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carta aberta

O BRASIL QUE AVANÇA
 
Na vastidão dos recônditos, vencendo continentais distâncias e conhecendo ponto a ponto 

as plurais singularidades do país, as impressões que se tem, são de que várias as nações que 
compõem a unidade brasileira. Não as nações que aqui acorreram em períodos de imigração, 
por diversos motivos, mas as nações que se formaram do caldo brando, misturado com vagar 
ao longo de décadas e séculos de um sincretismo ecumênico, da sensação de que esta é a pátria 
dos apátridas, dos cidadãos de múltiplas nacionalidades, e mesmo dos nascidos e criados aqui, 
todos, antes de mais nada, brasileiros. Hábitos, costumes, etimologia, sotaques, indumentária, 
jeito de ser. O imenso tecido social, com seus brocados, retalhos e bordados, é um manto belo e 
exuberante a cobrir o território nacional.

Todo este contexto, reforça as percepções do visitante, que como a Rodovias&Vias tem o 
privilégio de rodar, caminhar e contemplar os limites e fronteiras das comunidades, cidades e 
estados daqui. Há o país que atravessa uma crise política. Um país onde o desemprego grassa, 
onde a pobreza prospera, e o pessimismo impera. Mas há também um país que oportuniza, 
que cresce, e que trabalha, ignorando sumariamente notícias, demonstrativos e querelas que 
querem ditar uma dicotomia, jogar uma cortina de fumaça e insistem, com ovos, bandeiras, 
pneus queimados, vidros quebrados e vociferações sem sentido, que tudo vai mal. Só que não. 
Nem tudo vai mal. Não. No Brasil que avança, há uma rotina: horários a cumprir, metas a atingir. 
Há camisas engomadas, uniformes marcados pelo trabalho, capacetes e luvas que se recusam a 
aquiescer com as opiniões dos jornais. Estamos em um outro país? Sim. Estamos em um outro 
país.

Estamos no país que entregará em breve a maior obra rodoviária em curso na América do 
Sul. No país que planeja bater os próprios recordes, construindo uma ponte maior do que a 
maior ponte que já foi capaz de fazer. Estamos no país onde a engenharia encabeça as notícias, 
não das páginas policiais, nem do sensacionalismo, mas da cobertura técnica, da perspectiva 
para a qual ela efetivamente foi idealizada para ser vista: a da transformação. O viés dos 
avanços que somente ela pode introduzir. Sob a ótica da melhoria da qualidade de vida, da tão 
apregoada sustentabilidade, que sem ela, é apenas mais um discurso bonitinho a mendigar 
“likes” no facebook. Estamos no país onde a engenharia é ação. Resgata malfeitos. Expande o 
conhecimento. No país onde a engenharia provoca, instila e inspira. No país onde a engenharia 
não está dissociada, mas apropria-se, convida as outras disciplinas, e em conjunto com elas, 
constrói legados, bases científicas e entrega novas abordagens, mais inteligentes, a velhos 
temas e problemas. 

Quem terminar de ler esta edição, terá a sensação de ter viajado sem sair do lugar. Terá a 
impressão – acertada – de que a Rodovias&Vias está falando de outro lugar, de outro tempo. E 
sim, é a pura verdade. O futuro bate à porta, do Brasil que avança.

Boa Leitura.
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exclusiva

GERALDO ALCKMIN
Governador do Estado de São Paulo

A economia nos gestos e a moderação na fala são características próprias das 
pessoas que costumam conduzir os assuntos com sabedoria. Dono de uma serenidade 
sem paralelos no cenário político, o governador do Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, é um gestor dotado dessas e de outras características singulares, que ajudam 
a compreender como, em meio à volatilidade, é possível, com trabalho e disciplina, 
prosperar. Sempre gentil e sempre disposto a atender às equipes de Rodovias&Vias, 
o homem à frente do mais rico Estado do país não decepcionou em suas respostas, 
versando com facilidade e um didatismo próprio, de mestre afeito à aulas magnas, cuja 
inteligência e conhecimento são proverbiais. A consciência de que com as crises surgem 
oportunidades, e que muitas vezes os desafios trazem em si mesmos as soluções, são 
percepções que ficam sedimentadas, à medida em que ele aborda temas como a entrega 
próxima de uma das maiores obras de infraestrutura em curso no Brasil, entre outros 
avanços que foi capaz de orientar nas pastas e equipes sob sua liderança.
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exclusiva exclusiva

“Vamos sair melhores 
desta crise. As relações 

entre poder público e 
empresas devem ser as mais 
transparentes. As regras de 

compliance valem para os 
dois lados, não há como ser de 
outra forma quando evolvemos 

dinheiro público. Um dos 
caminhos para que estas

regras de compliance
sejam seguidas é tornar os 

processos mais ágeis.”

“O desafio é grande,
mas também uma janela 
de oportunidades para 
os investidores e para 
o desenvolvimento do 
Brasil. As parcerias
público-privadas, as 
concessões, o financiamento 
e capital externo devem 
servir de base para o 
desenvolvimento da 
infraestrutura brasileira.
Não há como o Estado 
financiar tudo.”

Rodovias&Vias: Um dos setores mais fortemente atingidos pela atual crise, até 
por ser o epicentro do maior escândalo de corrupção do Brasil, é justamente o da 
engenharia construtiva. Por outro lado, nem um país saiu de uma crise econômica sem 
investimentos em infraestrutura. Diante desde quadro, qual a sua análise sobre estes 
tempos, que sem dúvida, ficarão na história do país?

de compliance sejam seguidas é tornar os 
processos mais ágeis, com a digitalização e 
os cumprimentos dos procedimentos por 
via eletrônica, desburocratizando. Esse é o 
caminho, por isto a inovação na gestão e na 
governança, seja nas instituições públicas 
ou nas empresas, devem ser pautadas pela 
transparência.

O senhor lembra da propaganda do 
biscoito, que trazia a dúvida se vendia mais 
porque era fresquinho ou o contrário? Não 
podemos usar o raciocínio de que o governo 
não investe mais, porque não arrecada, ou 
não arrecada mais, porque não investe?

Esta é uma boa comparação. Mas o 
problema da crise econômica brasileira 
antecede a este estágio que chegamos. A 
causa desta recessão está no fato de que 
o estado brasileiro gastou e gasta mais do 
que arrecada. O equilíbrio fiscal é o alicerce 
para que o governo possa ser o grande 
fomentador das políticas de investimento 
no país. Falando assim parece uma simples 
lição de casa, mas ela não foi feita. Então, hoje, 
vivemos um grande ambiente recessivo e 
de desemprego, com um Estado gastador e 
arrecadação em retração.

 O senhor é um forte candidato ao Palácio do 
Planalto ano que vem, se chegar a ocupar a 
cadeira de presidente, qual seria sua política 
de infraestrutura?

Num país continental como o Brasil, temos 
que ter política de infraestrutura que atenda as 
demandas e vocações de cada região. E mais, 
a integração dos diferentes modais, devido 
às grandes distâncias do país, é mais do que 
necessária, é imprescindível na redução dos 
custos logísticos.  E ainda mais, nossa produção 
de commodities agrícolas e minerais exige uma 
infraestrutura de transporte e portuária para 
atender em grande escala. O desafio é grande, 
mas também uma janela de oportunidades 
para os investidores e para o desenvolvimento 
do Brasil. As parcerias público-privadas, as 
concessões, o financiamento e capital externo 
devem servir de base para o desenvolvimento 
da infraestrutura brasileira. Não há como o 
Estado financiar tudo.

Rodoanel, em todos os seus trechos, é antes 
de tudo um destaque da engenharia brasileira, 
em muitos casos, dispensando soluções pron-
tas e em boa monta "provocando-a". Como o 
senhor vê este papel indutor da gestão pública, 
que ao convocar a iniciativa privada para resol-
ver um problema, acaba por transformar um 
mercado?

É função do Poder Público induzir o 
desenvolvimento para melhorar a qualidade 
de vida da população. Nesse sentido, a 
infraestrutura cumpre um papel chave. Em 
primeiro lugar, estimulando e patrocinando 
o desenvolvimento tecnológico. Depois, com 
a criação de empregos nas fases de obras 
e de operação. Por fim, vem com o ganho 
de eficiência e produtividade gerados pela 
disponibilização daquela infraestrutura. O 
Rodoanel cumpre todos esses papeis de 
forma até ampliada, em razão de sua condição 
estruturante na organização do tráfego na 
Região Metropolitana de São Paulo, que é o 
mais importante conector logístico do Brasil, 
como também pelo volume de investimentos 
necessários à sua realização.

Geraldo Alckmin: Vamos sair 
melhores desta crise. As relações entre 
poder público e empresas devem ser 
as mais transparentes. As regras de 
compliance valem para os dois lados, 
não há como ser de outra forma quando 
envolvemos dinheiro público. Um 
dos caminhos para que estas regras 
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exclusiva

Outra característica do Rodoanel foi a 
promoção do resgate social, da geração de 
empregos e mesmo de reposicionamento 
e qualificação da mão de obra. Qual a exata 
percepção do governo acerca desses temas? 
Eles foram mensurados?

