
Paula. De acordo com a SUAMB, o primeiro 
viveiro será construído em Gurupi (TO), 
e deverá juntar-se a mais 4, com o papel 
de produzir as mudas. Paralelamente há a 

“Haverá o plantio de mais de 
4.500.000 mudas nativas do 
cerrado, onde serão priorizadas as 
áreas mais deterioradas. ”

Rua Genegra, 264
4º andar - cj. 42 | Bela Vista
Cep 01316-010 • São Paulo | SP
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EFICIÊNCIA ONTEM,
HOJE E SEMPRE

ENGENHARIA DE PONTA ALIADA A ALTA TECNOLOGIA 
FÉ NO TRABALHO E ÉTICA NOS NEGÓCIOS 
ESTE É NOSSO JEITO DE SERVIR AO BRASIL

Construção pesada: terraplenagem, pavimentação, 
implantação, restauração, manutenção, conservação 
rodoviária, obras de drenagem, construção de 
barragens e construção de aeroportos.

Obras de artes especiais: pontes, viadutos, travessia 

de vias por métodos não destrutivos.

ObObras de infra-estrutura urbana: implantação e 
pavimentação de ruas, construção de parques e 
praças, urbanização e reurbanização de favelas e 
vilas, manutenção de próprios municipais.

SSaneamento: redes de água potável, esgotamento 
sanitário, rede de águas pluviais, canalização de rios e 
córregos, estações de tratamento de água e esgoto, 
estações elevatórias de água e esgoto, interceptores, 
ligações prediais, manutenção de redes.

EEdificações: conjuntos residenciais/habitacionais 
inclusive empreendimentos do Projeto Minha Casa, 
Minha Vida - PMCMV, escolas, prédios públicos, 
estádios, hospitais, penitenciárias, entre outros.

Rua Polos, 152 . 2º andar . Bairro Santa Lúcia .  30360-530 . Belo Horizonte, MG
lcm@lcmconstrucao.com.br

Tel(31)3298.7050
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Com a absoluta tranquilidade que seus 44 anos de experiência 
na engenharia construtiva lhe conferem (quase o mesmo 
tempo de constituição da empresa com a qual agora 

contribui), o diretor Tanezini, já de início, traçou paralelos interessantes 
entre a natureza das obras rodoviárias e ferroviárias. Homem do 
asfalto, agora participando do esforço para colocar o país nos trilhos, 
ele vaticinou: “A engenharia é uma só”. Observando que excetuando-
se diferenças de acabamento – e preço – ressalvando que as obras 
ferroviárias são mais dispendiosas, o diretor avaliou que também elas 
são um pouco mais exigentes do ponto de vista de movimentação 
de terra (grades, raios de curva e cortes tendem a ser maiores). 
Precisamente por conta destas características, a obra ferroviária 
detém uma faixa de domínio mais larga em relação à de uma rodovia. 
“É uma faixa que também tende a ser mais extensa. A FIOL, por 
exemplo, tem 1.500 Km, de Barreiras (BA) à Ilhéus (BA), o que gera a 
necessidade de um grande trabalho de desapropriação e indenizações 
para poder abrir as frentes de obras”, disse. “A engenharia atual está 
atenta não apenas ao Meio Ambiente, como também aos possíveis 
impactos sociais, especialmente no que concerne às comunidades 
indígenas e quilombolas, que não podem ser sob nenhuma hipótese, 
negligenciadas”, comentou. Ainda segundo ele, tais situações geram 
um grande volume de trabalho no caso específi co da VALEC, ainda 
muito antes do trabalho de implantação das obras propriamente 
ditas. Com o advento de uma gestão voltada à capacidade técnica, 
como a que atualmente a VALEC dispõe, a interlocução com órgãos de 
controle e licenciamento, teve maior impulso. “Hoje temos condição 
de apresentar planos muito mais completos para a recuperação de 
passivos e mesmo de mitigação de possíveis danos. Como a relação 
se dá entre profi ssionais de alto gabarito, percebo que temos sido 
efi cientes em dirimir divergências. Mesmo da parte dos órgãos 
controladores, vemos que o esforço feito pela VALEC está sendo, mais 
do que considerado, bem avaliado”, declarou Tanezini. 

ENGENHARIA NA ESSÊNCIA
CONHECENDO A DIREN
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Comandada pelo veterano engenheiro graduado 
pela UNB, Luiz Carlos Tanezini, ex diretor Geral do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito 
Federal (DER/DF) e oriundo do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes, a DIREN, 
nas palavras do próprio diretor, está umbilicalmente 
associada ao “core business” da VALEC. 
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“A engenharia atual está 
atenta não apenas ao Meio 

Ambiente, como também aos 
possíveis impactos sociais, 

especialmente no que concerne 
às comunidades indígenas e 

quilombolas, que não podem 
ser sob nenhuma hipótese, 

negligenciadas. ”

Luiz Carlos Tanezini
Diretor de Engenharia da VALEC



ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
DESDE 1974 

ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
DESDE 1974 
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REFERÊNCIA TECNOLÓGICA
E METODOLÓGICA

“Nós implantamos ferrovias como todos 
os principais agentes e empresas implantam 
no mundo”, disse o diretor, que ressalta a 
alta confiabilidade dos projetos como um 
ponto de destaque da atuação da DIREN: 
“São planos muito bem consubstanciados, 
que preveem a utilização de materiais 
e métodos de alta qualidade. Nossa 
terraplanagem segue as normas americanas 
e universais, somente entregamos o 
pavimento para receber a superestrutura 
quando atingimos o nível de compactação 
considerado ‘ótimo’, isto é, 100% ou mais, 
nunca menos que 100%.”, especificou, 
adicionando ainda que tanto sob o prisma 
das empresas que prestam serviço, 
quanto pelo corpo técnico da Companhia, 
a engenharia Brasileira de contrução 
ferroviária “em nada deve à exemplos de 
outros países, inclusive os mais tradicionais 
no ramo. Pelo contrário, temos aqui uma 
engenharia de ponta”. De fato, segundo 
Rodovias&Vias pôde apurar, reside no 

correto dimensionamento – e a observação 
de todas as variáveis possíveis ao projeto 
em questão – um equilíbrio fundamental 
entre funcionalidade, nível de exigência, 
vida útil e custo. Evidentemente que nesta 
conta, uma obra superdimensionada, fica 
mais cara do que o inicialmente planejado. 
Por outro lado, o subdimensionamento 
é nocivo em termos de depreciação da 
superestrutura. “Temos obedecido a um 
padrão médio de utilização, dependendo 
do nível de exigência, em torno de 40 anos, 
como é praxe no setor”, revelou Tanezini. 
Componentes críticos, os trilhos obedecem 
à normas internacionalmente aceitas 
(bem como os dormentes, executados 
em concreto), e por esta razão, são 
adquiridos no exterior. Questionado acerca 
de os operadores possuírem suficiente 
“estamina” para acompanhar o alto padrão 
da estrutura fornecida pela VALEC, o diretor 
foi enfático: “Todos os interessados estão 
entre as empresas top desse segmento. 
Todos os que estão disputando nossas 
subconcessões, certamente têm condições 
de usufruir com bom desempenho do 
que temos entregado. São operadores 
especializados, que trazem know how, com 
concorrentes coreanos, russos, chineses, 
países com tradição. O que pra nós é ainda 
mais interessante, pois além de aportarem 
capital tecnológico, com inovações no 
material rodante, eles trazem também 
capital financeiro”, calculou.

PROEZA NO NORDESTE:
A PONTE SOBRE O SÃO FRANCISCO

Como já registrado, a característica mais, 
digamos, “retilínea” da obra ferroviária, 
demanda seu desenvolvimento de forma 
compatível, com imenso volume de pontes 
e viadutos. Obviamente, levando-se em 
conta os sites normalmente remotos, que 
em muitos casos se localizam em áreas de 
difícil acesso, há uma procura constante 
por soluções capazes de suplantar os 
desafios que a própria natureza impõe. 
“É um rol extenso de expedientes, desde 
fundações especiais, tecnologias próprias 
para cada condição de solo encontrado, e 
a transposição de grandes corpos hídricos, 
como a ponte do São Francisco, que tem aí 
seus quase 3 Km (de fato, 2,9 Km). É a maior 
ponte ferroviária da América Latina. É um 
monumento realmente”. Situada entre Serra 

do Ramalho (BA) e Bom Jesus da Lapa (BA), 
seus 82 pilares verticais (o maior deles com 
18 m de altura), e suas 160 vigas (executadas 
em concreto com armadura de aço) de 
140 t cada, compõem o mais desafiador 
trecho dos 1.527 Km da FIOL. “Neste caso 
específico, a construtora teve que adotar 
um modo de trabalho diferenciado. Como 
é uma localidade isolada, não foi possível a 
utilização de trilhos preexistentes para sua 
construção. Ali teve que ser tudo do ‘zero’, o 
tratamento do lote inclusive é específico. A 
ponte é, em si um lote”, comentou Tanezini. 
Em tempo, o nome “oficial” VALEC para a 
Obra, que pode ser acompanhada por meio 
de vídeos disponibilizados online tanto 
no canal do Youtube da VALEC quanto no 
próprio site da empresa, é “Lote 5A”.

CAPA • DIREN LUIZ CARLOS TANEZINI
Fo

to
:  R

od
ov

ia
s&

Vi
as

Fo
to

:  A
SC

O
M

 / V
AL

EC

Foto:  ASCOM / VALEC

“A nossa Engenharia nada 
deve à exemplos de outros 

países, inclusive os mais 
tradicionais no ramo. Pelo 

contrário, temos aqui uma 
engenharia de ponta. ”

“É um rol extenso de expedientes, 
desde fundações especiais, 
tecnologias próprias para cada 
condição de solo encontrado, e a 
transposição de grandes corpos hídricos, 
como a ponte do São Francisco, que tem 
aí seus quase 3 Km (de fato, 2,9 Km). É a 
maior ponte ferroviária da América Latina. 
É um monumento realmente. ”
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NA MIRA DA
ENGENHARIA

Fica difícil falar em “grandes obras” 
em um ambiente como o dos corredores 
da VALEC, onde todas as obras são, 
por princípio, de grande envergadura. 
Mas o diretor de Engenharia elencou 
algumas: “Temos a Transoceânica, a 
FICO, a Transnordestina, mas antes disto, 
temos a FIOL 3, que seria um trecho de 
aproximadamente 500 Km, que liga 
Barreiras (BA) à Figueirópolis (TO), que a 
interligaria com a FNS, o que sem dúvida 
traria benefícios de escoamento de 
produção via Porto de Ilhéus”, sinalizou. 
“Contudo”, prosseguiu, “isto tudo está a 
depender do próximo governo. Se tivermos 
os recursos para atacá-las simultaneamente, 
certamente temos como fazê-lo. Se não, 
poderíamos avançar com a FICO, talvez uns 
400 Km, de Uruaçu (GO) à Água Boa (MT), 
seguindo em direção à RO. Também há uma 
extensão em Barcarena, para atender ao 
Porto, que pode ser feita”. 

POLÍTICA DE ESTADO
Basicamente, a adoção de uma 

orientação para maior participação do 
modal, esbarra em dois fatores principais: 
um relacionado à opção feita pela 
predominância do papel do rodoviarismo, 
em um momento específico da história do 
país. O outro, à uma ausência de políticas 
consistentes quanto a uma alteração 
realmente efetiva na matriz de transportes. 
“É preciso haver uma conscientização 
dos políticos, de que trata-se de um 
investimento caro, sem dúvida, e de longo 
prazo”, avaliou Tanezini. E o prazo longo, 
esbarra na alternância de poder, típica da 
democracia brasileira, o que traz, mesmo 
entre governos de mesma coloração – 
e até mesmo, da mesma pessoa – um 
ritmo “quebrado” e descontínuo. “Nossa 
expectativa é que o próximo governo, 
compreenda a necessidade de aportar 
recursos e dar continuidade às obras 
que estão em curso, e que de fato o Brasil 
precisa. Não somente as obras da VALEC, 
mas outras obras que estão inacabadas 
e que, em permanecendo inacabadas, 
ficam muito mais caras do que se fossem 
terminadas”, finalizou o diretor. Ainda que 
a VALEC esteja 100% voltada à operações 

de carga, Tanezini comentou que nada 
impediria um subconcessionado de 
utilizar uma composição mista. Ainda, de 
acordo com ele, este segundo momento 
de “interiorização”, desta vez ferrovia, 
possui um caráter social importante. 
Devido à natureza própria da ferrovia, e aos 
grandes volumes, apesar de exigir alguns 
investimentos adicionais, o transporte de 
passageiros, de acordo com informações 
da diretoria, poderia também ser 
rapidamente amortizado na operação.

CAPA • DIREN LUIZ CARLOS TANEZINI

ALÍVIO IMEDIATO
Há um consenso na diretoria, 

de que com a entrega das obras e 
o começo das operações por parte 
dos subconcessionados, haverá uma 
percepção praticamente automática da 
movimentação do mercado, em uma 
migração de cargas sobre pneus para os 
trilhos. “Não faz o menor sentido uma 
carreta de soja sair do Acre, Rondônia e ir 
à Paranaguá, com o preço do frete como 
está. O frete ferroviário chega a um terço 
desse valor”, compara o diretor Tanezini. 
Com o advento da nova tabela de fretes, 

seguindo o raciocínio, de fato, o mais 
provável é que se verifique esta relação de 
causa e efeito. “Soube que há empesas que  
estão trazendo milho da Argentina, de navio, 
via Paranaguá, subindo de caminhão para 
Goiás. Então, vemos que o frete marítimo 
também está competitivo, neste cenário”, 
disse o diretor, levantando ainda outro 
dado interessante: “Cada vagão equivale a 3 
carretas em capacidade, e estamos falando 
de um tamanho de comboio, com cerca 
de 100 vagões, e isso, além de baratear o 
frete, possibilita uma rápida amortização 
do custo da ferrovia”. Ainda de acordo 
com o diretor Tanezini, mesmo frente ao 
hidroviário, é possível estabelecer um 
grau de competitividade. Rodovias&Vias 
apurou ainda que, mantidos como estão 
os investimentos, em um espaço de 10, 15 
anos, seria possível dobrar a atual malha 
da VALEC (que vale lembrar, é dedicada a 
cargas), consequentemente, dobrando a 
atual participação do modal.
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“Nossa expectativa é que o 
próximo governo, compreenda a 
necessidade de aportar recursos 
e dar continuidade às obras que 
estão em curso, e que de fato o 
Brasil precisa. Não somente as obras 
da VALEC, mas outras obras que estão 
inacabadas e que, em permanecendo 
inacabadas, ficam muito mais caras 
do que se fossem terminadas. ”

“Não faz o menor sentido uma 
carreta de soja sair do Acre, 

Rondônia e ir à Paranaguá, com o 
preço do frete como está.

O frete ferroviário chega a
um terço desse valor. ”



LOTE 05FA

consórcio

FERROVIA DA INTEGRAÇÃO
OESTE LESTE

TRANSPOR O RIO
RESPEITANDO O
CURSO DO VELHO CHICO

MAIS QUE A ENGENHARIA QUE INTEGRA,
 SOMOS O DESENVOLVIMENTO QUE PRESERVA

CONSÓRCIO CONSTRUTOR
LOCTEC/SANCHES TRIPOLONI/SOBRENCO

Exemplo de
Responsabilidade

Ambiental

NOVA OBRA DE ARTE
NO INTERIOR DA BAHIA

A MAIOR
PONTE FERROVIÁRIA
DA AMÉRICA LATINA
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Criada em um contexto diferente, voltada 
para um modelo de concessões baseado em 
experiências alemãs e francesas (Openax, 

com as figuras de operador e gestor dissociados, 
também conhecido como modelo horizontal), a DIROP, 
assim como a própria VALEC (e mesmo a natureza da 
atuação ferroviária no país), passou por um processo 
de evolução. Capitaneada pelo engenheiro Marcus 
Expedito Felipe de Almeida, que concilia, em quase 40 
anos de experiência em engenharia de transportes o 
expertise de trabalho tanto em empresas da iniciativa 
privada de consultoria, quanto o conhecimento reunido 
prestando serviços de assessoria e apoio técnico à 
secretaria de Transportes Terrestres do Ministério 
do Transportes (MT), com contribuições à Agência 
Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), e mesmo 
à própria VALEC, onde entrou para o time em 2013, o 
diretor, formado pela Universidade Federal de Juiz de 
Fora, é um arguto observador do mercado ferroviário 
não só internamente, como fora do país. “Dentro 
do modelo que prosperou no Brasil, o de concessão 
vertical, a VALEC possui em curso a operação entre 
Açailândia (MA) e Porto Nacional (TO), com 720 Km, 
onde está atuando uma subconcessionária da Ferrovia 
Norte Sul S.A., pertencente à holding VLI. A estatal, 
no entanto, detém o fomento, o planejamento e a 
fiscalização dos chamados Pólos de Carga. Nestes, a 
responsabilidade da VALEC reside em atender à todas 
as condicionantes, para depois licitá-los, dentro de um 
conceito mais abrangente e moderno (direito de uso) 
frente ao que era utilizado (arrendamento)”, explicou. 

BRASIL NOS TRILHOS:
A DIRETORIA DE OPERAÇÕES 
E PARTICIPAÇÕES

CAPA • DIROP

Capitaneada pelo engenheiro Marcus Expedito 
Felipe de Almeida, que concilia, em quase 40 anos de 
experiência em engenharia de transportes o expertise 
de trabalho tanto em empresas da iniciativa privada 
de consultoria, quanto o conhecimento reunido 
prestando serviços de assessoria e apoio técnico.

“Nestes, a responsabilidade 
da VALEC reside em atender 

à todas as condicionantes, 
para depois licitá-los, dentro 

de um conceito mais abrangente 
e moderno (direito de uso) 
frente ao que era utilizado 

(arrendamento). ”

Marcus Expedito Felipe de Almeida
Diretor de Operações e

Participações da VALEC
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CAPA • DIROP MARCUS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA

“Mediante isso, nós colocamos uma série de 
empresas nestes terminais, em um trabalho 
que prossegue tocado por uma de nossas 
superintendências, junto com a fi scalização 
compartilhada com a ANTT, da qualidade da 
prestação de serviços. Por compartilhada, é 
necessário frisar, que por força da lei, a agência 
possui a prerrogativa de atribuir eventuais 
penalidades, no que a função da VALEC 
neste contexto, é mais colaborativa, apoiada 
basicamente no nosso know how. Podemos 
sugerir a aplicação, e mesmo notificar, 
mas quem executa administrativamente e 
legalmente é a Agência”. Citando as empresas, 
o diretor enumerou a BR Distribuidora, 
a Raízen, em operação associada com a 
Royal Dutch Shell, Granel Química e a Total 

Combustíveis, com forte foco na atuação 
na região Norte e Nordeste do país. “Mais 
voltadas aos grãos, temos a presença da 
Agrex, nascida de uma fusão da Ceagro 
com a Mitsubishi Corporation, Cargill, 
Bunge, enfi m, grandes traders operando 
em pólos de cargas sob a VALEC.” Para 
além da tecnologia embarcada compatível 
com a via, que os operadores trazem, 
o diretor comenta que há a adição de 
terminais de alta capacidade construídos 
pelo ente privado “A VLI construiu dois 
excelentes terminais, um em Porto 
Nacional (TO), derivando de nossas linhas 
e fora da subconcessão, bem como outra 
infraestrutura desse tipo em Palmeirante 
(TO)”, comentou o diretor Marcus.

PROSPECÇÃO COMERCIAL
migrar do modal rodoviário para o ferroviário”, 
disse. Sempre em alta, a agropecuária, também 
está contemplada: “Estamos em fase fi nal de 
construção de um grande polo de carga entre 
Rio Verde (GO) e Santa Helena de Goiás, que 
chamamos de ‘Polo Sudoeste de Goiás’, onde 
estão instaladas indústrias signifi cativas, no 
que é com certeza um dos maiores centros de 
agronegócio do país. É um terminal que deve 
fi car pronto ainda este ano, e será dotado de um 
estacionamento com capacidade para receber 
cerca de 800 caminhões”, revelou. Ainda de 
acordo com o diretor, o foco ali será o açúcar, o 
farelo a carne para o mercado externo, por meio 
de contêineres frigorífi cos e etanol. Devido ao 
mix possível de produtos que podem por ali 
ser embarcados, é evidente a expectativa da 
VALEC com a entrada em funcionamento da 
estrutura, que reforçará os assets de potencial 
invejável sob a empresa. Por sinal, foi o próprio 
diretor Marcus Expedito, quem pôs a “mão 
no lápis”, literalmente, e estruturou toda a 
concepção operacional deste pátio, em um 
exemplo mais do que claro do quilate técnico 
no comando da empresa. Outro destaque, de 
acordo com a diretoria, é o Terminal de São 
Simão (GO), em paralelo ao início da hidrovia 
do Tietê, no Rio Paranaíba, que atraiu empresas 
como Caramuru, a Luis Dreyfus Company (LDC), 
entre outras. “Com a ferrovia pronta, poderá 
ser alterada a logística de farelo, por exemplo, 
pois o segmento poderá ser coberto por trilhos 
de ponta à ponta, e ainda torna-se um meio 
estratégico, na eventualidade de um período 
prolongado de estiagem, como o que resultou 
na crise hídrica”, recordou o diretor.

Dentro das atribuições da DIROP, expan-
dindo o viés de operação, considerando 
que a VALEC não possui material rodante, 
em consonância com o modelo de 
Openax (que oferece vantagens como a 
eliminação de custos com depreciação e 
manutenção), o diretor ressaltou a atuação 
da superintendência de Terminais e 
Subconcessões da estatal, que na prática, 
atua na aproximação entre os detentores 
de carga compatível com o uso ferroviário e 
os operadores que possuem a capacidade 
para transportá-la. “É um trabalho intenso, 
mas que às vezes esbarra em limitações de 
outros agentes. Há casos em que acontece 
um certo descompasso entre os volumes 
que podemos transportar e o volume que o 
porto, por exemplo suporta. Mas são situações 
que vem sendo equacionadas”, avaliou o 
diretor. Na verdade, não apenas a VALEC 
junta a “fome com a vontade de comer”, mas 
também contribui para a experimentação 
de transportes de diferentes naturezas, junto 
às empresas, de trilhos para a manutenção 
de vias, vagões, à farelo, minério e pellets. 
Com relação às oportunidades de negócio, o 
diretor Marcus vê possibilidades promissoras: 
“Ao passo em que a extensão Sul for fi cando 
pronta, com o acesso efetivo ao Porto de 
Santos, e por conseguinte, aos mercados 
consumidores da Grande São Paulo e do 
Triângulo Mineiro, regiões como Anápolis, por 
exemplo, terão condições ainda melhores de 
explorar seu potencial”, prevê. “Certamente se 
abrirá um leque grande de opções tanto para 
granéis líquidos quanto sólidos, que poderão 

“Certamente se abrirá 
um leque grande de 

opções tanto para granéis 
líquidos quanto sólidos, 

que poderão migrar do modal 
rodoviário para o ferroviário. ”

“Nós colocamos uma série de empresas nestes terminais, em um trabalho 
que prossegue tocado por uma de nossas superintendências, junto com 

a fi scalização compartilhada com a ANTT, da qualidade da prestação de 
serviços. Por compartilhada, é necessário frisar, que por força da lei, a agência possui 

a prerrogativa de atribuir eventuais penalidades, no que a função da VALEC neste 
contexto, é mais colaborativa, apoiada basicamente no nosso know how. ”
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CAPA • DIROP MARCUS EXPEDITO FELIPE DE ALMEIDA

A VALEC NO CONTEXTO DA
NOVA LEI DAS ESTATAIS

“Abre-se um rol muito interessante para a 
atuação da empresa como um todo e para a nossa 
diretoria”, avaliou o diretor Marcus. “Possibilita-se, 
por meio dela, a criação de subsidiárias, dentro de 
um ambiente de muito controle, mas que passa a 
dispor de uma flexibilização das atividades. Esta é 
uma perspectiva que nos motiva, e falo também 
pelas outras diretorias, pois nos coloca em boas 
condições de oportunizar novos negócios”, 
disse ele. “O presidente Handerson e toda a 
DIREX atuaram fortemente nos últimos anos em 
promover a ‘preparação’ da VALEC para estes novos 
desafios, com passos robustos em quesitos como 
compliance, e a adoção de critérios fundamentais 
de transparência e integridade, paralelamente ao 
incremento de nossa capacidade de entregar os 
serviços e infraestruturas”, comentou o diretor. 
Sob a ótica da operação diária, a diretoria revelou 

a existência de um sistema de controle 
simplificado e de alta eficiência. “É acesso 
direto, em tempo real e, ainda que ele tenha 
capacidade para atender às necessidades 
pelos primeiros dez anos de operação, é 
escalonável”, comentou o diretor Marcus, 
adicionando que a adoção deste sistema 
também foi capaz de contribuir para a redução 
de custos.

A TRANSNORDESTINA
NO CONTEXTO DA DIROP

Com a aprovação por conselho, em Abril de 
2018, do novo regimento interno da VALEC, a 
diretoria de Operações passou a englobar também 
participações, o que na prática, colocou a empresa 
como acionista da Ferrovia, com 39% de controle, 
tornando-se no “bloco público” do pool, junto à 
CSN, majoritária. “Este fato nos trouxe uma série de 
responsabilidades, especialmente quanto à aplicação 
de recursos e na gestão da concessão”, falou o diretor 
Marcus. “Hoje dispomos de uma estrutura que está 
totalmente dedicada à ela, promovendo uma série de 
levantamentos e estudos. São técnicos e consultores 
por nós contratados que estão debruçados sobre os 
temas que efetivamente se relacionam aos ajustes 
necessários, justamente para a adequada alocação 
desses recursos”, disse.

A FIOL NO
CONTEXTO DA DIROP

Com forte aptidão para o transporte de minério 
de ferro (mas não apenas esta commodity), a FIOL 
depende do andamento das obras do Porto de Ilhéus 
(BA). “No que diz respeito à nossa parte, as obras da 
ferrovia continuam avançando”, registrou o diretor. 
“Tanto é que de Caetité (BA) em diante, temos a Ponte 
sobre o Rio São Francisco, que é uma obra fantástica. 
Além dela, estamos com obras até Barreiras (BA). No 
que nos concerne, ela será efetivamente uma opção 
preponderante nas cargas que se destinam ou se 
originam à região de abrangência da Norte Sul”. Com a 
conclusão das obras em Ilhéus, não custa lembrar que 
a rota passará a dispor de 3 opções para o Atlântico, 
considerando Itaqui (MA) e Santos (SP). “Enfim”, 
disse o diretor, “Nós vemos o quão promissoras são 
as possibilidades que se deslindam à nossa frente. 
Observar o mapa das Ferrovias sob a marca da VALEC, 
é ver o futuro da logística brasileira”, finalizou o diretor.

“Nós vemos o quão promissoras 
são as possibilidades que se 

deslindam à nossa frente. 
Observar o mapa das Ferrovias sob 
a marca da VALEC, é ver o futuro da 

logística brasileira. ”
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Na verdade, na história da VALEC, é a primeira 
vez que um colaborador concursado assume uma 
função desta monta. As experiências prévias como 
assessor legislativo da Câmara do Distrito Federal e da 
presidência da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF 
pavimentaram o caminho para a entrada, em 2013, 
na VALEC, onde hoje ele exerce há alguns meses, o 
comando da DIRAF. Certamente à frente de um case 
study, o diretor recebeu Rodovias&Vias para detalhar a 
rotina de quem contabiliza a própria responsabilidade 
acima de seis dígitos, em meio a, nada menos do que 
a maior crise econômica e financeira  já enfrentada 
pelo país. “Se por um lado os recursos são escassos, 
por outro, com criatividade, podemos adotar posturas 
mais voltadas a uma abordagem mais estratégica. 
Por exemplo, valorizando o nosso próprio pessoal, 
nossos colaboradores, nossa própria equipe, a qual 
tenho o maior orgulho em integrar”. Em boa monta 
justificado, o entusiasmo do diretor Leyvan, tingido 
pelas cores otimistas divisadas por todos os diretores 
ao observar o futuro da companhia, no entanto, não 
mascaram a consciência pela necessidade de ações 
por vezes, digamos, espinhosas, mas fundamentais 
para a saúde da empresa diante do cenário: “Sabemos 
que o momento é difícil, mas buscamos absoluta 
franqueza e transparência para poder conduzir 
a empresa. Iniciamos o PDV, (Plano de Demissão 
Voluntária) de egressos tanto da Empresa Brasileira 
de Planejamento de Transportes (GEIPOT), quanto 
da Rede Ferroviária Federal S.A. (R.F.F.S.A.), para 
resolver uma situação que já há muito tempo era 

“TRANSPARÊNCIA ACIMA DE TUDO”: 
A MÁXIMA DA DIRETORIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS

CAPA • DIRAF

Figurando em uma categoria rara de profissionais 
(tanto na iniciativa privada, quanto em empresas e 
autarquias públicas), os que ascenderam dentro da 
própria empresa para cargos executivos, o advogado 
Leyvan Leite Candido, é a personificação de uma 
política orientada para mérito e resultados. 

“Se por um lado os recursos 
são escassos, por outro, 

com criatividade, podemos 
adotar posturas mais 

voltadas a uma abordagem 
mais estratégica. Por exemplo, 

valorizando o nosso próprio 
pessoal, nossos colaboradores, 

nossa própria equipe. ”

Leyvan Leite Candido
Diretor de Administração

e Finanças da VALEC
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CAPA • DIRAF LEYVAN LEITE CANDIDO

aguardada”, revelou o diretor. “Conseguimos a 
disponibilidade orçamentária com muito custo 
para solução deste que, pode ser considerado 
um passivo. Simultaneamente, nos vemos 
na obrigação de desenvolver programações 
para incentivar os nossos quadros, como a 
previdência complementar. E aí estamos 
buscando recuperar um tempo que passou, 
se avaliarmos que as primeiras convocações 
ocorreram há mais de 5 anos”, comentou o 
diretor Leyvan, explicitando uma das formas 
encontradas para, reter na companhia os 
“talentos”, como ele mesmo definiu. “No ano 
de 2016 marcou um decréscimo na adesão 
ao Plano de Cargo e Salários (PCS) da VALEC, 
algo incompatível com a ‘oxigenação’ que era 
pretendida pela empresa. Também temos 
como meta na DIRAF, futuramente, até mesmo 
a oferta de cursos e qualificações para motivar 

esse colaborador a aperfeiçoar-se”, falou, com 
a propriedade de quem, ainda que tenha se 
dedicado ao direito, é oriundo de uma escola 
de negócios. Por sinal, o diretor vê contribuições 
importantes da VALEC à questão de Segurança 
Jurídica (tema explorado em série especial 
por este periódico pormenorizadamente com 
os maiores jurisconsultos do país), ao adotar 
políticas voltadas ao compliance, à integridade: 
“São avanços, que quando somados à lisura 
dos procedimentos da empresa, que sempre se 
apoia em pareces sólidos e em um corpo jurídico 
de grande capacidade, trazem uma condição 
de confiabilidade, condizente com os novos 
caminhos que a empresa assume. E creio que 
esta é uma constatação que tanto o mercado, 
quanto o público interno tem tido. É mais 
que uma percepção. É algo que possui muito 
respaldo”, afirmou.

CONTAS EM DIA
 Virtualmente no epicentro da 

“tempestade perfeita”, a VALEC, por meio 
da DIRAF se quisesse, poderia jactar-se 
frente a outras instituições de governo. Com 
as medições em dia, e até mesmo tendo 
conseguido acelerar alguns processos de 
pagamento, a empresa não descuidou 
sequer por um átimo, de uma gestão 
hábil em distribuir de forma eficiente 
seus recursos. “Tudo é estritamente 
observado, contratos de cooperagem, de 
vigilância e de motoristas, tudo tem sido 
acompanhado e remunerado, honrando 
os acordos como se deve. É verdade que 
o orçamento está pequeno, mas com o 
pouco que temos, temos conseguido 
manter tudo em dia”, avaliou o diretor. 
Há uma plena e difundida certeza nas 
diretorias – também verificada na DIRAF – 
de que, com a solução dos problemas de 
ordem orçamentária, há boas perspectivas 
para as quais a empresa está preparada. 
“A VALEC ainda é muito dependente das 
diretrizes do governo. Naturalmente, se a 
próxima orientação do Planalto privilegiar a 
infraestrutura, automaticamente a empresa 
está apta a multiplicar suas condições e 
consequentemente, oferecer um impulso 
renovado ao modal. E, por conseguinte, 
à logística nacional, com impactos muito 
positivos no custo país e na própria balança 
comercial”, falou o diretor, corroborando 
as visões de todos os integrantes da DIREX. 
Segundo Rodovias&Vias apurou, mais do 
que “contas em dia”, a DIRAF é responsável 
por uma façanha, pois diante uma redução 

“São avanços, que 
quando somados à lisura 
dos procedimentos da 
empresa, que sempre se 
apoia em pareces sólidos 
e em um corpo jurídico 
de grande capacidade, 
trazem uma condição de 
confiabilidade, condizente 
com os novos caminhos que a 
empresa assume. ”

“A VALEC ainda é muito dependente 
das diretrizes do governo. 
Naturalmente, se a próxima 
orientação do Planalto privilegiar 
a infraestrutura, automaticamente 
a empresa está apta a multiplicar suas 
condições e consequentemente, oferecer 
um impulso renovado ao modal. E, por 
conseguinte, à logística nacional. ”
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de 50% nos recursos para si destinados, a 
empresa não entregou nada pela metade. 
Do contrário, teimosamente continua a 
empilhar quilômetros de ferrovias em suas 
estatísticas. “Não sobra, mas não tem faltado, 
por que nos desdobramos”, comentou, 
até modestamente, o diretor. Mas o fato 
é que na apuração que este periódico fez, 
verificou-se –grosso modo-  uma queda 
de R$ 6 Bilhões, para R$ 1,2 Bilhão em 2018, 
com perspectivas de algo em torno de R$ 
800, ou R$ 750 milhões em recursos para 
2019, e não só para os investimentos. Nesta 
decrescente, o custeio obrigatoriamente 
tem que ser encaixado. Nesta toada, a 
DIRAF, junto à DIREN, tem desenvolvido 
algo que internamente é chamado de “Sem 
Crise”, onde fazem-se os levantamentos 
de medições anteriores e eventuais 
pendências nelas encontradas: “Não se trata 
de medições que não foram pagas, mas 
de correções monetárias, uma forma de 
ressarcir possíveis prejuízos que as empresas 
tiveram. Estamos cientes que muitas vezes, 
os prestadores de serviço se endividaram, 
precisaram tomar empréstimos, então de 
certa forma, estamos tentando corrigir estas 
falhas do passado. E é preciso deixar bem 
claro, que este tipo de ocorrência, não se 
deveu por omissão ou culpa da VALEC. Não 
foi má gestão. Foram as circunstâncias do 
momento”, fez questão de frisar o diretor.

CAPA • DIRAF LEYVAN LEITE CANDIDO

A QUEM INTERESSAR 
 Falar com a Rodovias&Vias, é comunicar-

se, mais do que com um mercado ou um 
segmento. É a oportunidade de mostrar o que 
de bom existe e está em curso no país, mais 
acostumado a ver nos noticiários, notícias ruins. 
E na esteira de boas notícias que esta grande 
reportagem traz, no valor que horas de conversa 
foram capazes de evidenciar, na capacidade 
técnica e comprometimento verificados em 
todos os degraus hierárquicos desta empresa 
que tem a possibilidade de impulsionar por 
seus trilhos um país, o diretor Leyvan sintetizou: 
“Tenham confiança na VALEC.” 

www.contecnicaconsultoria.com

RODOVIAS • VIAS URBANAS • FERROVIAS • ENGENHARIA AMBIENTAL • ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA SANITÁRIA • PESQUISAS • PETRÓLEO E GÁS • TELECOMUNICAÇÕES

SERVIÇOS TÉCNICOS DE FISCALIZAÇÃO
E APOIO À GESTÃO

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA
FERROVIA NORTE-SUL

CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO
PROJETO E GERENCIAMENTO A CEF E CREA/MG

Av. Francisco Sales, 1420 - 4º andar, Santa Efigênia - Belo Horizonte - MG - Brasil 
+55 31 3115-1960 / ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

A Contécnica - Consultoria Técnica é uma empresa de Engenharia 
Consultiva, especializada no desenvolvimento de projetos, planos e 
programas multidisciplinares integrados à engenharia. Fundada em 
1987, a empresa sempre esteve focada na preservação dos princípios da 
qualidade técnica e no aprimoramento constante dos processos, como 
parte da política de satisfação das necessidades e expectativas de seus 
clientes. 