O Rodoanel Norte atravessava bairros 
de grande vulnerabilidade social na Região 
Metropolitana e por isso a estratégia foi a de 
estabelecer parcerias. Utilizamos o empreendi-
mento para aproximar programas que já 
existiam desse público alvo, como o Via 

Rápida do Emprego, 
que oferece novas 
oportunidades de 
carreira através de 
treinamentos para o 
mercado do trabalho, 
e o Pró-Egresso, que 
cuida da inclusão 
profissional  de 
reeducandos vindos 
do sistema prisional. 
Outras parcerias 
interessantes foram 
firmadas com as 
secretarias estaduais 
de Educação e da 
Habitação. No caso da 
Habitação, priorizamos 
o atendimento às 
famílias que tiveram 
de deixar suas casas 

em razão da obra. Atualmente, mais de 600 
já estão morando nas casas novas e, graças 
à interação entre a DERSA e a Secretaria da 
Educação, a transferência escolar de crianças 
e jovens foi automática. Também trouxemos 
prefeituras, Sebrae, associações comerciais 
e trabalhamos com programas sociais das 
próprias construtoras de forma integrada. Na 
questão da geração do emprego, estimulamos 
as empreiteiras a fazer contratações massivas 
de mão de obra na localidade. Como as obras 
geraram 5.200 postos de trabalho, além de 
um aumento real de renda nas comunidades 
próximas, os reflexos positivos também se 
estenderam para outras regiões.

Ponto a ser considerado sobre a obra 
como um todo, foi o trato dado às questões 
relativas ao meio ambiente. De modo 
diverso a outros exemplos de obras pelo 
país, raras vezes verificamos interferências 
consideráveis no andamento por estas 
razões. Por quê?

Por ser o último segmento do Rodoanel 
Mario Covas a ser implantado, o Trecho 
Norte já contou com todo um acervo 
técnico, ambiental, social e fundiário que foi 
sendo acumulado ao longo da implantação 
dos outros lotes. 
Cada lote trouxe 
uma importante 
contribuição. O 
trecho Oeste, que 
inauguramos em 
2002, contribuiu com 
a definição de padrões 
técnicos e trouxe o 
aprendizado de uma 
grande intervenção 
em áreas urbanizadas. 
O Sul, que corre junto 
aos mananciais da 
Guarapiranga, Billings 
e Riacho Grande, 
exigiu soluções 
técnicas bastante 
elaboradas para as 
questões ambientais 
e propiciou grande 
avanço nos programas de compensação 
ambiental. No Trecho Leste, a criatividade 
técnica trouxe boas soluções e possibilitou 
reduzir os impactos em uma área de várzea, 
ambientalmente frágil. Por fim, o Trecho 
Norte aprimorou esse aprendizado e, por 
sua sustentabilidade, vem conseguindo 
reconhecimentos nacionais e internacionais 
– como por exemplo, a Universidade 
Harvard e o BID. Destaco também o 
reconhecimento do governo federal, que 
escolheu a DERSA como parceira estratégica 
para viabilizar o projeto de engenharia e o 
licenciamento ambiental do Tramo Norte 
do Ferroanel de São Paulo.

Quanto à engenharia financeira, também o 
Rodoanel em suas diversas formatações de con-
tratação, contém inovações. Foi uma evolução 
planejada ou ela decorreu da experiência?

Os trechos Oeste e Sul do Rodoanel Mario 
Covas foram construídos um de cada vez, 
financiados por uma parceria entre o Estado e 
a União, na qual o governo estadual aportava 
dois terços do investimento e o federal o terço 
restante. Na implantação dos trechos Leste 
e Norte, nós inovamos. O Leste foi custeado 
pela concessionária privada que ganhou a 
concessão da operação do Trecho Sul. Já o Norte 
seguiu como obra pública, mas contando com 
um financiamento internacional do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, que se 
somou aos investimentos do nosso orçamento e 
do governo Federal. Uma parceria tripartite, uma 
engenharia financeira importante, especialmente 
neste momento de crise econômica.

“Na questão da geração 
do emprego, estimulamos 

as empreiteiras a fazer 
contratações massivas 

de mão de obra na 
localidade. Como as obras 

geraram 5.200 postos 
de trabalho, além de um 

aumento real de renda nas 
comunidades próximas, os 
reflexos positivos também 
se estenderam para outras 

regiões.”

“Nossos projetos precisam 
ser atrativos também 
internacionalmente. 

Outro fator importante é a 
transparência. Em São Paulo, 

nossos leilões correm na Bolsa de 
Valores: transparência total!”

exclusiva

Como o senhor avalia a contribuição dos 
marcos regulatórios para o desempenho das 
obras sob sua gestão, e a performance da 
agência reguladora (ARTESP) quanto à aplica-
ção dos mesmos?

Sempre que me perguntam se concessão 
de infraestrutura é bom para a população, 
eu respondo que tudo depende da regu-
lação. O sucesso começa com um bom pla-
nejamento. Como são contratos de longo 
prazo, é preciso ter visão de futuro e pensar 
muito bem o amanhã. Depois, isso precisa 
ser transferido para um bom edital, com 
regras claras e estimulando a competição. 
Por isso, escolhemos o IFC, que é ligado ao 
Banco Mundial, como nosso advisory. Nossos 
projetos precisam ser atrativos também 
internacionalmente. Outro fator importante 
é a transparência. Em São Paulo, nossos leilões 
correm na Bolsa de Valores: transparência 
total! De uma boa licitação, nasce um bom 
contrato e, a partir daí, começa a fase de 
execução e fiscalização. É preciso que os 
contratos sejam rigorosamente cumpridos 
por ambos os lados: concessionárias e poder 
público. Esse é, sem dúvida, o melhor caminho 
para que a população disponha de uma 
infraestrutura qualificada, que estimule e 
garanta o desenvolvimento social e econômico, 
ao mesmo tempo em que garanta uma justa 
remuneração aos investidores.



Sob as cinzas da gigantesca crise brasi-
leira, que incinerou empresas, empregos 
e reputações, o capitalismo como sempre, 
vai mostrando as soluções para depois do 
rescaldo. 

Empresas públicas e privadas, buscam 
eficiência para soerguerem-se, em especial 
dando maior atenção a gestão de seus ativos 
e custos.

Uma das soluções mais completas, e 
acredite, baratas, para ter uma empresa “na 
mão” literalmente, vem da multinacional MIX 
Telematics.

Conectando 600 mil veículos em mais 
de 120 países, a empresa Sul-africana de alta 
tecnologia, hoje está listada na bolsa de Nova 
York.

Além de prevenir e reduzir acidentes, 
monitorando em tempo real o 
comportamento dos motoristas, a solução da 
MiX otimiza frotas e reduz custos de logística e 
combustíveis, bem como a emissão de gases 
poluentes na atmosfera. 

Suas ferramentas permitem a integração 
com os veículos, inclusive restringindo 
velocidades em pontos pré-determinados, 
como praças de pedágios, curvas acentuadas 
e outros pontos críticos

Uma das mais importantes soluções 
que Rodovias&Vias pôde constatar na visita 
que fez à sede brasileira da empresa em São 

MIX TELEMATICS  
Uma provedora líder global de soluções de gestão de frotas e de ativos móveis.

Paulo, foi a solução de jornada de trabalho. 
Ela está em conformidade com a lei 13.103, 
que regulamenta a rotina de trabalho dos 
motoristas profissionais de passageiros e de 
transporte de cargas.

Em versões totalmente modulares, 
controlam desde as horas efetivamente 
trabalhadas até as pausas obrigatórias. Gera 
ainda, de maneira simples e rápida, relatórios 
que ao interagirem com os departamentos de 
RH e Administrativo, podem gerar a folha de 
pagamento, sem margens para contestações 
futuras, resolvendo um grande drama do 
empregador brasileiro.

Presente no território nacional há mais de 4 
anos, a MIX Telematics, apresenta crescimento 
expressivo e entre vários “cases” de sucesso, 
encontramos o da Concessionária Triunfo 
Concebra.

Ao longo de mais de 1.170 quilômetros, seus 
300 veículos são monitorados em tempo real, 
através do sistema de telemetria da MiX.

Hoje apresentam redução de 8% 
no consumo de combustíveis, 16% em 
manutenção e 80% menos acidentes.

A concessionária passou ainda a ter 
rastreamento em tempo real de todas as 
unidades, otimizando e agilizando as atividades 
da frota.

A MIX Telematics, apresenta ao mercado, 
suas contribuições.
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NA MEDIDA

QUASE 2/3 DAS RODOVIAS
SÃO CONSIDERADAS INADEQUADAS
PESQUISA DA CNT

Quase dois terços das rodovias 
brasileiras têm condições inadequadas 
para o tráfego, de acordo com pesquisa 
divulgada nesta quinta-feira pela 
Confederação Nacional dos Transportes 
(CNT). No levantamento da entidade 
patronal, 57,3% das rodovias tiveram 
essa classificação, enquanto 42,7% foram 
consideradas ótimas ou boas.