INFRAESTRUTURA TÉCNICA

ENGENHARIA CIVIL FERROVIAS PETROBRAS
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Motivo de disputa entre historiadores, a alcunha “barriga-verde”, orgulho 
para os catarinenses, tem sua origem em uma capacidade de organização 
singular. Todas elas, apesar das divergências, voltadas a um espírito de luta 
inato, que parece permear não somente a história, mas a evolução deste 
quinhão do Brasil com sotaque notadamente particular. Não obstante, 
aqui está por ser registrada uma história de resiliência, apoiada em 
resolução. Seja pelos panos verdes no ventre de infantes destemidos, pelos 
limos rastejados entre agruras para a próxima ação, ou pela sociedade 
disciplinada, que ajudou a forjar uma nação.

SANTA E BELA 
CATARINA
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A responsabilidade cívica preconizada 
na última estrofe do hino que vaticina 
“É cada homem um bravo, cada bravo 

um cidadão”, é por extenso a defi nição do 
gentio da Bela e Santa Catarina. Se o turismo é 
negócio, a hospitalidade é vocação, no Estado 
ao Sul que detém, sem disputa, as mais belas 
praias da região. Não apenas o turismo, mas 
a privilegiada logística, aliada à sua potente 
produção, é que alçam o ente federativo à 
condição de destaque na presente edição. 
Mais precisamente, os sinuosos caminhos, que 
fazem serpentear o asfalto, por entre serras, 
ravinas e montes, que vão ali se delineando 
defronte, à equipe de Rodovias&Vias, que 
teve o privilégio de cobrir os avanços do 
rodoviarismo catarinense in loco, auscultando 
diretamente de seus artífices, homens e 
mulheres de ação, os modos pelos quais se 
dá a viabilidade de uma economia pujante, 
a sétima em escala, desta grande nação. 
E termina aqui a pequena introdutória da 
redação, para que haja o espaço devido, ao 
registro dos trabalhos do DNIT, lá responsável 
por verdadeira transformação.

DNIT – Santa CatarinaO BR-LEGAL NA MINHA REGIONAL 

“ O DNIT deu uma boa 
resposta às rodovias 

Federais, que estavam 
realmente carecendo 

desta atenção.”
Ronaldo Carioni Barbosa

Superintendente do DNIT/SC

RODOVIAS&VIAS80
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“COM POUCOS RECURSOS,
UM BELO TRABALHO”

O BR-LEGAL NA MINHA REGIONAL 

uma boa resposta às rodovias Federais, que 
estavam realmente carecendo desta atenção”. 
Ficou bastante evidente, para exemplifi car o 
que o superintendente expressou, o superior 
desempenho de sinalização verifi cado na BR-101 
Sul. Segundo Rodovias&Vias apurou, a “ginástica” 
exigida para a cobertura dos 220Km sob jurisdição 
da superintendência, levou a uma “quebra de 
critério”, onde, por força do VDM, priorizou-se a 
faixa de rolamento principal em detrimento das 
pistas marginais, que em outro cenário, estavam 
também previstas. “A população e a bancada, 
reconheceram este esforço”, comentou o 
superintendente. “Foi um ganho muito positivo. 
Estimulou inclusive os segmentos concessionados 
a melhorarem suas sinalizações”, disse o 
superintendente Carioni. “Neste segmento, era 
mais sensível o estado da sinalização horizontal, 
que recebeu tratamento preferencial, uma 
vez que a vertical ainda se encontra em boas 
condições”, disse ele, contando um pouco mais 
sobre as estratégias usadas, em um processo de 
melhora que gera expectativas, e não apenas 
entre os usuários: “Há claro a perspectiva de 
termos uma nova fase a partir do ano que vem, 
o que provavelmente deverá ocorrer junto a 
uma melhora da conjuntura do país, que dá 
sinais de uma recuperação econômica. E isso nos 
motiva, pois se já foi bom em uma situação não 
muito favorável, temos certeza que a segurança 
viária vai literalmente decolar com os recursos 
apropriados.”

PENSANDO A
SINALIZAÇÃO

Engenheiro rodoviário experiente, há mais de 
vinte anos na atividade, o superintendente, além 
de avaliar o desempenho em si do programa, 
foi além e colocou sob perspectiva algumas 
considerações interessantes. “Houve uma 
mudança de mentalidade, com o BR-LEGAL. 
Antes, a sinalização era tratada como um tema 
menor frente à outros quesitos, como a qualidade 
de terraplenagem, e mesmo de aplicação do 
pavimento. Hoje, entende-se que a sinalização 
é quem ‘vende’ a obra. É como, construir uma 
bela casa sob o ponto de vista arquitetônico, de 
engenharia, mas descuidar na hora de pintá-la. A 
pintura certa, bem estudada em uma casa bem 
feita, valoriza ainda mais um bom imóvel. E isso é 
totalmente verdadeiro em termos rodoviários”, 
comparou. 

“O BR-LEGAL é um programa excelente, de 
primeiro mundo, por assim dizer. Poderia 
ter sido ainda melhor não fosse a carência 
dos investimentos, que estavam atrelados, e 
acabaram afetando a outro ótimo programa, 
que é o CREMA (Contratos de Restauração 
e Manutenção). Em muitos pontos não 
conseguimos avançar no primeiro, por que 
não conseguimos fazer as restaurações 
necessárias previstas no segundo”, avaliou 
o superintendente Regional do DNIT em 
Santa Catarina, Ronaldo Carioni Barbosa. 
“Foi uma situação problemática, por que 

simplesmente não havia os recursos 
necessários para realizá-los de forma 
completa, como previa originalmente o 
planejamento do DNIT, que seria a forma 
ideal”, revelou, porém ressalvando: “Onde 
conseguimos implementá-los, tivemos, 
inequivocamente sucesso. Por meio dele, 
de ações coordenadas e bem planejadas, 
com o advento dos projetos, que foram 
discutidos com os residentes, tivemos a 
possibilidade de implantar uma sinalização 
condizente com a realidade atual do Estado, 
diminuindo signifi cativamente o índice de 
acidentes, muita vezes, em números difíceis 
de serem contabilizados, pois a sinalização 
atua mesmo antes que eles aconteçam”, 
ponderou, adicionando que “Dentro do que 
estabelecemos em nossa programação, 
dentro do que as circunstâncias permitiram, 
podemos considerar que conseguimos 
cumprir os objetivos. Conseguimos cobrir 
toda a malha e, mesmo onde ainda iremos 
restaurar, com o CREMA, fizemos uma 
sinalização provisória”. Ainda de acordo 
com o superintendente, “O DNIT deu 

DNIT – Santa Catarina

“ Dentro do que estabelecemos 
em nossa programação, dentro do 
que as circunstâncias permitiram, 

podemos considerar que 
conseguimos cumprir os objetivos.”

Ronaldo Carioni Barbosa
Superintendente do DNIT/SC
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O BR-LEGAL NA MINHA REGIONAL 

OUTRO LADO
Não bastassem as restrições quanto ao 
orçamento, o DNIT em Santa Catarina, 
ainda teve que “se virar” com as variantes 
meteorológicas: as pesadas chuvas que 
tradicionalmente costumam ganhar destaque 
nacional para além do noticiário local no Estado: 
“Algumas vezes, houve um gap entre a entrega 
da pista restaurada, com pavimento já em 
boas condições, e as sinalizações pretendidas. 
Isto exigiu cuidado dobrado, pois sabemos 
que o usuário, quando se depara com uma 
pista em boas condições, tende a desenvolver 
mais velocidade”, contou o superintendente, 
para quem, às vezes “é mais seguro ter uma 
pista bem sinalizada e com pavimento não 
tão bom, do que uma pista extremamente 
bem executada, mas sem sinalização”. Ainda 
de acordo com o superintendente Carioni, a 
gestão feita na programação do BR-LEGAL 
teve que ser ajustada de forma pormenorizada, 
de forma a minimizar ao máximo esses hiatos 
de tempo em que a pista reformada fi casse 
“nua”, justamente pelos motivos expostos. 
Esta constatação, feita não apenas pela 
superintendência de Santa Catarina, será levada 
em conta para as próximas fases do programa, 
com a previsão nos contratos, de equipes de 
sinalização “residentes” e prontas a entrar em 
ação tão logo as frentes sejam liberadas “nem 
que seja fazendo horizontal provisória”, opinou 
o superintendente.

RODOVIAS&VIAS RODOVIAS&VIAS84 85

“ É mais seguro ter uma pista 
bem sinalizada e com pavimento 

não tão bom, do que uma pista 
extremamente bem executada, 

mas sem sinalização.”
Ronaldo Carioni Barbosa

Superintendente do DNIT/SC
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BOM, MAS PODE MELHORAR

“Tanto aqui como no Rio de Janeiro, 
ambos Estados com predominância 
de trechos em regiões serranas, 
houve avanços signifi cativos no tocante 
a películas para neblina. Tivemos ajustes 
importantes nas especifi cações dos 
cadernos, com uma sinalização mais 
ostensiva. ”
Juliana Dias Wutke
Chefe do serviço de Operações do DNIT/SC

O BR-LEGAL NA MINHA REGIONAL 

Em conversa com os técnicos responsáveis 
pelo programa no DNIT, Rodovias&Vias 
colheu a opinião unânime, de que a ideia e a 
concepção são muito boas, e representam um 
avanço em relação ao que vinha sendo feito 
no Pró Sinal e no Pró Defensas, restando a falta 
de recursos como o maior impeditivo para um 
desempenho ainda melhor. “Houve trechos em 
que fi camos limitados ao valor mínimo pelas 
circunstâncias, pois a empresa que implantou 
a sinalização teve que ceder para uma terceira, 
e isto impactou diretamente no índice de 
performance que podíamos cobrar. É um caso 
bem diferente de quando a companhia, desde 
o começo, implanta e fi ca responsável por 
aquele determinado segmento”, considerou 

Juliana Dias Wutke, chefe do serviço de 
Operações do DNIT em Santa Catarina. Mas 
ela destaca um ponto forte: “Tanto aqui 
como no Rio de Janeiro, ambos Estados com 
predominância de trechos em regiões serranas, 
houve avanços significativos no tocante 
a películas para neblina. Tivemos ajustes 
importantes nas especifi cações dos cadernos, 
com uma sinalização mais ostensiva”, opinou. “É 
justamente nas condições adversas, que vemos, 
literalmente, a diferença”, declarou Ana Paula 
Machado Rosa, engenheira de Contratação 
e Supervisão do DNIT/SC. “Principalmente à 
noite. É uma diferença gritante em relação ao 
que tínhamos antes. Como a retrorrefl ectância 
é aferida periodicamente, fi ca tudo muito mais 
visível. Não é exagero, e já ouvi até colegas 
meus comparando trechos das nossas rodovias 
com pista de aeroporto”, algo que a equipe de 
Rodovias&Vias pode constatar em viagem 

“Principalmente à noite. É uma diferença 
gritante em relação ao que tínhamos 
antes. Como a retrorrefl ectância é aferida 

periodicamente, fi ca tudo muito mais visível. 
Não é exagero, e já ouvi até colegas meus 

comparando trechos das nossas rodovias com 
pista de aeroporto. ”

Ana Paula Machado Rosa
Engenheira de Contratação e Supervisão do DNIT/SC

“É uma evolução sem volta. O programa 
trouxe inovações quanto a projetos e 

resultados que certamente elevaram a 
expectativa do usuário. Então, a expectativa 

com os próximos desdobramentos, é que 
os detalhes que por ventura fi caram por ser 

melhorados sejam resolvidos. ”
Henaryne de Castilho Amaral

Engenheira de Contratação e Supervisão do DNIT/SC

“É um controle muito preciso, bem 
equipado, e apoiado em pelo menos 
3 diferentes bases, a própria empresa, a 
supervisora contratada, além do próprio DNIT, 
sendo que todos possuem meios de aferir e 
atestar a qualidade do que foi instalado.”

Lailson Ademar Teixeira
Supervisor e Fiscal

DNIT – Santa Catarina

noturna, relatou Ana Paula. Corroborando esta 
análise, Lailson Ademar Teixeira, Supervisor e 
Fiscal, lembra: “É um controle muito preciso, 
bem equipado, e apoiado em pelo menos 
3 diferentes bases, a própria empresa, a 
supervisora contratada, além do próprio DNIT, 
sendo que todos possuem meios de aferir e 
atestar a qualidade do que foi instalado”. Já para 
Henaryne de Castilho Amaral, engenheira de 
Contratação e Supervisão, o BR-LEGAL possui 
outra característica relevante: “É uma evolução 
sem volta. O programa trouxe inovações 
quanto a projetos e resultados que certamente 
elevaram a expectativa do usuário. Então, a 
expectativa com os próximos desdobramentos, 

é que os detalhes que por ventura fi caram 
por ser melhorados sejam resolvidos, e haja 
ainda mais avanços incorporados a ele”. Em 
um giro pelas unidades Locais do Estado, 
Rodovias&Vias pôde aferir as opiniões, 
diretamente dos responsáveis pela aplicação do 
programa. “O BR-LEGAL é um novo paradigma, 
que trouxe muitos ganhos para a segurança do 
usuário. O fato de existir o projeto específi co, dá 
uma nova condição de abordagem, muito mais 
completa e com melhores resultados. Também 
ele é atraente, por prever a manutenção desse 
nível de qualidade implantada, durante 4 
anos, algo especialmente relevante quando 
observamos que não só o DNIT, mas órgãos 
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públicos no Brasil inteiro, em diversas esferas, 
em diversas áreas, têm enfrentado reiterados 
problemas pela falta de recursos”, disse Antonio 
Bessa, da UL Joinville. Já para Diego Fernando 
da Silva da UL de Chapecó, as vantagens já 
fi caram evidentes na forma da contratação: 
“Os contratos previam a elaboração do projeto 
básico, executivo, bem como a execução de 
toda a parte de sinalização horizontal, vertical 
e de dispositivos de segurança. Numa primeira 
etapa foram feitos os levantamentos, que 
geraram os projetos, e a partir disso, iniciamos 
os trabalhos pós pavimentação. É uma série 
de melhoramentos que foram feitos na região 
e que nos coloca em expectativa por sua 
continuidade, pois é uma ação muito efetiva, 
principalmente sob condições ruins, como 
verifi camos no inverno, por exemplo”, avaliou. 

Embora as percepções gerais tenham sido 
majoritariamente positivas, houve obstáculos 
a serem vencidos, como destacou o Eng. 
Civil Jeff erson Benedet Bittencourt, da UL de 
Mafra “Verifi camos, em um momento inicial, 
algumas divergências em termos de projeto. 
Mas com o tempo, fi zemos alguns ajustes e 
houve melhora neste sentido. Quando as ações 
começaram e pudemos ver as coisas tomando 
forma, especialmente no tocante à sinalização 
horizontal, vimos que fi cou uma beleza. E 
em uma região crítica, com muita neblina. A 
colocação de tachas no eixo e nos bordos, e 
mesmo a reposição das que já estavam gastas, 
redundou em um grande incremento. A 
segurança é muito maior”, opinou em relação 
ao trecho da Serra de Corupá da BR-280, sob 
responsabilidade da Sinalisa.

“E em uma região crítica, com 
muita neblina. A colocação de 
tachas no eixo e nos bordos, 
e mesmo a reposição das que já 
estavam gastas, redundou em um 
grande incremento. A segurança é 
muito maior.”

Jeff erson Benedet Bittencourt
UL de Mafra do DNIT/SC

“É uma série de melhoramentos 
que foram feitos na região e que 

nos coloca em expectativa por sua 
continuidade, pois é uma ação muito 

efetiva, principalmente sob condições 
ruins, como verifi camos no inverno.”

Diego Fernando da Silva
UL de Chapecó do DNIT/SC

DNIT – Santa Catarina

BR-282: PROBLEMAS
 TÉCNICOS SANADOS

Seguindo os aprendizados que o programa 
BR-LEGAL propiciou em todo o país, em muitos 
casos, impossíveis de serem divisados antes de 
sua implantação, a superintendência citou um 
segmento da BR-282. Devido às sombras e à 
umidade presentes na área, a sinalização teve de 
ser refeita, o que, na opinião do superintendente, 
não tira o mérito da contratada: “Essa situação foi 
resolvida, e a empresa está refazendo a sinalização 
a contento. Inclusive, foi muito bem pensada, 
a solução utilizada em algumas curvas, de uma 
sinalização com sonorizadores, texturizada.” 
Há em andamento, um estudo de viabilidade 
técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), das 
pontes à região de Lages. Cabe ressaltar que o 
BR-LEGAL obteve bons resultados, também por 
conta do bom desempenho do CREMA, como o 
engenheiro Diego, da UL Chapecó aponta: “No 
trecho entre Ponte Serrada e Chapecó, tivemos 
a restauração do pavimento, a implantação 
de 13,4 Km de terceira faixa e a implantação 
de interseções. É um contrato que está sendo 
tocado a bom termo pela curitibana Neovia 
Infraestrutura Rodoviária, empresa que já 
conhecíamos de outros trabalhos na região, e tem 
previsão de fi nalização em 2022, contemplando a 
manutenção total no período de 5 anos”, disse.

BR-LEGAL NO OESTE
De Ponte Serrada à Chapecó na BR-282, 

pelo menos 30 Km (de fato, mais) puderam 
ser sinalizados após as obras de restauração 
e manutenção do CREMA. “Foi uma obra que 
melhorou a conceituação do DNIT. Tínhamos 
muito problema com pavimento, e ao proceder na 
sequência ideal, com a implantação de terceiras 
faixas, diversas melhorias e logo em seguida, vir 
com o BR-LEGAL, que ali foi levado a efeito pela 
Sinasc, pudemos ver que a segurança prosperou 
de verdade”, declarou o superintendente 
Ronaldo. De forma, geral a exemplo deste caso, 
o superintendente considera que as empresas 
envolvidas foram capazes de desempenhar bem 
suas funções. “Fomos, é verdade, ambiciosos. 
Queríamos a maior cobertura possível, dentro 
do que eu já expliquei, com um orçamento 
reduzido. Mas conseguimos deixar tudo dentro 
do planejamento. Na verdade a própria Sinasc, 
apresentou um desempenho um pouco acima do 
que foi inicialmente acertado.”

“ Queríamos a maior cobertura 
possível, dentro do que eu já 
expliquei, com um orçamento 
reduzido. Mas conseguimos deixar 
tudo dentro do planejamento.”
Ronaldo Carioni Barbosa
Superintendente do DNIT/SC
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“Quanto à sinalização vertical, na 
serra de Corupá, foram implantados 
marcadores de alinhamento com 
uma película tipo X (10), para dar maior 
visibilidade, levando em consideração 
precipitações e neblinas.”

Marcelo Lorenzetti
Gerente de Produção e Engenheiro da Sinalisa

DNIT – Santa Catarina

BR-LEGAL NO NORTE
Com o bom desempenho dos trabalhos 

pesados, o BR-LEGAL, pôde avançar de maneira 
muito consistente: “Tivemos concentração 
maior de serviços nestes últimos meses, com 
plástico a frio estrutura, colocados em trechos 
críticos de serra. O restante das Pinturas foram 
executadas com tintas a base da água, exceto 
a área urbana de Jaraguá do Sul onde será 
implantado o termoplástico, que aguarda 
melhores condições climáticas para sua 
adequada aplicação”, especificou Marcelo 
Lorenzetti, gerente de produção e engenheiro 
da Sinalisa Segurança Viária, empresa com mais 
de 40 anos de expertise no mister de “sinalizar 
o Brasil”. Ainda, de acordo com o especialista, 
“Quanto à sinalização vertical, na serra de 
Corupá, foram implantados marcadores de 
alinhamento com uma película tipo X(10), para 
dar maior visibilidade, levando em consideração 
precipitações e neblinas (especialmente 
nos trechos mais sinuosos). Também foram 
colocadas esses tipos de películas nas placas 
aéreas. Em placas de regulamentação, 
advertência e demais placas, como educativas, 
turísticas são usadas películas tipo III(3). Por sinal, 
as tachas da BR-280, são tachas metálicas de 
dois pinos com refl etivo tipo III(3), dotadas de 
resistência superior. Além disso, há os ciclos com 
a equipe de manutenção, que atende as BR's 280 
e 470”, descreveu.

DNIT: FERRAMENTA ESTRATÉGICA
Como referência de engenharia construtiva, 
o DNIT é indiscutível, como atestam os 
trabalhos das superintendências por todo 
o país. Especifi camente em Santa Catarina, 
contudo, há uma orientação, fruto do 
expertise reunido no próprio quadro 
técnico, da capacidade indutora altamente 
positiva desta engenharia. “O DNIT tem 
competência e capacidade executiva 
para promover implantações e melhorias 
de padrão de rodagem de forma célere”, 
avalia o superintendente. “Com o advento 
dos Contratos Administrativos, esta é uma 
faceta que ficará ainda mais evidente, 
pois com a iniciativa privada assumindo 
as manutenções, com uma cobrança de 
pedágio justa, haverá uma desoneração 
da autarquia, que nos possibilitará mais 
aplicação de recursos sob a ótica tanto 
do aumento da malha viária, quanto de 
aumento de padrão técnico da mesma, com 
duplicações, terceiras faixas e incrementos 
do tipo”. Ainda segundo Carioni, 
encontram-se avançadas as tratativas para 
as licitações destas novas contratações nas 
BR’s 280 e 470, que basicamente, uma vez 
que tenham suas obras concluídas dentro 
do que a superintendência considera 

informalmente como “Padrão DNIT”, isto é, 
com o elevado nível de rodagem e segurança 
adotado pelo órgão, terão sua operação e 
manutenção cedidas à iniciativa privada. 
Quanto ao andamento das obras das duas 
rodovias citadas, Carioni resume: “Queremos 
acelerá-las”. De acordo com ele, havia para elas, 
recursos represados na forma de RAP (Restos 
a Pagar), que, já empenhados, tiveram seu 
desembaraço garantido pela Superitendência 
“Em uma situação como a do país, não tem 
cabimento vermos recursos parados sem dar 
prosseguimento às ações. Motivo pelo qual 
fi zemos um esforço para, ou rescindir o contrato 
e devolver o recurso, ou avançar”. E sim, com a 
solução paulatina dos “raps”, as obras avançam.

“ O DNIT tem competência e 
capacidade executiva para 
promover implantações e 
melhorias de padrão de rodagem 
de forma célere.”
Ronaldo Carioni Barbosa
Superintendente do DNIT/SC

RODOVIAS&VIAS 91
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OBRAS NA BR-470

DNIT – Santa Catarina

Com seus quatro lotes em andamento, e 
compromisso de retomada de ritmo no lote 1, 
que passará por uma revisão de cronograma, a 
obra é considerada um “ponto de honra” para a 
superintendência, que avalia o desempenho nos 
lotes 2 e 3 como satisfatórios, com perspectiva de 
entrega de 12 Km de pista duplicada entregues 
até dezembro deste ano, ao passo em que 
aponta dois locais como mais desafi adores do 
ponto de vista de mobilidade, por consistirem 
de dois viadutos. Enquadrado na categoria 
já citada onde existem “raps”, o lote 4 ainda 
enfrenta alguns problemas de desapropriação, 
a serem solucionados ainda este ano por meio 
de um “mutirão”, que de acordo com o que 
Rodovias&Vias apurou, será capaz de abrir as 
frentes de trabalho e “destravar” investimentos 

da ordem de R$ 60 milhões. Sobre a situação 
do lote 1, o chefe da Unidade Local de São José, 
João José da Silveira Vieira, explica: “Temos boa 
expectativa e já vemos respostas, por que houve 
a entrada de uma terceira empresa consorciada, 
que é dotada de boa saúde financeira”, 
comentou. “Então, creio que ele dará um salto 
em termos de quantitativos”. O chefe da UL, 
ainda recorda que, mais que os repasses, as obras 
tiveram ainda outros percalços: “Tivemos alguns 
atrasos por conta do aumento dos insumos de 
petróleo, muito superiores ao esperado, um 
problema que não foi exclusividade desta obra, 
mas do Brasil inteiro, e é um problema que ainda 
carece de solução defi nitiva. Mas mesmo assim, 
vamos entregar uma parte dela em condições 
superiores de rodagem”.

“Então, a duplicação da BR-280 é de suma importância 
para a continuidade deste ciclo. Hoje ela está saturada 

e até mesmo trava investimentos que poderiam 
acontecer. Sabemos que os empreendedores estão no 

aguardo da conclusão das obras.”
Antônio Bessa

UL Joinville da Superintêndencia DNIT/SC

STATUS BR-280
de habitantes, até por que Joinville é a maior 
cidade do Estado”, destacou Antônio Bessa, 
da UL Joinville. “Então, a duplicação da BR-280 
é de suma importância para a continuidade 
deste ciclo. Hoje ela está saturada e até mesmo 
trava investimentos que poderiam acontecer. 
Sabemos que os empreendedores estão no 
aguardo da conclusão das obras, para poder 
ampliar suas plantas e unidades fabris. Com a 
rodovia funcionando bem, certamente haverá 
inúmeros benefícios, não apenas localizados, 
mas para Santa Catarina como um todo”, 
observou. Ainda de acordo com Bessa, as 
intervenções se dividem em três lotes, o Lote 1, 
de São Francisco até a BR-101, o lote 2, da BR-101 
à Guaramirim. Segundo ele: “O lote 3, é o mais 
signifi cativo de todos, engloba os contornos das 
cidades de Guaramirim, Schroeder e Jaraguá 
do Sul, teve concluídas as escavações do 
Túnel do Morro Vieira, túnel duplo e que agora 
passa pela execução de seus acabamentos. O 
conjunto das obras, visa melhoria de tráfego 
nesta microrregião e desafogará os acessos aos 
municípios e ao Porto.”, revelou.

Apontadas como “complexas”, as obras nos 3 
lotes da BR-280 (o lote 1, de São Francisco do Sul 
à BR-101; o lote 2, da BR-101 à Guaramirin e o 
lote 3, de Guaramirin à Jaraguá do Sul), tiveram 
solucionadas algumas questões pontuais com a 
FUNAI, bem como garantida a execução de um 
túnel, já bastante avançado, mas que por conta 
da escassez de recursos, teve sua continuidade 
a contento ameaçada. “Os 3 lotes estão em 
obras”, avalia o superintendente Carioni. 
“Tirando a BR-163, que está para ser licitada, 
todas as outras obras, na verdade, estão em 
curso. Não temos nada paralisado”, afi rmou, 
emendando que “a ordem é celeridade, para 
que possamos as entregar o mais rápido 
possível à sociedade”. Paralelamente, o DNIT 
também realiza um EVTEA de ampliação 
de capacidade entre Jaraguá do Sul à Porto 
União, de acordo com Guido Paulo Simm 
Junior, chefe do Serviço de Planejamento e 
Projetos da Superintendência. “Essa é uma 
obra que atende a região Norte do Estado. 
É onde se localizam as maiores indústrias, a 
economia mais pujante, e o maior número 
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“É um trabalho que caminha bem, 
e conta com diversos cuidados 

específicos para o meio ambiente, 
como resgate de animais, coleta de flora, 

e mesmo o transplante de vegetação 
para áreas aprovadas pelo IBAMA.”

Esequiel Custódio dos Santos 
Engenheiro Residente do Consórcio Ivaí-Setep 

BR-285
 Também com recursos garantidos, a BR-285 é 

um destaque que justifica a fama da engenharia do 
DNIT como referência na execução de obras. Dotada 
de 4 viadutos em um trecho de 22 Km – sendo 14 
deles em serra e alguns deles em curva – o consórcio 
Ivaí-Setep, a exemplo de seu lote 2 na BR-470, tem 
apresentado boa performance. “A obra está com 
45% de execução dos serviços contratados. Dividida 
em três trechos: o contorno de Timbé do Sul, o trecho 
urbano e a Serra da Rocinha. No trecho planos, será 
usado pavimento flexível e no de serra, concreto. 
O segmento conta também com duas pontes, e 
na serra, 4 viadutos, sendo que um deles já está em 
fase de acabamento. Os viadutos 2 e 4 em fase de 
superestrutura e, com a conclusão do viaduto 1, o 
viaduto 3, atualmente em fase de fundação, será 
o próximo a ser atacado. Há ainda os projetos das 
contenções dos taludes, e outros dispositivos sendo 
estudados, para apresentação ao DNIT. É um trabalho 
que caminha bem, e conta com diversos cuidados 
específicos para o meio ambiente, como resgate de 
animais, coleta de flora, e mesmo o transplante de 
vegetação para áreas aprovadas pelo IBAMA”, disse 
Esequiel Custódio dos Santos - engenheiro Residente 
do Consórcio Ivaí-Setep -  Implantação da BR-285. “De fato a temperatura mais baixa 

e mesmo a umidade favorecem 
o concreto, fazendo dele uma 
alternativa muito adequada, este 
trecho de 13 Km terá esta solução, 
sem dúvida superior pelas vantagens 
que oferece, como baixa manutenção 
relativa e uma rodagem mais segura.”
Carlos Roberto Giublin 
Diretor da CRG Engenharia

“Esta é uma obra diferenciada, 
muito por conta do local onde 
ela se encontra, uma região de 
serra, bastante desafiadora, além 
de ela ter o papel de conectar a
BR-116 com a BR-101.”

Robson Medeiros de Oliveira 
UL de Tubarão da Superintêndencia DNIT/SC 

estimativa de entrega já para 2019, em um 
esforço “harmônico”, que, de acordo com o 
superintendente Carioni, possui muito potencial 
para dar adequada vazão à produção dos 3 Estados 
da região Sul. “Temos o privilégio dos portos, mas 
temos que garantir que as cargas cheguem à eles. 
E a forma mais rápida de solucionar este entrave 
no momento, é atacando fortemente as obras 
rodoviárias”, argumentou o superintendente, que 
opina ser o próximo passo, investimentos mais 
consistentes nas ferrovias. “A competitividade 
do país depende delas”, disse. “Paralelamente 
às rodovias, é preciso, sem dúvida, planejá-las 
(as ferrovias). Todos os modais estão presentes 
aqui (em SC), é preciso lançar mão de todo este 
potencial de carga. Hoje temos que agir para 
diminuir os conflitos nas chegadas das rodovias, 
os congestionamentos, melhorar esses acessos”. 
O engenheiro Robson, da UL de Tubarão, adiciona 
ainda que “Esta é uma obra diferenciada, muito 
por conta do local onde ela se encontra, uma 
região de serra, bastante desafiadora, além de ela 

ter o papel de conectar a BR-116 com a BR-101, 
interligando toda a área de planalto do Rio Grande 
do Sul, notadamente as cidades de Passo Fundo, 
Vacaria e Bom Jesus, importantes do ponto de 
vista produtivo, vão conseguir escoar pelo porto 
de Imbituba. Também ela tem potencial para 
beneficiar e muito, o turismo. Em meio a isso, há 
o atrativo do Meio Ambiente, que demanda um 
gerenciamento diferenciado, pois o local é muito 
preservado. Daí o grande cuidado que estamos 
tomando com as operações. O IBAMA fez diversas 
exigências que temos conseguido cumprir e, com 
eles temos mantido boas relações.”  

TRABALHO CONCRETO
“Desde o início, o projeto previa a utilização 

de pavimento rígido, em função das rampas e 
das dificuldades operacionais para os veículos 
pesados em um trecho de serra com características 
como esse. Na verdade, a ambiência como um 
todo, e mesmo as condições climáticas da região, 
constantemente agredida por intempéries, 
realmente demandam mais resiliência do que 
o pavimento flexível oferece”, detalhou Carlos 
Roberto Giublin - diretor da CRG Engenharia. 
“De fato a temperatura mais baixa e mesmo a 
umidade favorecem o concreto, fazendo dele uma 
alternativa muito adequada. Da mesma forma 
como a nacionalmente famosa rodovia da Serra 
do Rio do Rastro, este trecho de 13 Km terá esta 
solução, sem dúvida superior pelas vantagens que 
oferece, como baixa manutenção relativa e uma 
rodagem mais segura”, acrescentou.

Marco de cooperação interestadual entre 
as superintendências de Santa Catarina e do 
Rio Grande do Sul, os trabalhos seguem com 
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Com investimentos interdependentes em outras obras 
diretamente correlatas (como  ampliação das obras de 
arte na BR-101), a via expressa passa pelas alterações 
possíveis em um momento de baixa capacidade 
de recursos. Com uma faixa adicional, os trabalhos 
possuem um agravante de grandes proporções, natural 
às intervenções em áreas densamente urbanizadas, 
ao passo em que obriga um regime de transportes de 
insumos, por exemplo, em horários pré determinados 
(das 21h às 6h). João José da Silveira Vieira, chefe da 
Unidade Local do DNIT em São José, vê boa performance 
no desenvolvimento dos trabalhos “A empresa que 
está atuando aqui já tinha um expertise, então têm 
conseguido ‘tocar’ a contento. São R$ 26 milhões 
aplicados, menos de 10% do que tínhamos planejado, 
mas em uma busca por resultado imediato, que deve 
trazer boa repercussão”, diz, chamando atenção 
para outro fato: “Tivemos a boa atuação da nossa 
bancada, que foi forte e conseguiu os recursos, como a 
participação do então deputado e agora senador eleito 
Jorginho de Mello, bem como o senador Dario Berger”, 
explicou. 

“A empresa que está atuando aqui 
já tinha um expertise, então têm 

conseguido ‘tocar’ a contento. São 
R$ 26 milhões aplicados, menos de 

10% do que tínhamos planejado, mas 
em uma busca por resultado imediato, 

que deve trazer boa repercussão.”

João José da Silveira Vieira
Chefe da UL em São José

VIA EXPRESSA DE
FLORIANÓPOLIS

DNIT – Santa Catarina
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EXPRESSA IN SPECIFICS
Além do trabalho noturno, a Via Expressa 
encerra ainda mais alguns detalhes, como relata 
Guido Paulo Simm Junior, chefe de Serviço de 
Planejamento e Projetos: “Temos disponível ali 
na região um solo de péssima qualidade, muito 
deformado, que nos obriga a grandes volumes 
de retirada, rebaixando 60 cm pelo menos, 
para a substituição de material de melhor 
qualidade, material de jazida mesmo”, afirma 
ele. “Optamos pelo uso de rocha, por questões 
de grau exigido de compactação e umidade. 
É muito mais seguro e a execução é muito 
melhor”, pontuou o chefe. Por lá, são mais de 
135 mil veículos diariamente e isto se deve, em 
parte, a uma nova perspectiva de crescimento 
verificada na área, que desconstrói a noção de 
“cidade dormitório” (que seria palhoça, onde 
as pessoas moram) e a grande Florianópolis 

e sua capital (onde as pessoas trabalham), 
verificando-se grande intensidade de fluxo a 
qualquer hora do dia em ambos os sentidos. 
Tanto que o DNIT originalmente tinha planos de 
contratar além da faixa adicional, uma segunda, 
capaz de permitir a circulação prioritária do 
BRT e de motocicletas. A superintendência 
estima que o tempo de viagem Palhoça-
Florianópolis com a implantação dos planos 
em sua compleição, poderia cair de 1h10 
para 25 minutos. “É maior qualidade de vida, 
menos poluição e um nível de segurança 
muito maior para o motociclista”, avalia 
Carioni, que sinalizou inclusive a implantação 
de uma barreira New Jersey para organização 
e adequada segregação dos fluxos contrários. 
“Com o aporte de recursos, e a implantação, 
faremos a segunda etapa, contemplando o 
alargamento dos viadutos da BR-101, para 
melhorar a incorporação do tráfego à rodovia 
e vice-versa”, avalia o superintendente, que 

DNIT – Santa Catarina

“Com o aporte de recursos, e a 
implantação, faremos a segunda 
etapa, contemplando o alargamento 
dos viadutos da BR-101, para melhorar 
a incorporação do tráfego à rodovia e 
vice-versa.”