A situação já foi pior, entretanto. “Na 
análise da série histórica 2004/2016, 
o estado geral das rodovias públicas 
federais melhorou 24 pontos percentuais, 
passando de 18,7% com classificação 
ótimo ou bom, em 2004, para 42,7%, em 
2016”, apontou a CNT.

 Para a entidade patronal, “o histórico 
indicando que mais da metade dos 
trechos pesquisados estão inadequados 
demonstra a falta de priorização de 
investimentos em infraestrutura de 
transporte, ao longo dos anos, apesar de 
a maior parte das cargas brasileiras e dos 
passageiros ser transportada por esse por 
esse modal”.

Os números apontados pela pesquisa 
representam aproximadamente 
31 mil quilômetros de rodovias 
com “deficiências no pavimento, 
na sinalização e na geometria”. 
“Esses problemas aumentam o 
custo operacional do transporte, 
comprometem a segurança nas rodovias 
e causam impactos negativos ao meio 
ambiente”, prossegue o estudo.

DENSIDADE
Outro problema apontado pela CNT 

é a baixa densidade da malha rodoviária 
brasileira. Ela afirma que apenas 12,3% 
dos 1,7 milhões de quilômetros de 
rodovias do Brasil são pavimentadas. 
“Essa quilometragem resulta em uma 
densidade de infraestrutura rodoviária de 
24,8 km por 1 mil quilômetros quadrados 
de área, o que é um valor baixo quando 
comparado a outros países de dimensão 
territorial semelhante”, analisa.

Nos Estados Unidos, essa densidade 
é de 438,1 km por 1 mil quilômetros 
quadrados. Já na China é de 359,9 
km, enquanto na Rússia é de 54,3 
km. “A reduzida densidade da malha 
rodoviária é um dos fatores que 
influenciam a posição do Brasil no 
ranking de competitividade global do 
Fórum Econômico Mundial, no quesito 
qualidade da infraestrutura rodoviária)” 
lembrou a CNT. “Em 2016, na avaliação 
de 138 países, o Brasil se encontrava na 
111ª posição, atrás de países inclusive da 
América do Sul, como Chile (30ª), Uruguai 
(98ª) e Argentina (103ª)”, acrescentou.

A entidade patronal pede “regras 
de priorização dos investimentos”, 
que alinhariam “os empreendimentos 
selecionados para receber recursos 
públicos com os objetivos do setor”. 
Além disso, prossegue, seria necessária a 
“exclusão da Cide-combustíveis da base 
de incidência da DRU (Desvinculação 
de Receitas da União) como forma 
de garantir mais investimentos em 
infraestrutura de transporte”.
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CONCESSIONÁRIAS SUSTENTABILIDADE

A SOLUÇÃO VIROU 
PROBLEMA

A BR-050 é a única que mantém o cronograma em dia 

Passar a operação e manutenção 
da infraestrutura de transporte para 
a iniciativa privada deveria melhorar 
as condições para a logística no 
Brasil. Na prática, está acontecendo 
o inverso.

Comemorado na época, durante o 
governo Dilma Rousseff, a privatização 
de algumas das principais rodovias 
federais se transformou em um 
problema que só cresce. Sofrendo com 
falta de recursos financeiros e sem 
liberação de crédito pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), as concessionárias estão 
penando para cumprir os contratos. 
Algumas suspenderam as obras de 
duplicação, estimados em mais de R$ 
30 bilhões pela Associação Brasileira das 
Concessionárias de Rodovias (ABCR). 
Como consequência, as operadoras 
correm o risco de serem obrigadas a 
devolver as estradas ao governo por 
descumprimento de contrato. São mais 
de 10 mil quilômetros de rodovias. 

Segundo o presidente da ABCR, 
César Borges, existe uma lentidão fatal 
por parte do governo, para resolver a 
questão. “Há um atraso, uma lentidão 
para a solução, que não vem de agora. 
Comecei a tratar desse assunto desde 
que cheguei à ABCR, em setembro 
de 2016”, alerta o ex-ministro dos 
Transportes e dos Portos no governo 
Dilma. Ele defende que num primeiro 
momento, faltou entendimento 
de que era importante manter as 
concessões funcionando no aspecto 
de investimentos, de melhorias na 
infraestrutura. “Essa solução tinha que vir 
do governo, que é o poder concedente. 
O setor privado fez sugestões, 
apresentou cartas relacionando o 
contexto dos problemas, caminhos a 
serem seguidos”, explica o presidente da 
ABCR.  

César Borges alerta que, segundo 
dados da Empresa de Planejamento 
e Logística (EPL), que é vinculada à 
Secretaria-Geral da Presidência da 
República, os investimentos têm 
caído significativamente no setor de 
infraestrutura, com queda acentuada 
nos investimentos públicos e mais 
ainda nos investimentos privados. “Os 
gastos totais regrediram desde 2014. 
A queda é de 26%, de acordo com 

dados do governo. Separado o gasto 
privado, a queda é ainda maior, de 
36%, considerado gastos com rodovia, 
ferrovia e aeroporto. Foram só R$ 8,9 
bilhões no ano passado e esse ano vai 
ser menos ainda porque o investimento 
de 2014 até 2016 foi o da terceira etapa 
das rodovias e das concessões de 
aeroportos. Agora não tem mais isso, as 
obras foram concluídas nos aeroportos e 
as novas não começaram.” 

De seis concessionárias que 
participaram da 3a etapa do programa 
de concessões do governo federal, 
apenas uma, a MGO Rodovias, 
responsável pelas obras da BR-050, 
que liga o Distrito Federal à São Paulo, 
está com o cronograma em dia. 
Todas as outras, fundamentais para o 
escoamento da produção agrícola do 
país, paralisaram os investimentos em 
duplicação. Outra consequência direta 
de tudo isso é o desemprego. Com a 
paralisação, milhares de trabalhadores 
foram demitidos. A estimativa da ABCR 
é para cinco mil pessoas, em cinco 
concessões. 
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“O BNDES quer ver essas 
concessões viáveis. Tem 
empréstimos ponte de 
R$ 4 bilhões, R$ 5 bilhões que 
foram investidos em 2014, 
2015. Mas agora o dinheiro 
acabou. Precisa de empréstimo 
de longo prazo, mas precisa iniciar 
por essa questão de recompor a 
modelagem com o reperfilamento 
dos investimentos.”

“Todo ano, a pesquisa da CNT 
(Confederação Nacional dos 
Transportes) informa que as 
melhores estradas do país são 
privadas, são 19 das 20 melhores. 
O índice de satisfação é muito mais 
elevado que o das estradas do 
setor público.”

César Borges
Presidente da ABCR 

CONCESSÕES VIÁVEIS

O presidente da ABCR explica que há 
situações críticas, como estão as BRs 060 
e 262. “As empresas estão na expectativa 
para reformular o seu planejamento, seus 
planos de negócios, para voltar a investir. 
O BNDES quer ver essas concessões viáveis. 
Tem empréstimos ponte de R$ 4 bilhões, 
R$ 5 bilhões que foram investidos em 2014, 
2015. Mas agora o dinheiro acabou. Precisa 
de empréstimo de longo prazo, mas precisa 
iniciar por essa questão de recompor a 
modelagem com o reperfilamento dos 
investimentos.” 

Como governador da Bahia, César 
Borges participou da primeira con-
cessão do Norte e Nordeste. A Linha 
Verde, de Salvador (BA) até Sergipe, 
foi duplicada. “Sofri crítica de todos 
os lados, dos partidos de oposição. 
Quando viraram governo, teve 
concessão para tudo que é lado. Teve 
da BR-324 para Feira de Santana, da 
Sia Aeroporto e da Paralela. Eu queria 
fazer essas e não fiz face à resistência 
tremenda que criaram. Depois, eles 
mesmos fizeram. Pena eu não ter feito. 
Tive que colocar dinheiro público que 
podia estar em escolas e hospitais. Hoje 
está duplicado, graças a concessão. 
Sem pagar pedágio, você só sai de 
Salvador a nado. Me arrependo de não 
ter feito mais concessões.”

Como ministro, Borges avalia que 
houve um momento audacioso dentro 
do Programa de Investimento em 
Logística (PIL) para duplicações em 5 
anos. “O Brasil crescia, tinha previsão 
de PIB de 4,5%. As empresas foram com 
entusiasmo. O governo, numa política 
de poder, ia financiar até 60% com juros 
atrativos.” Naquele momento havia e 
ainda há, necessidade da infraestrutura 
para facilitar o transporte das riquezas 
nacionais. Porém o BNDES não 
financiou e veio a recessão. Ao invés do 
País crescer 4%, desceu 3,5%, afetando 
a demanda. 

Independente dos acontecimentos, 
César Borges defende que o modelo 
de concessões no Brasil, é um 
modelo de sucesso. E que as estradas 
concessionadas são as melhores 
do pais. “Todo ano, a pesquisa da 
CNT (Confederação Nacional dos 
Transportes) informa que as melhores 
estradas do país são privadas, são 19 
das 20 melhores. O índice de satisfação 
é muito mais elevado que o das 
estradas do setor público.” 