Guido Paulo Simm Junior
Chefe de Serviço de Planejamento e Projetos 
Superintêndencia DNIT/SC 

inclusive, já antevê a construção de uma 
nova ponte como solução definitiva para 
diluir a concentração. Contudo, a princípio, 
as pontes são atribuição do Estado. Em 
tempo, ainda de acordo com Guido Paulo, 
o projeto completo prevê a implantação 
de 4 faixas de rolamento por sentido, além 
das exclusivas para o BRT – executadas 
em concreto – e acostamento externo 
e interno, necessários por medida de 
segurança para que eventuais ocorrências 
não acabem se transformando em retenção 
de tráfego. “Além disso, estão previstas 
ruas laterais expressas em toda a extensão. 
Verificamos à época dos estudos, que de 
20 a 30% do tráfego na Via Expressa é local, 
interbairros, daí esta ideia de fazer as pistas 
laterais, para captação deste tráfego, sem 
o ingresso no fluxo principal”, revelou 
Simm Junior. “Também elas possuem 
um caráter operacional, pois permitem 
desvio de tráfego quando das intervenções 
no pavimento”, disse. “O ideal seria a 
implantação completa, algo da ordem 
de uns R$ 500 milhões, contemplando 
os viadutos, as pesadas contenções e 
retificações a serem feitas de modo a 
assegurar a estabilidade dos cortes. Mas, 
com o esforço da bancada, temos esta 
perspectiva de iniciar por meio da faixa 
adicional, em um investimento de R$ 30 
milhões, que com certeza já fará sentir maior 
fluidez frente à situação que se encontra 
hoje”, resumiu.

PROPOSTAS
Dentro das propostas que circundam 
a hipótese de uma nova ponte, há o 
prolongamento da chamada “Beira Mar 
Continental” até Biguaçu, por meio de um 
aterro hidráulico, em um layout incluído 
num contrato de EVTEA’s, já sob escrutínio 
do DNIT em Brasília, que na prática, 
proporcionaria uma conexão com a BR-101, 
funcionando, em conjunto com o aumento 
de extensão na Via Expressa, como um 
“Anel Viário”. Também está no “radar” da 
superintendência, o contorno Viário de 
Santo Amaro da Imperatriz, parte do EVTEA 
da BR-282, reputado como fundamental 
para eliminar conflitos decorrentes da 
miscigenação do tráfego de características 
rodoviárias com o tráfego urbano.
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 FUTURO AVISTÁVEL
Também delineia-se no horizonte, em 

um somatório positivo de fatores, tais 
como o incremento no corpo técnico da 
superintendência do DNIT, que vem tendo 
efeito já há algum tempo, em especial na 
área de projetos, conforme salientou Vissilar 
Pretto, coordenador de Engenharia da 
Superintendência do DNIT em SC, um novo 
panorama para as obras na BR-163. “A equipe 
comparou os orçamentos e concluiu que 
a melhor solução para esta rodovia, seria o 
pavimento rígido”, explicou Vissilar. “Estamos 
aguardando a delegação de competência 
para Santa Catarina, para podermos licitar 
esta importante obra”, comentou. “Trata-se 
de um trabalho tão esperado quanto o que a 

superintendência realiza nas BR’s 280 e 470, e 
que contará com uma solução de engenharia 
condizente com o alto padrão técnico que 
paulatinamente viemos buscando para as vias 
Federais do Estado”. Ainda segundo ele, obras 
de grande demanda técnica, como a Ponte de 
Laguna, os túneis e mesmo o alinhamento da 
superintendência com os modernos métodos 
de vanguarda tecnológica, “Somente foram 
possíveis graças ao compromisso de toda equipe 
em buscar o aprimoramento em absolutamente 
todas as disciplinas correlacionadas ao exercício 
da atividade construtiva, com grande empenho 
e uso total da capacidade de inteligência, 
presente nos quadros do departamento”, 
avaliou, afirmando ainda que isto também se 
reflete em maior eficiência na aplicação dos 
investimentos públicos, algo por ele reputado 
como “Extremamente crítico em face às restrições 
temporárias de recursos”, finalizou.

RODOVIAS&VIAS

“Somente foram possíveis graças ao 
compromisso de toda equipe em buscar o 
aprimoramento em absolutamente todas 
as disciplinas correlacionadas ao exercício da 
atividade construtiva, com grande empenho e 
uso total da capacidade de inteligência, presente 
nos quadros do departamento.”
Vissilar Pretto
Coordenador de Engenharia - Substituto da
Superintendência do DNIT/ SC

“Lógico que temos a expectativa de 
que este cenário melhore, para que 

possamos avançar nestes e nos próximos 
contratos e imprimir um andamento 

renovado à esta disciplina, fundamental para 
o patrimônio já existente.”

Gustavo Chibiaqui Moreira
Chefe do Serviço de Manutenção e Restauração

da Superintendência do DNIT/ SC

RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO
Com 30 contratos no geral entre CREMA, 

conservação, operação e monitoramento de 
túneis, a superintendência também atua de forma 
consistente na implantação de passarelas. “Com 
valores relativamente pequenos em termos de 
DNIT, chama atenção como este tipo de dispositivo 
resolve problemas ao atender diretamente 
a comunidade onde está instalado”, avalia 
Gustavo Chibiaqui Moreira, chefe do Serviço de 
Manutenção e Restauração da Superintendência. 
“As travessias tornam-se seguras, e paralelamente 
a outros esforços, surtem bons efeitos quando 
observamos a redução de acidentes, o que é 
especialmente notável em um momento onde não 
há recursos de maior monta para intervenções de 
grande porte, como gostaríamos”, relata. Sobre a 
temporada dos “cobertores curtos”, Gustavo conta 
que “A superintendência procurou priorizar as 
restaurações, para poder liberar o maior número 
possível de frentes de trabalho para o BR-LEGAL”. 
Ainda segundo ele, nos últimos 5 anos, com 
todas as restrições, Santa Catarina conseguiu 
restaurar cerca de 400 Km de vias Federais, o que 
definitivamente contribuiu como forte preparação 
para o bom desempenho verificado no programa 
de sinalização. Dentro dos contratos de restauração, 

Rodovias&Vias apurou que dentro de um ano, 
com recursos oriundos de verbas impositivas, 
talvez o que melhor represente o potencial 
latente da superintendência, são os 78 Km 
praticamente 100% executados na BR-282, 
na região de Chapecó, tocados pela Neovia 
Engenharia, com diversos pontos de contenção. 
“Nós tivemos adequações e atualizações de 
projetos do CREMA, que estavam em andamento, 
mas quando ficaram prontos, já encontraram 
uma situação restritiva”, relatou o chefe. “Mas 
ainda para este ano, queremos licitar o CREMA da 
BR-280, de Mafra à Porto União, que pretendemos 
fazer com que tenha um ritmo forte”, disse, sem 
esconder seu otimismo: “Lógico que temos a 
expectativa de que este cenário melhore, para 
que possamos avançar nestes e nos próximos 
contratos e imprimir um andamento renovado à 
esta disciplina, fundamental para o patrimônio já 
existente”, pontuou.
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“Há algumas obras estruturantes em 
andamento, muito significativas para 
o Estado. Empreendimentos como a
BR-280, que é uma via expressa na região da 
grande Florianópolis, irá desafogar o tráfego 
pesado nos horários de pico, com uma faixa 
adicional em cada sentido.”
Névio Antônio Carvalho
Chefe de Serviço de Construção da 
Superintendência do DNIT/ SC

FAIXA DE DOMÍNIO 
Tema complexo em todo o território 

Nacional, os esforços do DNIT em Santa 
Catarina exibem números que falam por si 
sós quando o assunto são reassentamentos. 
Com 4 grandes obras incluídas no PAC (BR’s 
285, 280, 470 e 163), que geram um total de 
duas mil desapropriações, em um montante 
cujo valor bate em R$ 500 milhões. “Todos os 
cadastros estão praticamente prontos, em 
um tipo de atividade do qual não podemos 
descuidar, por que temos que levar paripassu 
as desapropriações para poder abrir as frentes 
de obra”, frisa Ugo Mourão, chefe do Serviço 
de Desapropriação, Reassentamento e Meio 
Ambiente da Superintendência “Mesmo com 
as restrições, de conhecimento geral, buscamos 
aí um equilíbrio, para otimizar o que temos 
disponível”, afirmou. Segundo levantamento 
da superintendência, no Estado, existem cerca 
de 100 mil propriedades que atualmente se 
encontram na faixa de domínio sob jurisdição 
da autarquia, todas elas, em algum momento, 
trocando de mãos. “Esta troca de titularidade, 
acaba gerando um certo ‘prazo de validade’ 
para os processos, o que nos leva a uma 

avaliação de situação diária, onde nos deparamos 
mesmo com inventários”, relata o chefe. Por sinal, 
é dele a informação de uma particularidade do 
Estado, que traz ainda mais desafios neste cenário: 
“Temos muitas pequenas propriedades”, revelou 
Ugo, comentando que, apesar disso, em sua 
maioria, a superintendência tem obtido êxito em 
conseguir acordos judiciais. “Não temos processos 
resolvidos de forma administrativa. Todos eles são 
feitos por intermédio da justiça. Mas realmente 
os acordos têm prevalecido, por que o DNIT 
tem buscado sempre o ressarcimento de forma 
bastante coerente, com valores compatíveis. 
Inclusive quanto a isto, mantemos formulários 
para aferir esta adequação, e percebemos que 
há um índice muito bom de satisfação quanto às 
negociações, em uma seara, via de regra, sempre 
delicada. Posso dizer que a superintendência tem 
tido experiências muito positivas”, pondera.

“Mantemos formulários para aferir 
esta adequação, e percebemos que 

há um índice muito bom de satisfação 
quanto às negociações, em uma seara, 

via de regra, sempre delicada.”
Ugo Mourão

Chefe do Serviço de Desapropriação, Reassentamento
e Meio Ambiente da Superintendência do DNIT/ SC

OBRAS DE NORTE A SUL 
De acordo com o chefe de serviço de construção 

da superintendência do DNIT/SC, Névio Antônio 
Carvalho, "Há algumas obras estruturantes em 
andamento, muito significativas para o Estado. 
Empreendimentos como a BR-280, que é uma 
via expressa na região da grande Florianópolis, 
irá desafogar o tráfego pesado nos horários de 
pico, com uma faixa adicional em cada sentido; 
intervenções no oeste do estado, com um CREMA 
executado pela empresa Neovias, que está sendo 
muito bem feito; trabalhos no Sul de Santa Catarina, 
no município de Timbé do Sul, onde ocorre a 
implantação da BR-285 na serra da Rocinha, que 
é uma obra diferenciada, com viadutos em curva 
e execução de pavimento rígido; a duplicação 
da BR-470 e no Norte, a duplicação da BR-282, 
uma obra que vai trazer desenvolvimento para a 
região, uma rota de escoamento da produção para 
o Porto de São Francisco. Por fim, finalizando a 
perfuração de um túnel duplo, no Morro do Vieira, 
temos a empresa Cetenco, muito eficiente, e que 
tem capacidade de produzir 3 vezes mais do que 
está executando hoje, mas infelizmente os nosso 
recursos não acompanham essa possibilidade."

DNIT – Santa Catarina
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MEIO AMBIENTE
As obras referidas pelo chefe de Desapropriação 

Reassentamento e Meio Ambiente, também 
contam com acompanhamento permanente 
quanto às licenças ambientais e toda a 
programação de trabalhos nelas previstas. 
“Além dos programas, temos supervisões 
e gerenciamento em todas elas, tudo já 
devidamente delegado para a superintendência”, 
afirma Ugo. “Conseguimos estruturar uma equipe 
técnica bastante competente que consegue 
dar seguimento à todas as demandas. Também 
a superintendência atenta às questões sociais, 
pois temos obras como a BR-280, que impacta 
diretamente 9 aldeias indígenas. Então, zelar 
adequadamente e com qualidade por estas 
comunidades é bastante oneroso” disse. Dentro 
deste esforço, no qual a superintendência tem sido 
bem sucedida, com resultados acompanhados 
pelo Ministério Público, Ugo ressalta que talvez o 
mais importante, sejam os que voltam sua atenção 
à educação ambiental: “É um legado, pereniza 

todo o trabalho de compensação que levamos 
a cabo. Especificamente na BR-280, temos 
o compromisso de realizar aulas em todos 
os municípios impactados. Um conteúdo 
programático que o DNIT conseguiu levar já 
para 100% das escolas destas localidades. É uma 
atividade gratificante, por que sabemos que 
ela contribui para a preservação das espécies 
endêmicas e dos ecossistemas. Além deste 
valor de diversidade, há o valor estético, pois 
são obras que acontecem em regiões de serra, 
como no caso da BR-285, que são naturalmente 
exuberantes e bonitas”, completou, em uma 
alusão adequada às belezas da terra, que 
fazem de fato a fama de Santa Catarina. Fama 
totalmente justificada, mas sobretudo, apoiada 
em uma infraestrutura possante, de qualidade. 
Algo que atrai turistas de dentro e fora do 
Brasil o ano todo e que agora sobretudo, está 
sendo apoiada em um Estado em costante 
desenvolvimento.

DNIT – Santa Catarina
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ENTREVISTA
Senador eleito de Santa Catarina - PR/SC

Jorginho Mello

R&V: O Brasil vive dias de infl exão. Como o senhor avalia a eleição do presidente Jair 
Bolsonaro, e o que espera para o próximo governo, tanto em linhas gerais tanto para a 
infraestrutura?

O senhor é um homem do parlamento, 
conhece bem o funcionamento desta peça 
fundamental do arranjo democrático, 
mas que também sofreu muito desgaste. 
O senhor acredita que com a renovação, 
expressiva, especialmente no Senado, 
será mais fácil encaminhar os projetos que 
o País precisa?

Fácil, fácil também não. A disputa, a 
tomada de posições, da cada um, será 
com um outro viés. Todo parlamentar, 
pensará muito profundamente antes de 
decidir o seu voto, de defi nir seu apoio 
ou reprovação. E, não posso deixar de 
acrescentar que eu considero isso muito 
positivo. Por outro lado, o presidente terá 
de ter habilidade. Meu companheiro Onyx 
Lorenzoni (DEM/RS), que deve assumir a 
Casa Civil e fi cará encarregado da articulação 
política, certamente usará sua sabedoria 
para promover o alinhamento necessário 
tanto na Câmara quanto no Senado. 
Quanto a isso não tenho dúvidas. Mas 
não temos tempo a perder. A composição 
política, o entendimento político, faz parte 
do Congresso. E o presidente, do alto de 
seus 7 mandatos, conhece também muito 
bem o funcionamento. Sem diálogo, sem o 
cumprimento estrito à palavra dada, nada 
vai funcionar. Porém acredito que ambos 
são promissores. 

“Meu companheiro Onyx 
Lorenzoni (DEM/RS), que deve 

assumir a Casa Civil e fi cará 
encarregado da articulação 

política, certamente usará 
sua sabedoria para promover o 

alinhamento necessário tanto na 
Câmara quanto no Senado.”

“Nós temos rodovias importantes 
aqui, que somente estão em 
condições, por conta da equipe 
técnica e do esforço do DNIT do Estado. 
Mas falta dinheiro. Faltam recursos.”

O senhor é representante de um Estado 
com muito potencial industrial e agrícola. As 
demandas que o senhor recebe, são fruto de 
necessidades prementes à Santa Catarina. 
Como o senhor acredita que se desenrolarão 
o atendimento aos anseios e a estas 
reinvindicações?

Santa Catarina é um Estado pequeno no seu 
território, mas grande no que produz, nas divisas 
que soma ao PIB Nacional. Santa Catarina é um 
Estado de um povo diferenciado, que faz seu “dever 
de casa”. Um Estado que não teme o tempo ruim, 
que trabalha de sol à sol. E por isso mesmo, merece 
o respeito do Governo Federal. Merece mais do 
que tem recebido. Ora. Vamos colocar sob uma 
perspectiva simples. A cada R$ 100,00 remetidos 
para Brasília, recebemos R$ 20,00 de volta, na forma 
de investimentos, ao contrário de outros Estados 
que mandam R$ 100,00 e recebem R$ 150,00. 
Então, isso não é justo. Somos penalizados por 
sermos competentes, por trabalhar, por cumprir 
com nossas obrigações. O Governo Federal tem que 
prestar mais atenção sobre isso. E veja, o presidente 
Bolsonaro, teve uma vitória acachapante aqui. E 
entendo que isso deve pesar em suas decisões, no 
tocante a investimentos, obras de infraestrutura. 
Nós temos rodovias importantes aqui, que somente 
estão em condições, por conta da equipe técnica e 
do esforço do DNIT do Estado. Mas falta dinheiro. 
Faltam recursos. O Fórum de Santa Catarina tem 
colocado emendas parlamentares, emendas 
impositivas inclusive, para manter todas as obras 
andando. Mas é necessária maior velocidade. Todas 
elas são  importantes: a BR-470, a BR-280, a BR-282, 
a BR-285, e que precisam da atenção do Governo 
Federal. Afi nal é por elas que fl ui e escoa a riqueza 
de Santa Catarina.

“MUDA, MELHORA, RENOVA”
ELEITO SOB O SLOGAN “O SENADOR DA SAÚDE”, JORGINHO MELLO (PR/SC), TAMBÉM PODE SER 

CONSIDERADO UM PARLAMENTAR ALINHADO À INFRAESTRUTURA. FORMADO EM DIREITO E ESTUDOS SOCIAIS, 
DOTADO DE UM AGUDO SENSO DE DEVER, O EXPERIENTE CONGRESSISTA, FALOU À RODOVIAS&VIAS COM 
EXCLUSIVIDADE SOBRE AS DEMANDAS DE SEU ESTADO – PELO QUAL É INDISCUTIVELMENTE UM ENTUSIASTA 
APAIXONADO – E AS PERSPECTIVAS DE SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PAÍS, COM A EXPERIÊNCIA DE QUEM 
AJUDOU A DESTRAVAR INVESTIMENTOS FEDERAIS DE GRANDE VULTO PARA OBRAS ESTRATÉGICAS. 

Jorginho Mello: Bem, o Brasil vive um 
novo momento. A classe política se exauriu, 
a política tradicional sucumbiu, e o recente 
pleito foi uma demonstração clara do cansaço 
da população. Felizmente, o país conseguirá 
virar esta página negra, da desmoralização 
da classe dos políticos, que vimos tão bem 
documentada nos últimos tempos. Não há 
mais espaço para desmandos, displicência, 
incoerência, descumprimento de promessas, 
roubalheira, enfim. A esperança então, 
renasce na mente de cada brasileiro, com 
a eleição do presidente Bolsonaro. E não 
falo isto pelo meu apoio, manifesto desde 

a primeira hora. Falo por que ele traz um 
resgate de credibilidade ao país, com 
a palavra empenhada, de respeito à 
instituição que é a presidência, de respeito 
às demais instituições e poderes, de 
respeito à constituição. Particularmente, eu 
estou muito entusiasmado com o resultado 
desta eleição, pois ela trará alento, trará 
mais segurança e tranquilidade para o 
cidadão de bem. Também percebo a 
disposição em retomar obras paradas, fazê-
las andarem com maior velocidade, com 
uma clara e sensata orientação para eleger 
prioridades. Então, a palavra é entusiasmo.
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E na sua visão, seria uma questão de 
eleição de prioridades, não só para o 
Estado, mas na qualidade de senador 
que pensa o Brasil, como reorganizar a 
economia nacional?

Com certeza. Quando a crise aperta, 
é preciso eleger prioridades. A gente faz 
isso na própria casa. É preciso ter rumo, 
saber escolher o que tem que ser feito 
primeiro. Tempo de cobertores curtos, sem 
dúvida. Mas eu tenho muita esperança 
que o presidente Bolsonaro, com sua 
característica franqueza, com seu jeito sem 
rodeios, de sua conversa reta, conseguirá 
superar conosco, muitas difi culdades e 
empecilhos. Mesmo do ponto de vista de 
outros órgãos de governo, na emissão de 
licenças ambientais por exemplo, coisa 
que não pode mais ser assim, difi cultosa, 
morosa. Não pode haver tamanha 
dificuldade quando se objetiva, por 
meio de uma obra, gerar riqueza e criar 
empregos. Então, eu tenho fé que ele 
mantenha sua fi rmeza, e encontre a forma 
de solucionar estes impasses.

Então o senhor crê ser perfeitamente 
factível o equilíbrio entre as questões 
ambientais e o avanço da infraestrutura?

Eu não tenho dúvida disso. Já faz parte 
da vida do brasileiro, a consciência da 
necessidade por preservação. De entregar 
para as futuras gerações, um país tão bom 
ou até melhor do que o que recebemos. 
Não há como prescindir do Meio Ambiente. 
Não podemos permitir que se polua, 
que se prejudique a natureza. É uma 
responsabilidade coletiva, que está na mente 
e no coração dos cidadãos. Agora, também 
não podemos ser radicais a ponto de travar 
o desenvolvimento e o progresso. É possível 
uma saída negociada. É possível sim o 
convívio. Uma parte não é antagônica à outra. 
Muito pelo contrário, são correlacionadas 
e interdependes. Não podemos esquecer 
que a maior agressão à natureza é a pobreza. 
Junto com seus pérfi dos impactos sociais. E 
onde não há progresso, a miséria prospera. 
E é preciso deixar muito claro, que não há 
como trazer de volta ao mercado de trabalho 
os 13 milhões de desempregados, de tirar 
da linha da pobreza as pessoas, se não 
houver investimento público. Se a iniciativa 
privada não mostrar interesse nas políticas 
públicas a ponto de aportar também seus 
investimentos, criando posições de trabalho 
e gerando renda. Com esse resgate da 
dignidade que o emprego traz, será resgatada 
também a auto estima do nosso povo.

ENTREVISTA

“Temos sim que 
desenvolver as saídas.
E as desenvolveremos. 
Iremos reconstruir a confi ança.”

Nesta edição em especial, trazemos 
uma reportagem bastante completa a res-
peito das ações da VALEC. Sabemos que 
há em SC o projeto da Ferrovia do Frango. 
Como o senhor vê o desenvolvimento des-
ta obra?

Esta e outras ferrovias, que poderiam 
estar com andamento mais célere, têm 
a possibilidade de trazer um alento aos 
produtores. Hoje uma saca de milho custa 
R$ 16,00, mas o frete sai por R$ 18,00. 
Isso é uma sandice. É uma alternativa 
de transporte de grande volume e 
longa distância, que como sabemos, a 
ferrovia somente encontra viabilidade 
sob determinadas extensões de linha. 
Realmente, temos lutado para que esta 
ferrovia aconteça. E eu vejo esta que é uma 
obra cara, fala-se em um custo de R$ 16 
Bilhões, e que pode ser tocada pela iniciativa 
privada. O Governo está terminando o 
projeto, depois alguém precisa construir. 
E aí, novamente entra a questão de eleger 
prioridades, inclusive nesta defi nição, se ela 
se dará por meio de PPP ou outro modelo.

“Mas eu tenho muita 
esperança que o 

presidente Bolsonaro, 
com sua característica 

franqueza, com seu jeito 
sem rodeios, de sua conversa 

reta, conseguirá superar 
conosco, muitas difi culdades 

e empecilhos.”

“Não podemos esquecer 
que a maior agressão à 
natureza é a pobreza. Junto 
com seus pérfi dos impactos 
sociais. E onde não há 
progresso, a miséria prospera. ”

A iniciativa privada aguarda manifestações 
de confi ança, emanadas pelo Governo e pelo 
Congresso, no sentido de oferecer garantias aos 
investidores, em um ambiente sério para poder 
fazer seus aportes à médio e longo prazo. O se-
nhor vê este tipo de perspectiva acontecendo?

É claro. O mercado observa a segurança 
jurídica, a normalidade política. Sem isso ele não se 
movimenta. Não é algo atrativo. Ora, o empresário 
visa lucro. E não pode mesmo visar outra coisa. Não 
se pode esperar que o empresariado faça caridade. 
É anticapitalismo, é um retrocesso. Precisamente, 
com os efeitos contrários aos que são promovem a 
atração do investidor. Temos sim que desenvolver 
as saídas. E as desenvolveremos. Iremos reconstruir 
a confi ança. 

Senador eleito de Santa Catarina - PR/SC
Jorginho Mello
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JUSTIÇA - SEGURANÇA JURÍDICA

Advogado, escritor, responsável por ações especiais, gestor e especialista em direito administrativo 
e regulatório do escritório Küster Machado

Sidney Martins

às normas de Direito Brasileiro 
(LINDB) (lei 13.655/2018), há algumas 
alterações que vão adicionar ainda mais 
obstáculos à Segurança Jurídica, pois 
ela traz, em seus artigos, 20, 21, alguns 
“mecanismos” para a interpretação 
do termo legal. Trouxe conceitos 
de características absolutamente 
intangíveis e imperscrutáveis, tais como 
“valores jurídicos abstratos”. Mas o que 
isso representa? Significa que agora, 
ao julgar, é preciso pesar os tais valores 
abstratos além das consequências 
práticas do ato, na decisão. E em última 
análise, significa deixar as decisões ao 
sabor do paladar de quem julga.

“INSEGURANÇA JURÍDICA”
Historicamente, podemos colocar as coisas 

em perspectiva. No século XIX, havia uma maior 
tendência de pendor para o legislativo. Precisamente 
um momento onde nasceram as maiores 
codificações, e coisas desta natureza. No século XX, 
já vivemos uma maior predominância do poder 
executivo, e por fim, estamos vendo no Século XXI 
que há, digamos a “fase” do poder judiciário. E de 
qualquer sorte, vivemos de fato uma insegurança 
jurídica, que se dá em algumas bases. Mas afinal o 
que é o seu oposto, a segurança jurídica? Ela objetiva 
uma estabilidade nas relações já consolidadas, frente 
às inovações inevitáveis do direito. Entretanto, isto 
na prática não está acontecendo. Há um consenso 
de que estamos vendo formar-se uma espécie 
de “princípiachismo”. Tem-se adotado, uma 
postura de aparente prevalência dos princípios 
constitucionais nas decisões judiciais. E é aí que 
começam os problemas. E no que consiste esta 
união das palavras, princípio com “achismo”? Ora, 
aquele que aplica a lei, está “achando” que é aquilo. 
E em direito, nós não “achamos”. Nós entendemos. 
Aí está a problemática. E vejo uma clara tendência 
desta “problemática” vir a ficar ainda mais complexa, 
por que agora, com a recente lei de introdução 

“Na verdade estamos 
administrando elementos 

de cunho pessoal e subjetivo 
às questões, que possuem 

coerência apenas com a 
convicção do próprio julgador. ”

EXTREMA SUBJETIVIDADE
Está se deixando de observar o texto 

legal. Pior: sob o apanágio de que estamos 
atendendo a princípio constitucional, na 
verdade estamos administrando elementos 
de cunho pessoal e subjetivo às questões, que 
possuem coerência apenas com a convicção 
do próprio julgador. E isto é o que gera este 
enorme índice de instabilidade. Hoje em dia, 
se faz uma estipulação, que seja, contratual, 
por exemplo, e simplesmente não há garantia 
alguma de que ela não poderá se alterar num 
futuro. Não estou aqui advogando, por outro 
lado, que apliquemos conceitos antigos, 
teorias clássicas do Direito, no sentido do 
Positivismo, àquele apego servil ao texto legal, 
nada disso. Mas não podemos prescindir 
de observar o texto legal, especialmente 
quando existe o influxo de outras decisões 
que a ele queiram se sobrepor. Isso me 
parece preocupante, e em verdade, esta 
lei, abre um precedente dotado de uma 
dinâmica nociva. Não podem prevalecer 
os valores sentimentais nem o desprezo à 
norma. Não se pode trazer um subjetivismo 
imoderado. Mais. Vejo que precisa se aplicar 
a decisão, sem mudá-la a toda hora. Hoje 
se decide de uma forma, e daqui um mês, 
em um caso análogo, se decide de uma 
forma completamente diferente. Se há, por 
exemplo, uma súmula vinculante, e um 
magistrado de uma instância inferior decide 
não aplicá-la. Pode? Não vejo por que não, 
desde que ele justifique. E certamente a não 
concordância pessoal com o texto, não é a 
justificativa a qual me refiro. 

CONFIANÇA
LEGÍTIMA

Dando seguimento à série (e por que não, saga), “Segurança 
Jurídica” no Brasil, a presente edição de Rodovias&Vias, novamente 
foi bem sucedida em trazer os comentários dos mais relevantes 
jurisconsultos acerca do tema. 

Esta sequência, conta com a 
participação do eminente ad-
vogado, escritor, responsável 

por ações especiais, gestor e especia-
lista em direito administrativo e regu-
latório do escritório Küster Machado, 
Sidney Martins. Dentre diversos títu-
los, o erudito jurista escreveu a obra 
“Nova lei do Mandado de Segurança 
Anotada” e o “Guia Prático Gramatical 
para o Dia a Dia”, de leitura obrigatória 
tanto para os que precisam redigir pe-
ças, quanto para os que buscam sanar 
dúvidas quanto a forma correta de ex-
pressões e sua utilização adequada no 
ambiente jurídico. Também com foco 
em orientação, este periódico registra 
o esforço do escritório em desmistifi-
car o hermetismo da legislação brasi-
leira, em diversas áreas caras aos pos-
síveis investidores - em uma época 
em que tanto se avalia a necessidade 
por atração de capital externo – por 
meio de seus desks na China e na Sué-
cia. Apontamento feito, o leitor agora 
acompanha os comentários objetivos 
e contundentes do causídico Martins.
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JUSTIÇA - SEGURANÇA JURÍDICA

Advogado, escritor, responsável por ações especiais, gestor e especialista em direito administrativo
e regulatório do escritório Küster Machado

Sidney Martins

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MEDO

COMPLIANCE - NA HORA DA PRÁTICA,
A TEORIA É DIFERENTE

Não há como fi carmos criando fi guras, 
em situações e contextos onde muitas vezes 
não temos como aplicá-las. Há algumas 
situações desta ordem, de controle, que 
são efetivamente impossíveis de aplicar em 
empresas de menor porte. E mesmo nas de 
grande porte. Se a própria administração 
pública ainda não conseguiu aplicar, de que 
forma se dá então este processo? E aí vemos 
novamente a “administração pública do 
medo”. O administrador recua, por que a 
legislação exige que se cumpra algo que não 
há como aplicar, e acaba não fazendo nada. 
Fica um “jogo de cena”. Um faz de conta que 
exige, um faz de conta que cumpre, ninguém 
na verdade faz nada e quem fi scaliza não 
tem o que olhar. Com todo esse medo, 
ninguém decide nada, fi ca tudo parado, cria-
se um vazio e as coisas não andam, ainda que 
existam dispositivos como a 13.129/2015, 
que dispõe que o setor público deve usar 
alternativas para sanar controvérsias. Mas vejo 
essa “arbitragem”, demorando a chegar ao 

setor público, mesmo que seja uma expressão 
de algo que emana do próprio código de 
processo civil. Um patamar onde se chegue à 
resolução de confl itos antes da judicialização. 
Neste aspecto, entendo que, ao menos do 
ponto de vista teórico, ela vem para contribuir. 
A meu ver o ordenamento jurídico, repleto que 
temos, nos serve. Mas é preciso não distorcê-
lo. Especificamente sobre esta lei, entendo 
tratar-se de um bom instituto. Independente 
disso, não se pode, a partir de uma legislação 
alternativa, apagar-se o que já foi feito, o que 
nos traz novamente à questão fundamental de 
segurança Jurídica e de uma maior coerência 
decisória. Tudo bem é inato ao jurista, dispor de 
um grande poder argumentativo. Mas este não 
pode estar a serviço de suas convicções pessoais, 
abandonando o texto legal e sendo menos 
técnico. E lógico, faço a ressalva, a resposta não 
está por outro lado, na técnica pura. “A virtude 
está no meio”. Mas o momento, exige maior 
pragmatismo e sem dúvida um olhar mais 
voltado à técnica. 

“Mas este não pode estar a 
serviço de suas convicções 

pessoais, abandonando o texto 
legal e sendo menos técnico. 

E lógico, faço a ressalva, a 
resposta não está por outro 

lado, na técnica pura. “A virtude 
está no meio”.  Mas o momento, 

exige maior pragmatismo e 
sem dúvida um olhar mais 

voltado à técnica. ”

“A Administração pública do medo, deixa de fi scalizar,
 para que não se abra o prazo máximo para pagamento dentro de 90 dias. ”

Uma expressão que escutei e realmente 
achei pertinente. “Administração pública 
do medo”, por que o agente público está 
preocupado em várias frentes. Se for omisso, 
será punido pelos órgãos fi scalizadores que 
vão em seu encalço para tal. Se tomar alguma 
atitude, ele pode ser punido também, e 
existem inúmeros exemplos neste sentido. 
O que precisa ser pensado, é que em todo 
contrato administrativo, existem as chamadas 
“cláusulas exorbitantes”, que dão poder 
de supremacia à administração pública. 
Todavia, este é um instrumento que precisa 
ser repensado. Até por que o maior cliente 
e o que mais mal paga é o próprio setor 

público, e muitas vezes sem qualquer tipo de 
consequência. A Administração pública do 
medo, deixa de fi scalizar, para que não se abra 
o prazo máximo para pagamento dentro de 90 
dias, por exemplo. É preciso buscar um equilíbrio 
aí. O que vemos, no entanto, é um contratado 
que quer cumprir suas obrigações, mas tem 
a constante perspectiva de ser surpreendido. 
Mesmo a forma das contratações, em que 
pesem recentes esforços como a lei das estatais 
e mesmo sinalizações do legislativo em organizá-
las para uma próxima gestão, contribuem para 
um ambiente de trepidação. Hoje, elas são um 
“mix” às vezes de várias leis, sem serem de fato, 
olhando friamente, nenhuma.

RODOVIAS&VIAS112
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DNIT – ceará

Povo que não tergiversa, pois 
há o lirismo presente na rotina 
enquadrada por uma das mais 

exuberantes naturezas do país, o banho 
de objetividade, ganha os contornos 
do desenvolvimento à medida em que 
o rodoviarismo do Estado avança ao 
possível, dispensando pantomimas, mas 
calcado no que há de mais concreto: 
trabalho duro e contínuo.

O estado é conhecido nacionalmente 
pela beleza de seu litoral, pela 
religiosidade popular e pela fama de ser 
grande berço de talentos do humor. A 
jangada, ainda comum ao longo da costa, 
é considerada um dos maiores símbolos 
do povo e da cultura cearenses. O Ceará 
concentra 55% de toda caatinga do Brasil 
e é o único estado do Nordeste-Sudeste 
a estar completamente inserido na sub-
região do sertão. Terra de escritores,  
grandes nomes do humor e além de 
nomes de destaque das ciências exatas. 
O Ceará também é conhecido como 
"Terra da Luz", numa referência à grande 
quantidade de dias ensolarados, mas 
que, principalmente, remonta ao fato de 
o estado ter sido o primeiro da federação 
a abolir a escravidão, em 1884, quatro 
anos antes da Lei Áurea. Por esse fato, o 
jornalista José do Patrocínio cunhou o 
título de "a terra da luz" ao Ceará.