Obras de duplicação na BR-060 (GO)

CONCESSIONÁRIAS SUSTENTABILIDADE





RODOVIAS PARANÁ

CENTENAS DE MILHÕES

A PR-323, no Noroeste do Estado, está recebendo obras em quatro frentes de trabalho

Diversas rodovias já estão em manutenção e novos recursos devem 
melhorar consideravelmente a malha rodoviária estadual do Paraná

PARA RODOVIAS 
DO PARANÁ 

O governador do Paraná, Beto 
Richa, confirmou um novo 
investimento para a infraestru-

tura rodoviária estadual. Serão R$ 220 
milhões aplicados em diversas frentes, 
como a PR-092, conhecida como Rodovia 
dos Minérios; em estradas da Região 
Metropolitana de Curitiba; na PRC-466, em 
Guarapuava, e na PR-691 (Estrada Beira Rio), 
entre Porto Rico e São Pedro do Paraná. 

As obras fazem parte do Programa 
Rotas de Desenvolvimento, do governo 
estadual, e serão financiadas pelo Banco 
do Brasil. O contrato da operação de 
crédito foi assinado pelo governador, pelo 
vice-presidente de governo do Banco do 
Brasil, José Eduardo Pereira Filho, e pelo 
o secretário estadual da Fazenda, Mauro 
Ricardo Costa.

De acordo com Beto Richa isso reflete o 
bom momento do Paraná, consequência do 
ajuste fiscal promovido pelo governo estadual, 
que tem como principal objetivo a ampliação 
de investimentos. “A liberação desta operação 
de crédito é mais uma demonstração clara do 
acerto do ajuste fiscal. O Paraná se destaca no 
cenário nacional e é o único estado que, em um 
momento de crise, investe em obras em todos 
os municípios”, disse. O governador também 
destacou a importância do Programa Rotas De 
Desenvolvimento. “Há 20 anos a população 
aguarda a duplicação da Rodovia dos Minérios, 
que liga importantes municípios da Região 
Metropolitana. Em Guarapuava, a duplicação é 
fundamental em função do forte movimento 
de veículos. Já as obras de pavimentação da 
BR-691 beneficiam o crescimento turístico da 
região Noroeste”, explicou.

CRÉDITO APROVADO 
O vice-presidente de governo do Banco do Brasil 

afirmou que o Paraná apresenta as condições necessárias 
para a instituição liberar os recursos. “O Banco do Brasil é 
público, mas tem que mitigar os riscos. Um parceiro como 
o Estado do Paraná, em que os riscos são mínimos, faz com 
que o financiamento seja concedido de forma segura”, 
afirmou.

A negociação do contrato com o Banco do Brasil teve 
início no ano passado, segundo o secretário Mauro Ricardo 
Costa. Ele também ressaltou que a situação fiscal do 
Paraná foi um diferencial na liberação do financiamento. 
“É a primeira vez que o Banco do Brasil faz um empréstimo 
a um estado sem o aval da União. Isso só foi possível por 
conta equilíbrio nas contas que o Paraná tem hoje”, disse. O 
contrato com o BB tem prazo de 120 meses, com carência 
de 24 meses e oito anos de amortização.
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“Há 20 anos a população aguarda 
a duplicação da Rodovia dos 

Minérios, que liga importantes 
municípios da Região 

Metropolitana. Em Guarapuava, a 
duplicação é fundamental em função 

do forte movimento de veículos. Já 
as obras de pavimentação da BR-691 

beneficiam o crescimento
turístico da região Noroeste.”

Beto Richa
Governador do Paraná

Obras na região de Londrina



RODOVIA DOS MINÉRIOS 

proximidades da ligação com a BR-277. 
O prefeito César Silvestri Filho explicou 
que a rodovia PR- 466 é o trecho urbano 
mais adensado da cidade, que liga os 
bairros do Xarquinho e Primavera. “É 
onde está sendo construído o Hospital 
Regional e existem outros equipamentos 
de interesse público. É a obra urbana mais 
importante de Guarapuava nos últimos 
40 anos”, disse.

Os demais R$ 30,5 milhões serão 
investidos na construção da PR-
691 – Estrada Beira Rio. Os serviços 
contemplam a pavimentação de 9,4 
quilômetros da rodovia que liga Porto 
Rico até o distrito de Porto São José, no 
município de São Pedro do Paraná.

“São três rodovias distintas e que 
necessitam urgentemente de melhorias 
para acompanhar o desenvolvimento 
econômico do Paraná. A assinatura deste 
contrato simboliza a principal etapa deste 
processo que visa atender reivindicações 
feitas há décadas pela população 
paranaense”, destacou o secretário de 
Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.

Dos R$ 220 milhões, R$ 151 milhões 
serão para a duplicação da Rodovia dos 
Minérios, na RMC. A obra vai beneficiar 
diretamente os municípios de Curitiba, 
Almirante Tamandaré, Itaperuçu e Rio 
Branco do Sul. “A obra é aguardada há 
mais de 20 anos”, disse o prefeito de 
Almirante Tamandaré, Gerson Colodel. 
“A rodovia tem um trânsito intenso, por 
causa da presença de cimenteira e da 
produção de calcário da nossa região”, 
destacou.

Na primeira fase está prevista 
a duplicação entre o Rio Barigui, 
no Contorno Norte de Curitiba, até 
o perímetro urbano de Almirante 
Tamandaré. O trecho terá passarelas para 
pedestres, retornos em desnível e pontes 
readequadas.

Outros R$ 38,5 milhões serão 
destinados à duplicação da PRC-466, no 
perímetro urbano de Guarapuava. Além 
da duplicação, serão implantadas no 
trecho interseções em desnível, rótulas 
e vias marginais. As obras serão feitas a 
partir do km 257,7 e devem seguir até as 

PARANÁRODOVIAS

 CONSERVAÇÃO E 
MANUTENÇÃO

RODOVIÁRIA ESTADUAL 
O DER-PR também abrirá um pacote de 

R$ 2,3 Bilhões para licitar a conservação e 
manutenção rodoviárias com programação 
para os próximos 3 anos. Será o maior pacote 
destes quesitos em toda a história do Estado, 
visando especialmente atender ao pujante 
agronegócio. Divididos em dois tipos de 
obras, serão 33 lotes de contratos. 15 para 
a Recuperação e Melhoria de Pavimento 
(Cremep), com extensão total de 4,18 mil Km, 
e 18 lotes para Conservação de Pavimentos 
(COP) para trechos de 6 mil Km. “O investimento 
tem como objetivo recuperar e garantir o bom 
estado de conservação das nossas rodovias. 
Inaugurar novos trechos é importante, mas 
também é fundamental preservar nossa 
malha”, explicou o diretor-geral do DER, Nelson 
Leal Júnior. Com 10 lotes tanto de Cremep 
quanto de COP a serem licitados, e orçamento 
de quase R$ 750 milhões, a Regional Noroeste, 
em Maringá, sob o Superintendente Regional 
João Luiz Goltz de Almeida, é a que receberá 
mais obras, contemplando 3,19 mil Km.
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“A assinatura deste 
contrato simboliza 

a principal etapa 
deste processo 
que visa atender 

reivindicações 
feitas há décadas 

pela população 
paranaense.”
José Richa Filho

Secretário de Infraestrutura
 e Logística

“Investimento tem como 
objetivo recuperar e 
garantir o bom estado de 
conservação das nossas 
rodovias. Inaugurar novos 
trechos é importante, mas 
também é fundamental 
preservar nossa malha.”
Nelson Leal Júnior
Diretor-Geral do DER/PR
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Pavimentação

Pesquisa e desenvolvimento, constante atenção à boas práticas, mas acima 
de tudo, inovação com inteligência. É com esses (e outros) ingredientes, que a cbb 
ASFALTOS disponibiliza um rol de produtos em consonância com o que há de mais 
contemporâneo em termos de ligantes asfálticos em escala mundial. Conheça as 
novas soluções. Saiba sua aplicabilidade. Entenda como a cbb ASFALTOS entrega 
qualidade sem prejudicar economicidade, atendendo a padrões de desempenho 
e performance em projetos de alto nível e elevado grau de customização.

Compromisso e função são palavras 
recorrentes na engenharia. Ambas 
possuem a propriedade de delimitar 

com acuidade objetivos, justificando inclusive 
os métodos de trabalho utilizados para 
alcançá-los. Dentro do entendimento de que 
a sustentabilidade é intrínseca aos matizes 
econômicos da atividade fim, além dos 
outros, mais “palatáveis” e mais comumente 
identificáveis, a cbb ASFALTOS tem obtido 
sucesso em atacar pontos nevrálgicos dos 
pavimentos asfálticos, como a resistência 
aos esforços, ao mesmo tempo em que 
consegue reduzir emissões e demanda 
energética, seja por meio de produtos e/
ou processos com maior eficiência térmica, 
menor tempo de aplicação entre outras 
vantagens. Se por um lado, a demanda por 
pavimentos mais longevos e que preservem 
por mais tempo condições trafegáveis cresce 
como a capacidade de tração dos bi trens 
e “treminhões”, por outro a cbb ASFALTOS 
tem se mobilizado para responder a estes 
desafios: “Hoje nós temos ligantes que são 
capazes de gerar misturas asfálticas que 
melhor absorvem esses esforços”, garante 
Luiz Henrique Teixeira, e Engenheiro Chefe da 
cbb ASFALTOS.  

TECNOLOGIA

VANGUARDA 
ASFÁLTICA

ZERO SOLVENTE

Um bom exemplo dessa “pressão” 
por resultados, dentro de premissas mais 
“verdes” é um, digamos, “clássico” da 
indústria da pavimentação. A crescente 
necessidade pela substituição do asfalto 
de cura média, CM30, por diversas razões, 
marcadamente a utilização pouco vantajosa 
para a cadeia produtiva de petróleo, do 
querosene como solvente, além é claro 
da menor admissibilidade de insumos 
agressivos (e mesmo perigosos) ao meio 
ambiente nas obras, criou uma janela 
de oportunidade que a cbb ASFALTOS 
desenvolvesse a emulsão asfáltica catiônica 
para imprimação PRIMING. Apresentando 
cerca de 40% menos emissões de vapores 
orgânicos (VOCs) e derrubando pela metade 
ou até mesmo em um terço o tempo de 
cura (a depender da textura da base e das 
condições climáticas) em relação às 72h 
exigidas pelo CM30. Bom pra quem produz, 
melhor ainda pra quem aplica. 

QUÍMICA QUE  DÁ LIGA

Outro ligante que possui características 
mais desejáveis a LAMFLEX N, para execução 
de microrrevestimento asfáltico a frio 
(MRAF), dispensa uma série de cuidados 
em sua aplicação, sem qualquer prejuízo 
ao processo químico, podendo ser aplicado 
à noite, sob diversas condições climáticas 

e sem a necessidade de adaptações 
específicas nos equipamentos 
disponíveis no mercado. Desenvolvido 
junto com uma consultoria europeia, a 
LAMFLEX N visa diminuir impactos dos 
bloqueios de manutenção rodoviária 
ao possibilitar a utilização em horários 
de menor circulação. Os projetos com 
LAMFLEX N são ainda adaptáveis aos 
agregados disponíveis nas frentes de 
obra, de forma a assegurar máxima 
performance. Exemplos de sucesso 
na aplicação da LAMFLEX N já foram 
atestados no Estado de São Paulo, no 
acesso ao aeroporto de Guarulhos, com 
interferências mínimas.

ALTO TRÁFEGO I

Aditivado de modo a ser capaz 
de reduzir as temperaturas de 
usinagem em 40ºC, e indicado para 
vias intensamente exigidas (tanto para 
pista de rolamento quanto binder), os 
POLIFLEX da cbb ASFALTOS são uma 
família de Asfaltos Modificados de 

“Hoje nós temos ligantes que 
são capazes de gerar misturas 

asfálticas que melhor absorvem 
esses esforços.”

 Luiz Henrique Teixeira
Engenheiro Chefe da cbb ASFALTOS 
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PavimentaçãoTECNOLOGIA

(90,49%) ao passo em que o H2S volta 
ao processo, sendo incorporado de 
maneira irreversível e inerte ao ligante.

 

• Resistente ao envelhecimento.

• Recuperação elástica retida.

• Performance sem dada de validade.

Petróleo por Polímeros Elastoméricos. 
Ao reduzir as temperaturas, o POLIFLEX 
por consequência reduz as emissões de 
gases, e o gasto energético em cerca 
de 30%, com o diferencial (também 
aplicado a outro produto da linha 
cbb ASFALTOS, o TYREFLEX) de ter a 
incorporação dos polímeros feita sob 
alto cisalhamento, com grande rapidez, 
em um processo que extrai todas as 
propriedades do polímero - e não 
apenas parte delas – e de quebra, não 
expõe o ligante asfáltico a uma situação 
de degradação prolongada e em altas 
temperaturas. 

ALTO TRÁFEGO II

Atendendo a especificações da 
ANP (Agência Nacional de Petróleo), 
o TYREFLEX é um ligante modificado 
por via úmida (terminal blending), 
utilizando uma mistura de 15 a 
20% de pneus inservíveis (também 
incorporados por alto cisalhamento, 
como já citado). No entanto, para a 
geração do TYREFLEX, são utilizados 
exclusivamente pneus de caminhão, 
devido à maior presença de borracha 
natural na composição (de 40 a 60%). 
Este expediente se traduz em melhor 
desempenho em termos de resultados 
físicos do ligante modificado. Por 
exemplo, pela norma, admite-se 
como valor referencial de recuperação 
elástica (RE), o mínimo de 50%. Com o 
TYREFLEX dificilmente este valor baixa 
de 70%. A liberação de H2S (sulfeto 
de enxofre), que provoca impactos 
ambientais bastante negativos, tem 
abordagem diferenciada pela cbb 
ASFALTOS: através de um sequestrante, 
desenvolvido em parceria com 
uma empresa dos Estados Unidos, 
fica consideravelmente reduzida 

O FATOR LOGÍSTICO
Adicionado à maior eficiência nos 

processos, e o extenso rol de benefícios já 
detalhados em sua linha, há outro ponto 
que contribui para a grande capacidade 
de customização nos projetos que 
contam com a cbb ASFALTOS como 
parceira. A empresa possui alcance na 
distribuição por meio da TB Transportes, 
transportadora de ligantes asfálticos, 
braço capaz de flexionar o músculo 
logístico até onde ele seja requerido, o 
que assegura além da qualidade – ponto 
chave no jargão e na cultura da cbb – 
características essenciais just in time e 
on demand, com abrangência em todo 
território nacional e mesmo fora dele, 
com vendas pontuais inclusive de asfalto 
modificado para países vizinhos.

SOBRE A
cbb ASFALTOS

Desde 1968 atuando no mercado de 
distribuição e industrialização de ligantes 
asfálticos, a empresa atravessou seu 
quase meio século em ritmo constante 
de aprimoramento, atendendo a 
clientes de todas as esferas do poder 
público, bem como da iniciativa 
privada, notadamente, possuidores de 
perfil bastante especializado e grande 
nível de exigência, como as maiores 
Concessionárias de rodovias do Brasil 
e Construtoras de obras pesadas. Do 
início como distribuidora (expertise 
“herdado” da Bosca Asfaltos pela T.B. 
Transportadora de Betumes), a cbb 
ASFALTOS implantou sua fábrica de 
emulsões asfálticas convencionais, 
passando à fabricar emulsões 
modificadas e asfaltos modificados, 
por fim fazendo um upgrade para 
a elaboração de asfaltos altamente 
modificados, incorporando empresas no 
processo e em um crescendo de formas, 
produtos e tecnologias agregadas. Esta 
orientação consistente para avanços, fez 
com que a cbb ASFALTOS estabelecesse 
sólidas parcerias com instituições 
nacionais (e referências fundamentais 
em pesquisa), como UFRGS, UFSC e USP 
bem como instituições e órgãos nos 
Estados Unidos, Alemanha, França e 
Japão, países que dispensam qualquer 
tipo de comentário adicional quanto ao 
rodoviarismo por eles desenvolvido. 

SERVIÇOS
Destaque na atuação da Companhia, 

a assistência técnica está calcada em 
uma estrutura de suporte que dispõe 

de laboratórios móveis, bem como 
completo corpo técnico capaz de orientar 
e calibrar usinas e demais equipamentos 
de acordo com o nível de exigência 
previsto no projeto (que pode ser 
desenvolvido in house pela própria cbb 
para atender às soluções dos diversos 
órgãos contratantes) fazendo ainda, o 
acompanhamento in situ de trechos, de 
segmentos experimentais e os controles 
tecnológicos referenciais para adequada 
aplicação da solução definida com seu 
cliente. 

MÁXIMA
Há no marketing, um axioma que reza 

“Preço, prazo, qualidade. Escolha dois.”, 
válida para as relações de consumo. Ao 
que parece, que a cbb ASFALTOS, já fez 
suas opções.



“A engenharia é uma ciência que não 
admite falhas. Na nossa visão,

isso começa pela nossa própria
conduta, em todos os quesitos.”

Professor Eduardo Dell’Avanzi
Diretor da EGEL Engenharia
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Engenharia Consultiva

Mais do que uma bem apanhada frase de efeito, ou um conceito bonito, daqueles 
cuidadosamente cunhados para impressionar, a regra dos “4 C’s”, (não ao acaso, 
título desta reportagem), é premissa que norteia o proceder e define assinatura 
da Egel Engenharia em seus trabalhos. Rodovias&Vias teve a oportunidade de 
percorrer os corredores e palmilhar o novo espaço adquirido pela empresa. Uma 
nova morada, mais ampla e adequada ao verdadeiro universo em expansão, 
representado pelas ideias e soluções que ali orbitam.