Filosofi a mística-poética presente no ideário “belchioriano”, a arte de 
vivenciar a realidade – de preferência transformando-a em experiência 
– parece ter raízes ancestrais no jeito de ser dos nativos da “Terra da 
Luz”. Dos tempos imemoriais do Anhanguera Santanae, aos tempos das 
Iracemas e Ubirajaras, até o presente efêmero cantado pelo fi lho ilustre, 
a prontidão fi rme que encara os fatos, cinzelada para a posteridade na 
frase “O sertanejo é antes de tudo, um forte”, de Euclides da Cunha, é 
característica marcante do jeito de ser cearense.

VIVER É MELHOR 
QUE SONHAR

O BR-LEGAL NA MINHA REGIONAL 

VIVER É MELHOR
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“Houve algumas regiões, 
como por exemplo na BR-
222, onde enfrentamos 
alguns problemas como 
queimadas, onde fi cou 
evidente ainda mais um 
benefício embutido no 
programa, que é a manutenção.”

José Teixeira Braga Neto
Superintendente substituto do DNIT/CE

DNIT – ceará

do que isso, pela forma de contratação, 
onde estavam previstos tanto projeto 
como execução, verificamos também 
vantagens do ponto de vista de gestão 
dessa programação”, disse Liris. Outro ponto 
amplamente favorável à performance 
do BR-LEGAL com sotaque cearense, foi 
apontado pelo superintendente substituto, 
José Teixeira Braga Neto: “É viajando à noite, 
que percebemos o quanto melhorou a 
questão da retrorrefl ectividade”, avaliou. 
“Houve algumas regiões, como por 
exemplo na BR-222, onde enfrentamos 
alguns problemas como queimadas, onde 
fi cou evidente ainda mais um benefício 

embutido no programa, que é a manutenção”, 
comentou. A boa relação com as empresas 
também foi objeto de destaque na opinião da 
superintendente: “Não tivemos e não temos 
nenhum problema com nenhuma empresa, 
nem sequer com relação a eventuais passivos, 
que poderiam ainda ter algum efeito. Muito 
pelo contrário, vemos empresas como a Sinalisa, 
por exemplo, nos atendendo muito bem, 
mesmo agora chegando ao fi nal dos contratos. 
E esta é uma realidade percebida também 
nas Unidades Locais e mesmo pelos fi scais 
de contrato”, observou. “De fato”, continuou 
Liris, “Temos os contratos do BR-LEGAL como 
referência de boas contratações”. 

O BR-LEGAL NA MINHA REGIONAL 

“Com cerca de 2.100 Km cobertos pelo 
programa, excetuando-se a parte de 
nossa malha que não é pavimentada, 
pudemos mostrar à população uma 
outra situação de rodovia. Uma 
situação em que tivemos redução de 
acidentes, como sinalisa a própria PRF, 
em um contexto que somente mostrou 
benefícios para o usuário.”

Liris Silveira Campelo Carneiro
Superintendente do DNIT/CE

BR-LEGAL:
PIONERISMO CEARENSE

Pioneiro a implantar o mais bem sucedido 
programa de sinalização rodoviária já 
concebido (e executado) pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), o Estado brasileiro onde a Jangada 
corre silenciosa sobre um murmurante 
azul e a Aratinga descansa à sombra dos 
galhos da Carnaúba, ciente de sua ânsia e 
capacidade por realizar, mais do que antevê 
os desdobramentos de uma nova etapa do 

BR-LEGAL: cobra a continuidade de um 
sucesso que, verifi cado em escala regional, 
tornou-se referência nacional. Imbuída 
desta expectativa, Liris Silveira Campelo 
Carneiro, superintendente Regional do 
DNIT, já no início de sua avaliação, frisou a 
consistência das ações, com números: “Com 
cerca de 2.100 Km cobertos pelo programa, 
excetuando-se a parte de nossa malha que 
não é pavimentada, pudemos mostrar à 
população uma outra situação de rodovia. 
Uma situação em que tivemos redução 
de acidentes, como sinaliza a própria PRF, 
em um contexto que somente mostrou 
benefícios para o usuário”, relatou. “Mais 
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“Fizemos um projeto 
executivo bem elaborado em 
parceria com o DNIT, com uma 
implementação completa, onde 
identifi camos vários pontos que 

careciam de uma melhor proteção.”

Reinaldo Miranda Junior
Engenheiro da Sinalisa

“É um programa que contribui 
muito no sentido de contornar 
e mesmo evitar situações com 
potencial para causar acidentes,
É um bom começo, que aliado ao nosso 
trabalho de reforço de fi scalização, 
focado em prevenção, conseguiu reduzir 
o número de acidentes.”

Marcos Antônio Jesus Lima de Sena
Superintendente Regional da PRF no Ceará

O BR-LEGAL NA MINHA REGIONAL 

IMPACTOS POSITIVOS
Rodovias&Vias teve a oportunidade de aferir 

que esta é uma percepção que se espraia nas 
opiniões dos agentes transformadores, como 
ficou claro em conversa com o engenheiro 
Reinaldo Miranda Junior, da Sinalisa, que, 
ponteira no Estado pioneiro, atacou a execução 
do primeiro trecho do BR-LEGAL no Ceará: 
“Nós nos deparamos com uma situação crítica, 
tanto na sinalização horizontal quanto vertical, 
onde os dispositivos de segurança eram quase 
inexistentes. Fizemos um projeto executivo bem 
elaborado em parceria com o DNIT, com uma 
implementação completa, onde identifi camos 
vários pontos que careciam de uma melhor 
proteção”. Parte deste esforço de levantamento, 
contou com a participação da inteligência reunida 

pela Polícia Rodoviária Federal: “É um programa 
que contribui muito no sentido de contornar 
e mesmo evitar situações com potencial para 
causar acidentes”, calculou o superintendente 
Regional da PRF no Ceará, Marcos Antônio Jesus 
Lima de Sena. “É um bom começo, que aliado 
ao nosso trabalho de reforço de fi scalização, 
focado em prevenção, conseguiu reduzir o 
número de acidentes”. O superintendente 
também destacou a parceria com o DNIT, no 
sentido de monitoramento por câmeras, tanto 
na parte administrativa quanto criminal. “No 
geral, com todas as ações podemos dizer que o 
DNIT tem sido um forte parceiro. Na verdade, foi 
o nosso primeiro parceiro na busca por reforçar 
o ambiente seguro nas nossas rodovias”, disse.
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ABORDAGEM “ZERO GARGALO”
“Face às questões orçamentárias, estamos 

com um foco muito grande na manutenção 
do patrimônio rodoviário. As UL’s têm atuado 
com toda a força no enfrentamento a este 
problema, que está sendo tratado com 
inclusão nos Planos Anuais de Trabalho e 
Orçamento (PATO’s), já dentro do Sistema de 
Custos Referenciais de Obras (SICRO) novo, 
para os quais toda a equipe foi capacitada, e 
encontra-se em plena capacidade de atuar”, 
revelou a superintendente. “A expectativa é 
que em breve tenhamos todas as condições de, 
vencidos os trâmites burocráticos, proceder às 
licitações”. Todo este esforço, de acordo com a 
superintendente Liris, corre em convergência 

com ensaios realizados em parceria com o 
governo Estadual, por meio da utilização 
do método Falling Weight Deflectometer 
(FWD), para o atendimento aos trechos que 
se encontram em condições mais sensíveis. 
“Especifi camente na BR-122, estamos utilizando 
deste expediente, para poder entrar com um 
CREMA”, disse ela, observando que também a 
BR-116 passa por uma etapa parecida: “Devido 
ao VDM elevado e a relevância para o Estado, 
esta é uma rodovia prioritária no tocante à 
melhoria do nível de serviços”. Vale destacar 
que estas melhorias no “nível de serviço”, 
contemplam também um trecho de duplicação 
na mesma 116, entre Pacajus e Boqueirão do 

“Face às questões 
orçamentárias, estamos 
com um foco muito 
grande na manutenção 
do patrimônio rodoviário. 
As UL’s têm atuado com toda a 
força no enfrentamento a este 
problema.”

Liris Silveira Campelo Carneiro
Superintendente do DNIT/CE

DNIT – cearáO BR-LEGAL NA MINHA REGIONAL 

Equipe DNIT/SE
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“Estamos promovendo 
a realocação de alguns 
radares contemplados em 
contratações anteriores, e 
também fazendo estudos 
para a instalação de novos 
dispositivos que virão com 
os novos contratos.”
Francisco Cunha Rodrigues
Fiscal de Serviço e Operações da 
Superintendência DNIT/CE

CONTROLE DE PESO
A conservação do patrimônio existente, destacada como 

prioridade na superintendência, também irá dispor do reforço 
no controle do peso dos veículos “Contaremos com balanças 
estáticas, operacionalizadas pelo DNIT, nas regiões onde 
existe o maior fl uxo de cargas. Fizemos um levantamento 
para a instalação de duas balanças, que terão capacidade de 
abranger a maior malha fi scalizada”, disse Francisco Cunha 
Rodrigues, fi scal de Serviço e Operações da superintendência. 
“A primeira unidade irá atender às BR’s 020 e 222, e a segunda 
unidade, as BR’s 116 e 304. É um avanço do DNIT nacional, e 
representa avanço, pois não haviam balanças no Ceará”. Ainda 
de acordo com ele, o controle de velocidade também passará 
por melhorias: “Estamos promovendo a realocação de alguns 
radares contemplados em contratações anteriores, e também 
fazendo estudos para a instalação de novos dispositivos que 
virão com os novos contratos”.

DNIT – cearáO BR-LEGAL NA MINHA REGIONAL 

Cesário, com pouco mais de 100 Km e com verbas 
levantadas diretamente com a intermediação 
do ministro dos Transportes, Valter Casimiro 
Silveira. “O setor de projetos está trabalhando em 
um termo de referência, para podermos licitar 
esta obra”, complementou a superintendente 
Liris. Por sinal, além do referido termo, estão em 
andamento, segundo Marcio Frota, chefe do 
Serviço de Planejamento e Projetos, “Quatro 
EVTEA’s, na BR-226, já quase entrando em fase 
de orçamento, dois na BR-116, e um na BR-304, 
do Rio Grande do Norte à BR-116, também 
quase concluídos. São estudos importantes, 
por que apontam a necessidade de obras mais 
pesadas, como duplicações”. Detalhando ainda 
um pouco mais a busca por sustentar boas 

condições de trafegabilidade, o chefe de Serviço 
de Manutenção da Superintendência, Bruno 
Magalhães Ribeiro, adiciona: “Caminhamos 
para melhorar os contratos, com bom encami-
nhamento dos planos de trabalho, visando 
soluções mais robustas, de sorte que para o ano 
que vem, antevemos um maior volume de ações 
neste quesito. Nesta toada, haverá aumento do 
nível de serviço na BR-230, pois estamos tratando 
o CREMA dela, em sua maior parte, com forte 
alteração funcional”, explicou, acrescentando 
ainda que “estão em vigência os contratos 
para as passarelas defi nitivas, para trazer maior 
tranquilidade ao maior fl uxo que este tipo de 
trabalho acaba gerando”.

“Quatro EVTEA’s, na BR-226,
 já quase entrando em fase de 
orçamento, dois na BR-116, e um na 
BR-304, do Rio Grande do Norte à 
BR-116, também quase concluídos. 
São estudos importantes, por que 
apontam a necessidade de obras mais 
pesadas, como duplicações.”

Marcio Frota
Chefe do Serviço de Planejamento
e Projetos da Superintendência DNIT/CE

“Caminhamos para melhorar 
os contratos, com bom 

encaminhamento dos planos 
de trabalho, visando soluções 

mais robustas, de sorte que para o 
ano que vem, antevemos um maior 

volume de ações neste quesito.”

Bruno Magalhães Ribeiro
Chefe de Serviço de Manutenção da

Superintendência DNIT/CE
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DNIT – ceará

“Estamos aproveitando 
para acelerar o trabalho, 
por que agora começa um 
período de estiagem, que 
normalmente, se estende 
até fevereiro. Então, há 
bastante movimentação 
ocorrendo.”
José Osvaldo Pontes Neto
Coordenador de Engenharia da
Superintendência DNIT/CE

BR-222 “TIANGUÁ”
Antiga reivindicação dos usuários do 

Estado, a superintendência, já colocou em fase 
de projeto, trecho próximo à fronteira com o 
Piauí. Capitaneado pela UL de Sobral, a obra 
encontrava-se estancada por pelo menos 8 
anos. “Temos a intenção de retomá-la, pelos 
mesmos motivos estratégicos expostos para 
as outras rodovias. Há, além da duplicação 
prevista no perímetro urbano de Tianguá, um 
segmento complexo, de Serra, que recebe 
fl uxo de entrada direto do Piauí para o nosso 
Estado, e que contará com viadutos”, comentou 
Henrique Carlos Albuquerque dos Santos, chefe 
do Serviço de Construção da superintendência. 
“É parte da estratégia de integração rodoviária 
do Estado, juntamente ao anel viário e as obras 
na BR-116”. Na verdade, a BR-222, é um bom 
exemplo da orientação que a superintendente 
tem procurado adotar em sua gestão à frente 
do DNIT cearense: “Estamos levantando todas 
as obras paradas, todo o passivo dos últimos 
anos e estamos vendo como dar continuidade, 

e isso passa por atualizar medições, e mesmo buscar 
acordos para superar as difi culdades de empresas 
muitas vezes com problemas fi nanceiros”, contou. 
“Atualmente a fase da BR-222 é de terraplenagem 
e implantação de obras de arte corrente, com 
pavimentação e outras OAE’s em etapa de 
aprovação”, pontuou José Osvaldo Pontes Neto, 
coordenador de Engenharia da Superintendência. 
“Estamos aproveitando para acelerar o trabalho, 
por que agora começa um período de estiagem, 
que normalmente, se estende até fevereiro. Então, 
há bastante movimentação ocorrendo”, afi rmou. 
Ressaltando ainda que “A implantação da BR-437 já 
está sendo divisada para licitação em 2019, uma vez 
que o termo de referência está bastante adiantado. É 
um alento esta perspectiva de reassumirmos projetos 
que estavam parados”, frisou. 

O BR-LEGAL NA MINHA REGIONAL 

“Temos a intenção de retomá-la, 
pelos mesmos motivos estratégicos 

expostos para as outras rodovias. 
Há, além da duplicação prevista no 
perímetro urbano de Tianguá, um 

segmento complexo, de Serra.”

Henrique Carlos Albuquerque dos Santos
Chefe do Serviço de Construção

da Superintendência DNIT/CE

“Na BR-222, fizemos um plano básico 
ambiental indígena, pois na área de 
abrangência da obra, estão presentes 
3 etinias, Pitaguary, Anacés e Itapeba, 
esta última a que será mais afetada. Então 
é um grande plano, que necessita de 
acompanhamento da FUNAI.”

Cleiton de Jesus Ribeiro
Chefe substituto de Desapropriação e
Reassentamentoda da Superintendência DNIT/CE

SUSTENTABILIDADE 
não podermos abrir as frentes de obra”. Cleiton 
afi rmou ainda que além das audiências públicas 
de praxe, foram e serão feitas ainda reuniões 
diretamente com as populações, intermediadas 
por uma comissão interina do plano básico, 
com a contratação de um gestor específi co para 
dirimir os assuntos relacionados às questões 
indígenas, à parte da gestão ambiental da 
rodovia. “Esta comissão é composta tanto por 
colaboradores da superintendência, quanto 
por profi ssionais da sede do Departamento 
em Brasília”. Por se tratar de áreas de reserva, 
é importante frisar que este tipo de iniciativa 
ganha tonalidades “diplomáticas”, uma vez que 
será uma atuação que não ocorrerá em faixa 
de domínio. “Daí o grande cuidado que temos 
em observar as reivindicações, alinhando-as 
com o que temos condições de fazer, prevendo 
paralelamente a implantação de programas de 
geração de renda e aquisição de equipamentos 
para que eles possam garantir seus proventos”. 

Além dos cuidados obrigatórios com 
fauna e flora, para que as operações do 
Departamento estejam em conformidade com 
uma abordagem ecologicamente correta e de 
mitigação de impactos, a superintendência 
do DNIT no Ceará, atua ainda fortemente 
no suporte as populações e comunidades 
locais, como descreve Cleiton de Jesus 
Ribeiro, chefe substituto de Desapropriação 
e Reassentamento: “Na BR-222, fi zemos um 
plano básico ambiental indígena, pois na 
área de abrangência da obra, estão presentes 
3 etinias, Pitaguary, Anacés e Itapeba, esta 
última a que será mais afetada”, enumerou. 
“Então é um grande plano, que necessita 
de acompanhamento da FUNAI e de pleno 
atendimento às necessidades, sob pena de 
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UL FORTALEZA

“Foi uma iniciativa bastante 
positiva, que certamente trará 
bons frutos, especialmente para os 
usuários, com maior eficiência.”

Francisco Rafael Ribeiro da Silva
Analista de Infraestrutura da UL-Fortaleza
da Superintendência DNIT/CE

bastante adensamento urbano, esta é uma 
preocupação contínua, e que nos consome 
bastante tempo e recursos”, disse o chefe, logo 
em seguida adicionando “Mas acredito que 
esta seja uma característica comum a todo o 
país”, no que ele está correto. Para melhorar 
a prestação de serviço, houve a criação de 
um grupo de trabalho. Segundo Marcos, “A 
ideia era uniformizar a forma de fiscalização 
e procedimentos internos”. Ainda, de acordo 
com Francisco Rafael Ribeiro da Silva, analista 
de Infraestrutura da UL, “Com as reuniões 
semanais, conseguimos até mesmo sanar alguns 
problemas que tivemos quanto à medições, no 
que acho que fomos bem sucedidos. Foi uma 
iniciativa bastante positiva, que certamente trará 
bons frutos, especialmente para os usuários, com 
maior eficiência”, comentou. 