Nada mais natural para um 
veículo de comunicação das 
engenharias, do que o alarido 

do trabalho em curso. Seja ele o discreto 
tamborilar de teclados, as vozes baixas 
ao telefone, ou o ritmo dos martelos 
e ruídos típicos de um ambiente de 
obras. Combine-se os dois e tem-se um 
lampejo da grata recepção sonora que 
uma das equipes deste periódico teve 
ao adentrar o “quartel general” de uma 
das empresas de engenharia consultiva 
mais ecléticas que a Rodovias&Vias teve 
acesso ao longo de quase duas décadas 
de infraestrutura. Da pauta simples, 
relativamente objetiva (e concisa, como 
o pessoal de lá gosta) circunspecta ao 
tema de recuperação emergencial e 
estabilização de cabeceiras de pontes e 

inovação

CONCRETO, CONCISO, 
CLARO E COMPLETO

BASES DO 
CONHECIMENTO

Desde sua fundação, em 2013, a EGEL 
Engenharia pode ser considerada uma 
companhia imune ao envelhecimento. 
A oxigenação dos quadros, sempre 
mirando em jovens talentos, foi 
aprimorada no olhar do diretor Eduardo 
Dell’Avanzi, não por acaso, com os 
“radares” orientados para mentes 
destacadas, já em sala de aula. Egresso 
do corpo docente da UFPR, e PhD 
pela Colorado University at Boulder, o 
professor Eduardo, pode também ser 
considerado o que os expoentes do RH 
chamam de Headhunter, profissional 
que possui a singular capacidade de 
encontrar e cruzar as “peças” necessárias 
para formar um time forte. Este tipo 
de sensibilidade, é que permite à EGEL 
formar equipes multidisciplinares 
com alto grau técnico e disposição de 
absorver cada detalhe da abordagem 
definida para um projeto. Naturalmente, 
o expediente atinge em cheio uma 
premissa definida tanto pelo Professor 
Eduardo, quanto pelo co-fundador da 
EGEL, o engenheiro José Remígio Soto 
Quevedo, de “Aplicar o conhecimento 
adquirido para fomentar a inovação na 
indústria de engenharia civil". 

viadutos, uma janela para um portfólio 
abrangente, que cobre desde projetos de 
pavimentação industrial à pavimentação 
extremamente especializada de pistas 
de aeroportos, com suas “águas” e 
“greides” diferenciados, “resas” e afins, 
passando por uma miríade de disciplinas 
e empreendimentos abordados com 
muito estudo e atenção aos mais 
recentes desdobramentos tecnológicos. 
Desta forma, a reportagem saiu de 
strictu sensu para lato sensu, para melhor 
cobertura da filosofia de trabalho de uma 
empresa que, com modéstia (acessório 
um tanto raro), afirma não fazer “nada 
de extraordinário, apenas o ordinário, 
mas muito bem feito”. Uma colocação 
bastante simplificada, porém calcada na 
excelência, como veremos. 

Obras no aeroporto Afonso Pena - CWB
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Engenharia Consultiva

DINAMISMO PRÁTICO,
RECONHECIDO PELO MERCADO

inovação

rEm que pese a EGEL seja uma 
empresa jovem em amplo sentido, é 
importante ressaltar que, o expertise 
reunido pelo corpo técnico equivale à 
meio século de prática de engenharia em 
diversos projetos, com as mais diversas 
finalidades e os mais díspares graus de 
exigência. Uma visão corroborada por 
nomes de peso que a empresa pode se 
orgulhar de ter em sua agenda telefônica, 
tais como GAFISA, PLAENGE, Compagás, 
J. Malucelli, C.R. Almeida, e mesmo 
empresas públicas como a desconhecida 
PETROBRAS e agências como a INFRAERO, 
pinçados de uma lista bem mais extensa. 
Para estes, a EGEL Engenharia, assinou 
projetos como o moderno aeroporto 
de Vitória/ES, as obras de ampliação do 
Aeroporto Internacional Afonso Pena 
(aeroporto internacional de Curitiba, 
que fica, na verdade em São José dos 
Pinhais, Paraná), áreas de refinaria 
altamente especializadas como o setor de 
armazenamento (tanques) do COMPERJ, 
(Petrobras) em Itaboraí/RJ, além de 

pátios logísticos e empreendimentos 
residenciais. A Rodovias&Vias poderia 
estender ainda mais este descritivo, no 
entanto, as 100 páginas deste periódico 
ainda assim seriam insuficientes 
para relatar todos os feitos da EGEL 
Engenharia até o momento, no que o 
editor chefe concluiu ser mais sensato 
assinalar as principais áreas em que a 
companhia atua: Projetos de geotecnia; 
estruturais; infraestruturais e de ensaios 
de engenharia (cada um deles com 
uma enorme gama sob seu guarda-
chuvas, como pode ser conferido 
no egelengenharia.com/atuação), 
para os quais a empresa conta com 
um laboratório completo (capaz de 
avaliar adensamento, cisalhamento 
sob estado triaxial de tensões, provas 
de carga, ensaios de placa,  entre 
outros), com equipes dedicadas, 
para acompanhamentos in situ, o 
que também possibilita que a EGEL 
Engenharia abrace com sucesso, papéis 
de fiscalização e auditoria de obras.

VERDADE  E 
TRANSPARÊNCIA

Cientes de que a engenharia é uma 
atividade cujos legados são perenes e 
não apenas circunspectos às obras e 
projetos entregues em si, há ainda outro 
fator que desponta como diferencial 
estratégico da EGEL Engenharia. 
Enquanto muitas empresas precisam 
correr atrás de “manuais de compliance”, 
incutir e absorver boas práticas, talvez 
até mesmo reaprender a trabalhar, a 
ética empresarial e profissional, fazem 
parte das premissas fundamentais 
desde que a empresa ainda existia 
só no papel: “A transformação que a 
engenharia é capaz de promover, não 
pode ser um fator isolado apenas nos 
resultados obtidos. Deve fazer parte 
do processo, das relações com o meio 
onde se tirará proveito desse trabalho e 
do processo de crescimento individual, 
de superação de desafios”, pondera 
filosoficamente o professor Eduardo. “O 
avanço é algo intrínseco à engenharia. 
Logo, não vemos por que esse avanço 
também não se aplicaria a outras 
searas, ao ambiente social, que é, por 
mais que se atenda a iniciativa privada, 
o objetivo final da atividade humana, 
no nosso entendimento. A engenharia 
é uma ciência que não admite falhas. 
Na nossa visão, isso começa pela 
nossa própria conduta, em todos os 
quesitos”, concluiu. Aliás, cabe aqui 
um último registro, importante para a 
compreensão do perfil EGEL: a palavra 
“cliente”, aqui foi adotada para fins 
“didáticos”. Lá os profissionais se referem 
somente a “parceiros”.

“Deve fazer parte do processo, 
das relações com o meio onde se 

tirará proveito desse trabalho 
e do processo de crescimento 

individual, de superação de desafios.”
Professor Eduardo Dell’Avanzi

Diretor e HeadHunter profissional



Internacional paraguai

GALOPANTE
 PARAGUAI 

Enquanto o Brasil e outros sulamericanos 
sofrem com a crise, o país vizinho vem 
apresentando números de fazer inveja

Com uma área de 406 mil km2 o 
Paraguai tem a base da economia na 
agricultura, pecuária, pesca e extrativismo 
florestal. Mandioca, milho, cana-de-
açúcar, soja, banana e algodão são os 
principais produtos. A exploração florestal 
aproveita numerosas espécies tropicais de 
madeira dura, como o quebracho-branco, 
que produz tanino.

O ano de 2013 significou um salto 
para o país. A economia cresceu 14%, 
enquanto isso, seu vizinho de dimensões 
continentais cresceu apenas 2,3%. A 
inflação está controlada, próxima de 
5% e a taxa de desemprego em queda. 
O Fundo Monetário Internacional (FMI) 
destacou a política fiscal do Paraguai 
como um importante elemento de 
apoio à atividade econômica. O déficit 
orçamentário do governo atingiu 1,7% 
do PIB, levemente acima do teto de 1,5% 
estabelecido pela lei de responsabilidade 
fiscal. O Paraguai tem um dos menores 
índices de endividamento público do 
mundo, com 23% de dívida bruta sobre 
o PIB. Desde 2009 a renda per capita está 
em constante ascensão.   

Durante a apresentação do relatório 
de quatro anos à frente do Ministério de 
Obras Públicas e Comunicações (MOPC), 
o ministro Ramón Jiménez Gaona, 
lembrou do crescimento sustentável 
da infraestrutura do país. “É uma mostra 
palpável de que podemos crescer e nos 
desenvolver em meio às adversidades.” 
Segundo ele, a economia do Paraguai 
goza de boa saúde, apesar da crise em 
países do continente sulamericano. De 
acordo com o relatório do MOPC, as obras 
de infraestrutura pública no Paraguai são 
responsáveis por 14% do crescimento 
no país e geram cerca de 150 mil postos 
de trabalho. Ainda segundo números do 
MOPC, apenas nos últimos quatro anos 
foram investidos US$ 2 milhões, entre 
obras concluídas ou em execução. Um 
valor aproximado do que foi investido no 
Paraguai durante dez anos, entre 2003 e 
2013. 

Recentemente o MOPC cancelou 
mais de 30 contratos com empresas 
que não cumpriram com o acordo. 
Para modernizar e fomentar o 
desenvolvimento, o mistério está 
abrindo a possibilidade para empresas 
estrangeiras participarem dos processos 
licitatórios de obras públicas no Paraguai. 
“É inadmissível que uma obra prevista 
para 30 meses, se estenda por 70 meses 
ou mais”, disse o ministro.  

“É inadmissível que uma obra prevista 
para 30 meses, se estenda por 70 meses ou 

mais.”
Ramón Jiménez Gaona

Ministério de Obras Públicas e Comunicações

Sem acesso ao mar e com fama 
de um dos mais pobres países da 
América do Sul, o Paraguai vem 

provando, com números, que está muito 
melhor que outros sulamericanos. Brasil, 
Argentina e Bolívia fazem fronteiras que 
este pequeno notável. A colonização 
pelos jesuítas, que preservaram a 
população nativa de índios guaranis, 
e o período pós-independência com 
isolamento político, preservarão 
características étnicas peculiares no país.  

GALOPANTE
 PARAGUAI 

HIDROVIAS 
Ponto relevante para a logística 

do país é o transporte hidroviário. 
Mesmo não tendo acesso ao mar, três 
importantes rios cortam o Paraguai 
em direção ao sul: Pilcomayo, Paraná 
e Paraguai. O Rio Paraná, que vem do 
território brasileiro, é navegável em 
quase todo seu percurso paraguaio. Há 
pontos de represas, entre elas a da usina 
hidrelétrica de Itaipu. 
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2013 
Paraguai cresceu 14% 
Brasil cresceu 2,3% 
América do Sul cresceu 3,3%

2014 
Paraguai cresceu 4,7% 
América do Sul 0,7%. 

2015 
PIB do Paraguai teve alta de 3% 
PIB do Brasil recuou 3,8% 
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RODOANEL
O CÍRCULO SE FECHA

Com o avanço das obras do Trecho Norte, aproxima-se a conclusão de um marco 
da engenharia brasileira. Em amplo sentido, os trechos Oeste, Sul e Leste (nesta 
ordem) testaram a capacidade de gestores. Ofereceram desafios técnicos. Acima 
de tudo, deixaram lições importantes quanto às maneiras de, à várias mãos, 
alcançar um grande objetivo. Se por um lado, potências construtivas nacionais 
e internacionais mobilizaram-se para a execução, de outro, em um exercício de 
inteligência e criatividade, as forças de regulação e arbitragem, juntamente ao 
uso racional de recursos financeiros, aliados aos crescentes desafios e exigências 
sócio ambientais, deixam relatos vívidos, que elevam à novos patamares, as 
formas de conduzir e realizar obras públicas no país. Um exemplo concreto (e 
também em concreto) para o Brasil.

Rodoanel Trecho Norte - lote 04
Trevo com Rodovia BR 381 - Fernão Dias
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TRECHO OESTE
Pioneiro trecho da obra que detém o título de maior 

e mais moderna em curso há anos no Brasil, o segmento 
Oeste integra as rodovias Raposo Tavares, Castello 
Branco, Anhanguera, Bandeirantes e Régis Bittencourt. 
Recebe cerca de 240 mil veículos por dia. Com leilão 
realizado em Março de 2008, quando cinco consórcios 
participaram, o deságio foi de 61% em cima de um teto 
de R$ 3,00. Teve o início das operações em 01/06/2008 
pelas mãos da concessionária CCR. Entretanto, a obra 
teve segmentos onde a circulação foi liberada já no 
ano de 2001, com descerramento de um trecho inicial 
de cerca de sete quilômetros pelo atual governador 
Geraldo Alckmin, ocupando à época precisamente o 
mesmo cargo (ainda que interinamente), dentro de um 
procedimento que depois virou praxe, de, à medida em 
que segmentos fossem ficando prontos, ir liberando-os 
para a circulação.

TRECHO SUL
Rodovias&Vias acompanhou as 

obras do trecho Sul do Rodoanel desde o 
início, em maio de 2007, compondo um 
registro de centenas de Terabytes com 
milhares de imagens em alta resolução. 
Integrando as rodovias Régis Bittencourt, 
Anchieta, Imigrantes e a avenida Papa 
João XXIII, o trecho Sul recebe cerca de 
44.000 veículos por dia. Entregue durante 
a gestão do governo de José Serra, em 
Março de 2010, foi à leilão em Novembro 
do mesmo ano, quando três licitantes 
participaram, prevalecendo o vencedor do 
certame, a SPMAR, que atualmente opera 
os segmentos Sul e Leste, com um deságio 
de 63,35% em cima de um teto de R$ 6,00 de 
tarifa proposta. 

TRECHO LESTE
Também acompanhado em detalhes pela 

Rodovias&Vias desde o início de suas obras, os 43,8 
Km do Trecho Leste, foram considerados pelo próprio 
Governo do Estado como a “melhor esquina do Brasil”, 
ao fazer a junção entre o maior Porto do país (Santos) 
com o maior aeroporto (Cumbica). Uma esquina grande, 
capaz de abraçar 10 municípios do chamado “Cinturão 
Verde”, integrados por dez cidades do “alto Tietê”, e que 
ainda passa por Arujá, Itaquaquecetuba, Mauá, Poá, 
Ribeirão Pires e Suzano. Destaque para a engenharia 
brasileira também são verificados ali, como o “encontro 
leve estruturado” – solução encontrada, importada e 
adaptada pela Contern para a execução – e a própria 
transposição da Dutra, um feito de grande monta, que 
– com mínima interferência e árduo planejamento – 
obteve sucesso pleno em não parar São Paulo e Rio de 
Janeiro.

SUPERANEL?
A Dersa entende que o próximo passo, 

não é pensar em um “Macroanel” – e já 
existem pessoas que defendem essa tese, 
mas usando exemplos de viários que 
não possuem as mesmas características 
essencialmente rodoviárias como o 
Rodoanel. Na verdade, exemplos de viários 
circundantes, já existem em São Paulo há 
décadas, e podem ser tomados como, 
por exemplo, o formado pela Avenida do 
Estado, que se conecta com a baixada do 
Glicério, onde é o elevado Costa e Silva, a 
junção com a Amaral Gurgel, que se liga 
à Duque de Caxias e depois à Senador 
Queiroz, finalmente voltando à Avenida 
do Estado. Depois dele, esse raciocínio foi 
ampliado para a Avenida Sumaré, Avenida 
Brasil, aumentando o raio dessas esferas. 
Depois, com a Marginal Tietê, Marginal 
Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, 
logo após estendendo-se à Aricanduva, 
buscando a região do ABC, em São Bernardo 
do Campo, mas sempre viários, com 
características de avenida, com ocupação 
das margens, com cruzamentos em nível, 
e interferências do tipo. É preciso entender, 
de uma vez por todas, que com essas 
características, rodoviárias, o Rodoanel é sim 
o primeiro dispositivo desse tipo no Brasil. 
Uma via fechada, cuja estrutura é capaz de 
organizar o tráfego de passagem. 

As rodovias interligadas pelo 
Rodoanel hoje:

Anhanguera
Bandeirantes
Castello Branco
Raposo Tavares
Régis Bittencourt
Imigrantes
Anchieta
Ayrton Senna
 Dutra

Trecho Oeste
São 62 viadutos, seis pontes,
sete trevos e três túneis duplos.

Trecho Sul
São 134 viadutos, pontes e acessos. 
As duas pontes sobre a represa 
Billings – uma de 685 metros e 
outra de 1.755 metros

Trecho Leste
É a principal ligação entre o maior 

porto do Brasil, Santos, e o maior 
aeroporto do País, Guarulhos
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DO NORTE A UM NORTE: AVALIANDO
AS ALTERNATIVAS AO RODOVIARISMO

FERROANEL

A Dersa compreende que, mais do 
que se pensar em um outro futuro anel 
rodoviário, é hora de readequar a matriz 
modal do Estado. E para isso entende que 
o modal Ferroviário é uma alternativa 
bastante viável. A ampliação do modal no 
Estado, especialmente no tocante à carga 
de longa distância, que é precisamente o 
objetivo contemplado pelo Rodoanel. Os 
modais ferroviários levam cargas de baixo 
valor agregado por longas distâncias. E o 
entendimento é que a discussão precisa 
ser levada a outros setores produtivos 
e da sociedade, inclusive em termos de 
transporte geral, de uma carga com maior 
valor agregado, em distâncias menores pelo 
mesmo modal. Por outro lado, também 
explorar melhor a capacidade dos trilhos 
para o transporte de passageiros à média e 
longa distância. É uma discussão que envolve 
– obrigatoriamente – o Governo Federal, 
pois no Estado de São Paulo as concessões 
ferroviárias são Federais. É mirando na 
eficiência produtiva que se apoia este tipo 
de argumento, pois novas rodovias, exigem 
faixas de domínio bastante largas quando 
comparadas a uma ferrovia. Quando se 
leva em conta uma razão entre essa faixa de 
domínio versus a capacidade de transporte, 
fica clara a maior capacidade da “estrada 
de ferro.” Uma exploração hidroviária se 
mostra limitada, ao ponto em que por 