As estradas do Ceará pedem novas e 
mais amplas matérias, Rodovias&Vias voltará 
ao Estado em breve,  mas por hora a equipe 
volta cantarolando   Raimundo Fagner e sua 
inesquecível canção Noturno , “ nesta estrada só 
quem pode me seguir sou eu”...

Além de efetivar os repasses para o 
adequado andamento do Anel Viário, a 
Unidade Local de Fortaleza, apesar de estar com 
bastante foco na parte de manutenção, atua 
em outras frentes de obras como o contorno 
na entrada do Porto de Pecém, de 24 Km e o 
viaduto os acessos à cidade de  Horizonte. De 
acordo com Marcos Nogueira Pinheiro, chefe 
de Serviço da UL, também os pedestres estão 
guarnecidos por ações do DNIT: “Paralelamente 
à recuperação de passarelas antigas, estamos 
procedendo à substituição de 8 passarelas 
provisórias por definitivas”, disse. Entre os 
desafios mais imediatos e complexos da UL, 
o chefe de Serviço aponta a fiscalização da 
faixa de domínio. “São muitas demandas. 
Invasões. Como estamos em uma área com 

 CearáRODOVIAS NA MINHA REGIONAL 

“São muitas demandas. 
Invasões. Como estamos 

em uma área com bastante 
adensamento urbano, esta 
é uma preocupação contínua, 

e que nos consome bastante 
tempo e recursos.”

Marcos Nogueira Pinheiro
Chefe de Serviço da UL-Fortaleza

da Superintendência DNIT/CE
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 Ceará

Reputada como “importantíssima”, 
as vultosas obras do tecnicamente 
chamado “4º anel viário”, são fruto 

de um convênio entre o DNIT, que repassa os 
recursos, juntamente com o governo do Estado. 
Após a assinatura em 2011, o Estado, através 
do Departamento Estadual de Rodovias - DER, 
órgão vinculado à Secretaria da Infraestrutura 
- SEINFRA, assumiu a execução da obra, com 
valor de contrato de R$ 83 milhões.  Segundo 
o secretário de Estado da Infraestrutura, 
Lucio Gomes, “A duplicação do Anel Viário 
vai melhorar significativamente o tráfego de 
veículos na Região Metropolitana de Fortaleza, 
principalmente em Caucaia, Maranguape 
e Maracanaú, que conta com um Distrito 
Industrial e a Central de Abastecimento do 
Ceará-Ceasa/Ce. Isso significa mais segurança, 
rapidez e conforto no deslocamento. A 
reforma do trecho ganha ainda mais peso 
ao impactar diretamente nas atividades 
econômicas do estado, principalmente nas 
do Porto do Pecém, que será beneficiado 
com a melhoria na logística de transporte 
para as indústrias instaladas no Complexo 
Industrial e Portuário.” Obras em várias frentes, 

“Mais segurança, rapidez e conforto 
no deslocamento. A reforma do 

trecho ganha ainda mais peso 
ao impactar diretamente nas 

atividades econômicas do estado, 
principalmente nas do Porto do 

Pecém, que será beneficiado com a 
melhoria na logística de transporte 

para as indústrias instaladas no 
Complexo Industrial e Portuário.”

Lucio Gomes
Secretário de Estado da

 Infraestrutura Ceará
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ANEL VIÁRIO DE 
FORTALEZA
O Ritmo acelerado da terra do Sol

RODOVIAS&VIAS128

Foto:  Divulgação
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“Atualmente estamos aí com 
quase 50% dos trabalhos 
concluídos, com a solução 
completa de todos os 
remanescentes anteriores.
É um complexo contempla a 
implantação dos viadutos da
CE-060, em Maracanaú; da CE-065, 
em Maranguape; e da CE-040, no 
Eusébio. ”
Francisco Quirino Rodrigues Ponte
Diretor de Engenharia Rodoviária DER/CE

o diretor de Engenharia Rodoviária do DER, 
Francisco Quirino Rodrigues Ponte, ressaltou, 
além do incremento na integração entre os 
modais rodoviário e marítimo, a melhoria nas 
conexões interestaduais, trazendo também 
um panorama atualizado do andamento 
“atualmente estamos aí com quase 50% 
dos trabalhos concluídos, com a solução 
completa de todos os remanescentes 
anteriores. É um complexo que contempla 
a implantação dos viadutos da CE-060, em 
Maracanaú; da CE-065, em Maranguape; e 
da CE-040, no Eusébio”, descreveu. Quanto 
à relação com os representantes Federais, o 
diretor comentou: “Temos prestado contas e 
realmente o Governo Federal tem dispendido 

RODOVIAS NA MINHA REGIONAL 

os recursos para adequada execução da obra. É 
um facilitador, essa boa interlocução tanto com 
a superintendência do DNIT, tanto com o DNIT 
em Brasília”. Ainda, segundo a assessoria do 
Governo Estadual, as obras também avançam 
com a pavimentação de trechos, implantação 
de retornos e desvios, antes e depois da CE-
065, permitindo a liberação de mais 8 Km de 
trecho duplicado, além de outros serviços 
localizados de alargamento de obras d’arte e 
terraplenagem para ciclovia. Foram finalizadas 
as pontes localizadas sobre o Rio Coaçu, Rio 
Gavião e Rio Siqueira e mais quatro viadutos: os 
do entroncamento da CE-065, das BRs-020/222, 
o de Nova Metrópole e o do Tronco Norte, com 
previsão de conclusão ao final de 2019.
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PAVIMENTAÇÃO EM 
CONCRETO

Com 32 quilômetros de extensão e início 
na CE-040, na altura de Eusébio, o segmento 
cruza a BR-116 (Itaitinga), passando pelas 
estaduais CE-060 (Maracanaú), CE-065 
(Maranguape) e a rodovia BR-020 em Caucaia, 
seguindo até a Avenida Mister Hull (BR-222, 
também em Caucaia). Com toda a pista nova 
implantada em pavimento rígido, solução 
considerada de alto padrão, por oferecer uma 
durabilidade superior, e melhores condições 
de rodagem (com características desejáveis 
como menor predisposição à aquaplanagem 
e maior economicidade sob o ponto de vista 
da baixa manutenção demandada a longo 
prazo), a execução, tecnicamente mais 
exigente, é na verdade, um testemunho 
à capacidade da engenharia cearense, 
representada pela Souza Reis, alinhada com 
o que de melhor e mais moderno existe 
disponível em termos tecnológicos no país. 
Especificamente quanto à performance, 
o diretor Rodrigues Ponte frisou: “É uma 
relação profissional do mais alto respeito e 
do mais alto nível técnico. Considero que o 
consórcio tem desempenhado a contento, 
sem absolutamente nada que desabone o 
trabalho sendo realizado, em que pese os 
ajustes que tiveram que ser feitos, pela própria 
natureza dinâmica do site da atividade, 
com grande adensamento populacional”. 
Quanto à pista existente, que será alargada, 
o resultado será uma seção horizontal 
triplicada, totalizando 33 metros. Em tempo, 
o perfil transversal inclui canteiro central, 
ciclovias laterais, retornos, acostamentos, 
nova sinalização e faixa de segurança.

 Ceará

São Paulo Expo Exhibition &  
Convention Center, Brazil, June 5-8, 2018

M&T Expo e bauma, juntas. 
A M&T Expo, líder Latino-Americana e importante plataforma  
de desenvolvimento setorial, a partir de sua 10ª edição, une-se à 
bauma, fazendo agora parte da maior rede internacional do setor 
de máquinas e equipamentos.

A nossa força é 
 estarmos juntos.

CREDENCIE-SE  
GRATUITAMENTE 
NO SITE: 
www.mtexpo.com.br

NOVA DATA DE REALIZAÇÃO:

de 26 a 29 de novembro, 2018  
São Paulo Expo | Brasil
NOVO HORÁRIO:  
dias 26, 27 e 28, das 13h às 20h.  
Dia 29, das 9h às 16h
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Influente referência para as engenharias, 
o Instituto de Engenharia paulista, em 
seus 102 anos de existência, permanece 

um endereço de convergência da massa crítica 
constituída por homens e mulheres dedicados 
à aperfeiçoar suas habilidades e o potencial 
transformador desta atividade imprescindível 
para o crescimento. Especificamente nesta 
ocasião, um tema recorrente – o Brasil – ou 
melhor, as carências de transporte do país 
continente, foram o foco de apresentações que 
ganharam contorno de recomendações.
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Ocorridos na sede do Instituto de Engenharia de São Paulo, debates voltados às soluções 
logísticas possíveis para o País, contou com a presença de representantes do Governo 
Federal, do Estado de São Paulo, empresários e autoridades do setor consultivo. Convidada, 
Rodovias&Vias conferiu em primeira mão, a apresentação de propostas para a reorganização 
da matriz de transportes, em estudos concebidos pela entidade

Eduardo Lafraia, Presidente do Instituto de Engenharia

 Instituto de EngenhariaENCONTRO TÉCNICO 

PROJETO BRASIL
Dentro da visão de futuro oferecida 

pelos Instituto, “A hidrovia como vetor de 
desenvolvimento e de integração multimodal 
do Brasil e da América do Sul”, é um passo 
indispensável. Mas, apesar de colocar a 
hidrovia como exemplo, na verdade o estudo 
apresentado é um tratado mais dinâmico, 
indo além, propondo o aperfeiçoamento de 
toda a matriz de transportes: “A logística é 
um componente fundamental para inserir o 
Brasil cada vez mais no mercado internacional. 
Temos muito a ser explorado, somos um 
dos maiores produtores de alimentos do 
mundo, mas, sem um setor de transportes 
perfeitamente funcional e integrado, 
deixamos de obter ganhos compatíveis 
com todo esse potencial que existe. E neste 
contexto, é necessário deixar claro, que o 
Instituto não elabora suas propostas e estudos 
para este ou aquele governo. O instituto tem 
a intenção de contribuir para o país, acima 
de quaisquer colorações partidárias. Nosso 
brasão pode até ser azul, branco e vermelho, 
mas a nossa alma é verde e amarela, 100%”, 
declarou o presidente do Instituto de 
Engenharia, Eduardo Lafraia, sintetizando: “É 
preciso pensar grande, à médio e longo prazo.”

Há mais de 52 anos, atua no setor de construção pesada. 
Com sede em Belo Horizonte e unidades de negócios em 
vários estados da união, atua nas áreas de construção e 
restauração de rodovias, ferrovias, concessão de rodovias, 
viadutos, barragens e infraestrutura. Está presente ainda no 
setor de construção civil e armazenagem. 

PPossuidora de sólida reputação no mercado, graças ao rigor 
em relação a prazos e qualidade dos serviços realizados. 
Conta com uma equipe qualiicada, que busca o 
aprimoramento contínuo de recursos e processos para 
melhor atender as demandas atuais e futuras.

Torc - Terraplenagem Obras Rodoviárias Construções Ltda.
Rua Maranhão, nº 1694 | Funcionários | 5º ao 12º andares | Cep: 30150-331 | Belo Horizonte - MG | fone: +55(31) 3194-2700

torc@torc.com.br | www.torc.com.br

É PRECISO PENSAR GRANDE, À MÉDIO E

LONGO PRAZO
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OBSERVADOR 
INTERNACIONAL

Com longo histórico de serviços prestados 
ao país, e largo conhecimento dos potenciais 
nacionais e suas relações bilaterais, João Carlos 
Parkinson de Castro, ministro coordenador 
Geral de Assuntos Econômicos Latino-
Americanos e Caribenhos do Ministério 
das Relações Exteriores, Itamaraty, alertou: 
“O Governo brasileiro deveria, a partir de 
experiências passadas, em particular, em vista 
da crise pela paralisação dos caminhoneiros, 
valorizar mais os modais ferroviário e 
hidroviário. Este reconhecimento não pode 
ser apenas formal. Ele tem que ser concreto, 
no sentido de pensar o modal ferroviário 
na América do Sul como um fator capaz 
não apenas de impulsionar a integração 
territorial nacional, mas também, capaz de 
assegurar maior competitividade aos produtos 
brasileiros, bem como dos parceiros argentinos, 
paraguaios e uruguaios. Também, a hidrovia, 
não só como um meio de transporte de 
carga mais eficiente, mas como um vetor de 
desenvolvimento local e regional”, disse, com 
exclusividade à Rodovias&Vias, o ministro. 
Segundo ele “Ações no âmbito do Mercosul 
não são suficientes. Reduções tarifárias, são 
iniciativas que não na direção certa, mas elas 
precisam ser complementadas com medidas 
logísticas, uma revisão da matriz de transportes, 
que tenha essa maior participação da ferrovia 
e da hidrovia, integrando-os entre si e com a 
região onde estão instalados, em parceria com 
nossos vizinhos”, complementou.

DESAFIOS BRASILEIROS 
E O CONTEXTO 
FERROVIÁRIO

Crítico da falta de segurança jurídica, que 
afugenta investidores, das interferências 
políticas e apontando morosidade nos 
processos para obtenção de licenças, o ministro 
elencou mais de 12 mil obras de infraestrutura 
no país que encontram-se paradas, igualmente, 
por conta do problema fiscal. “É preciso 
maior diálogo entre os atores. É certo que 
caminhamos para mais transparência, mas 
junto com ela, é preciso também melhorar 
a qualidade de nossos estudos e projetos”, 
apontou. Perguntado sobre a reorientação da 
matriz, o ministro comentou: “A retomada e a 
repriorização do modal ferroviário pressupõe 
a existência de um corpo técnico, de alto 
gabarito que a VALEC tem. Esta retomada, 
além disso, pressupõe uma decisão política, 
um entendimento por parte do governo, 
agilizando a questão das concessões, a 
abertura de novas frentes, com projetos 
importantes que constam da carteira, que 
sejam efetivamente implementados. Espero 
que o novo governo, a partir do momento 
que coloque a infraestrutura como prioridade, 
alce as ferrovias ao topo da agenda nacional”, 
opinou o ministro, avaliando: “Em um país 
cada vez mais dependente do agronegócio, 
da movimentação de granéis, precisa de 
um modal de transporte correspondente 
à eficiência verificada no campo. O modal 
rodoviário deve se focar em sua especialidade, 
no ‘porta à porta’, dentro de sua maior 
eficiência que é de até 500 Km”, disse.

TIETÊ – PARANÁ: A HORA É JÁ
Inserida na região mais desenvolvida do 

país, onde está o maior parque industrial da 
América Latina, de acordo com o Geólogo 
Antonio Camargo Junior, da Secretaria de 
Energia e Mineração do Estado de São Paulo 
e Doutor em Geociências aplicadas ao Meio 
Ambiente, a Hidrovia Tietê Paraná foi o primeiro 
eixo consolidado de desenvolvimento do Brasil. 
“É um cenário que está pronto para ser usado, 
não só como rota de exportação, mas também 
para importação, e não apenas de produção 
agrícola, como de minerais não ferrosos, lítio, 
sal, mesmo minerais ferrosos. Tudo isso usa 
caminhões, quando muito, cabotagem, vindo 
por Santos. É uma logística perversa”, assinalou, 
emendando: “A hidrovia é pouco explorada. 
Pouca gente sabe, mas abaixo da linha do 
Equador, a Tietê-Paraná é a única infraestrutura 
deste tipo no mundo. É um patrimônio 
infraestrutural, um conjunto de reservatórios 
em cascata, que começa em Barra Bonita (SP) e 
vai à Itaipu (PR) e São Simão (GO), é único. Um 
modelo ‘copiado’, no bom sentido, da Tenessee 
Valley Authority (TVA), dos Estados Unidos, que 

é a inspiradora desta figura de gestão de vastos 
territórios, como eles fizeram e fazem muito 
bem”, apontou o doutor. “Certamente eles não 
seriam esta potência que são, se não houvesse 
uma autoridade fazendo o planejamento 
dos cinturões de produção, usando a 
hidrovia como base”, pontuou, resumindo: “É 
inadmissível uma potência deste porte estar 
encarando 90% de ociosidade.” Também 
presente à reunião, o professor José Wagner 
Ferreira, Coordenador da Divisão de Logística 
do Instituto de Engenharia, ferrenho defensor 
do potencial hidroviário e da navegação 
interior, concluiu: “Não só a Tietê-Paraná, 
mas o potencial hidroviário do Brasil é quase, 
ou nada utilizado. É absurdamente urgente 
rever este quadro, emoldurando-o pelo viés 
da multimodalidade e da integração. Temos 
a chance, desde que o próximo governo 
estabeleça suas prioridades de infraestrutura 
dentro de uma política de Estado consistente 
e clara, de reverter este fato. Temos os meios, 
temos as ferramentas, temos os cérebros. É só 
fazer acontecer”, vaticinou.

João Carlos Parkinson, ministro coordenador do Itamaraty
Antonio Camargo Junior,

Secretário de Energia e Mineração do Estado de SP
José Wagner Ferreira,
Coordenador da Divisão de Logística do Ints.  Engenharia
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O ESTADO DO PIAUÍ TEM A SEGUNDA MELHOR 
MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL DO PAÍS

A confederação Nacional de Transportes (CNT) divulgou o resultado de uma pesquisa 
que avalia as condições das rodovias federais em cada estado.

De acordo com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT-PI) José Ribamar Bastos, o estado possui uma malha viária de 3 mil km 
e fi cou em segundo lugar atrás apenas do Distrito Federal que tem 200 km de rodovias 
federais. “Quando a CNT fez o levantamento em cada estado nos fi camos com 84% das 
estradas federais consideradas boas. É uma comparação até injusta, pois quem tem 200 
km de rodovia para cuidar, como e o caso do Distrito Federal, é bem diferente de 3 mil”, 
ressaltou.

O superintendente também ressaltou que nos últimos 10 meses 84 km da BR-135 fo-
ram ampliados, de forma a garantir mais segurança para quem passa pela rodovia.

“Havia muitos acidentes na BR-135, nós reduzimos bastante, em 10 meses nós fi zemos 
84 km de alagamento de pista, saindo de 6 metros para 14 metros. Tem problemas, tem, 
mas estamos trabalhando para diminuir e entregar conforto para quem passa pela rodo-
via”. Ressaltou Ribamar.



Imagens da fábrica em Palhoça SC.