questões de uma topografia não “amigável”, 
e hidrográficas – os rios não correrem para 
o mar e sim para o interior – mostra-se uma 
opção limitante, por exigir transbordo para 
pneus, e finalmente atingir os portos. Sem 
contar os aspectos ambientais e fundiários, 
que exigiriam barragens e o vencimento de 
cotas superiores a 15 metros de altura. Algo 
considerado inviável, somado ainda ao fato 
de os rios serem rios com corredeiras e não de 
planícies, a exemplo dos encontrados na bacia 
amazônica, sem grandes quedas d’água, em 
uma condição mais favorável. “Buscar outros 
caminhos, significa aliviar a capacidade de 
transporte atual, deixando-a mais dedicada 
à quilo para o quê ela é imprescindível. E isso 
passa por discutir uma melhor distribuição 
das cargas que passam pela RMSP e pela 
macrometrópole paulista, nos modais 
mais adequados. Dutos para o transporte 
de granéis líquidos, maior participação 
ferroviária nos granéis sólidos e também no 
aproveitamento de carga geral, para liberar 
a capacidade rodoviária para outros tipos 
de viagem. A chave é otimizar” declara o 
secretário de Logística e Transportes (se você 
ainda não leu a entrevista por ele concedida 
à Rodovias&Vias nesta edição, sugerimos 
fortemente que o faça. A rodovia, embora 
seja uma alternativa muito flexível, é muito 
perigosa. A maior causa de mortes atualmente 
no Estado de São Paulo, são precisamente os 
acidentes de automóvel, muito mais do que 
homicídio, ou outra razão. 

O trecho Norte do Rodoanel também 
contempla a passagem de uma ferrovia, 
aproveitando sua faixa de domínio. Prevê-
se que ao todo, o Ferroanel terá 23 Km 
de trilhos em terraplenagem, sendo que 
destes, 17 Km, são contíguos ao Rodoanel, 
em paralelo à via. Destes 17, cerca de 8,5 Km 
serão entregues prontos, com drenagem, 
com a proteção dos taludes, aterros, e onde 
mais foi possível buscar sinergia, quando da 
entrega do segmento. Uma oportunidade 
que não poderia deixar de ser aproveitada, 
pois com a operação, devido aos efeitos 
da própria rodovia, as intervenções não 
seriam possíveis no local. A empresa que 
vier a assumir o restante da implantação 
deverá fazer os outros 8,5 Km restantes de 
terraplenagem. Em tempo, há ainda um 
fator econômico, pois estima-se que com 
o expediente (a feitura em simultâneo 
com as obras do Rodoanel) gere-se uma 
economia futura para os cofres públicos, de 
mais de R$ 1 Bilhão, levando se em conta 
também a logística que seria necessária para 
a execução. Inclusive, a Dersá já promoveu 
audiências públicas para a discussão do 
tema em Guarulhos, Arujá, São Paulo e 
Itaquaquecetuba inclusive abordando 
as obras de arte a serem adotadas para o 

melhor desempenho da estrada de ferro, 
no que se tangencia a ideia de túneis com 
passagem dupla, também com foco em 
economicidade. Em tempo, o projeto é uma 
parceria entre a Dersa e a EPL – Empresa de 
Planejamento e Logística S.A., do governo 
Federal – e que tira proveito da expertise 
e do acervo reunido pela Dersa. Projeto 
básico e licenciamento tem previsão de 
serem feitos até o final de 2017, com intuito 
de que o governo Federal possa conceder 
o mais rápido possível esta que seria uma 
obra prioritária dentro do raciocínio de maior 
participação do modal dentro da Matriz 
de transportes do Estado. Por meio dele, 
seria possível o acesso do interior do Estado 
(Santos-Jundiaí) à Central do Brasil, em um 
ramal de 52 Km e, depois, pelas segregações 
que já operam, atingir-se Paranapiacaba, 
finalmente atingindo Santos por meio da 
cremalheira, Paranapiacaba-Cubatão, que 
possui ainda alguma capacidade ociosa. 
Haveria ainda o precedente para uma futura 
via com direção ao Porto de Sepetiba no 
Estado do Rio de Janeiro, via Central do Brasil, 
o que o tornaria uma alternativa desejável 
para a produção de soja. Algo visto com bons 
olhos, frente a um agronegócio que bate 
recordes em cima de recordes produtivos.Encontro do Rodoanel Trecho Norte com Trecho Oeste

Terraplanagem Rodoanel Norte



LOTES  01 - OBRAS EXECUTAS

14 TÚNEIS
escavados em rocha granito
alterada (Classes II a III/IV) e
solo de alteração com grandes
blocos de granito de até (Classe V) 

71 OAE's
Obras de Arte Especiais 
entre túneis, pontes e viadutos 

LOTES  04 - OBRAS EXECUTAS

LOTES  02 - OBRAS EXECUTAS

LOTES  05 - OBRAS EXECUTAS

LOTES  03 - OBRAS EXECUTAS

LOTES  06 - OBRAS EXECUTAS
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ENGENHARIA SOCIOAMBIENTAL
A Dersa sempre foi uma referência na 

engenharia construtiva, entretanto, a empresa, 
muito por conta do ciclo de obras do Rodoanel, 
teve de se “especializar” em outros temas, 
notadamente meio ambiente e na parte social. 
Tida como uma evolução natural, a “curva de 
aprendizado” ... Muito embora todos os trechos 
do Rodoanel pertençam à mesma SP-021, cada 
um deles é uma rodovia diferente. Há uma 
grande disparidade entre eles, tanto do ponto de 
vista dos desafios técnicos que representaram, 
quanto do de interferências enfrentadas em 
suas respectivas construções. O trecho Oeste, 
cruzou uma área densamente habitada, por 
dentro de Osasco, Carapicuíba e Barueri. Como 
“rasgar” o tecido urbano sem criar segregações, 
pode ser considerado o “x” da questão Oeste. 
Segundo Laurence, a Dersa teve que aprender 
a lidar com questões políticas, por conta dos 
entraves com muitos municípios, e dos trabalhos 
que inevitavelmente afetaram o ambiente 
urbano destes. Coube à Dersa aprender a lidar 
com comunicação, pois, quando comparadas 
às empreitadas anteriores, a empresa tinha boa 
experiência em greenfields rurais ou selvagens, 
isoladas, como por exemplo a Bandeirantes, 
Ayrton Senna – Carvalho Pinto, e a Imigrantes. 

cerca de 8 Km de viadutos baixos, que foram 
implantados com mínimo impacto, em uma via de 
alta qualidade, dentro das características suaves de 
rodagem do Rodoanel), do qual a Contern lançou 
mão, em um mérito grande, tanto da Construtora 
quanto da Concessionária em buscar inovação. 
Neste caso, a Dersa foi feliz em abrir a opção 
tecnológica, pois, como o secretário deu conta, “não 
teria sido possível licenciar a obra se a opção tivesse 
sido um aterro, por exemplo e o litígio se estenderia, 
indefinidamente”. Por fim, o trecho Norte, na Serra 
da Cantareira, teve ainda que lidar com os limites 
da mancha urbana, sem afetar o parque e afetando 
o mínimo possível essas conturbações. Engana-
se quem imagina que a experiência de Osasco, 
Barueri, pôde ser replicada: o tipo de ocupação é 
totalmente diferente. Se no exemplo prévio havia 
uma maior regularidade, no Norte, a maior parte 
era completamente irregular. Daí a questão Social, 
como reiteradas vezes citado nas reportagens 
aqui presentes, ser sem sombra de dúvida o fato 
dominante neste trecho. Diferentemente de suas 
congêneres, a Dersa foi agregando todo esse rol 
de novas especialidades, sob o guarda-chuva da 
diretoria de Engenharia. No entendimento da 
empresa, tudo deveria andar junto, e os conflitos 
– naturais entre essas áreas – acabavam sendo 
resolvidos por conta de estarem sob uma gestão 
comum entre si. 

OBRA PREMIADA
Especificamente o Trecho Norte, representou 

um salto tão grande em termos da gestão exigida 
para sua execução e os cuidados ao tocá-la, que a 
Universidade de Harvard, concedeu uma inédita 
premiação à condução da obra, em parceria com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao 
laurear o trabalho, sob a ótica de sustentabilidade, 
com classificação Golden. Para uma rodovia, 
dentro desse critério internacional chamado 
envision, este pode ser considerado um feito raro. 
Até pela própria natureza das obras rodoviárias, 
pois o modal em si, por privilegiar transporte 
individual, já de saída, conta pontos contrários aos 
princípios sustentáveis. Mesmo assim, o Rodoanel 
pode ser elencado entre as raríssimas rodovias no 
mundo que atingiram o grau ouro (o grau mais alto 
seria o Platinum). 

O fato é que interferir em área urbana trouxe 
uma série de desafios, a maioria deles, serviços 
à população que, ou não poderiam ser 
interrompidos, ou teriam de sê-lo o mínimo 
possível. Já o trecho Sul, que atravessa áreas de 
mananciais expressivos, exigiu outro tipo de 
atenção. Foi nele o maior salto de aprendizado 
nas disciplinas relatas ao meio ambiente, pois 
nessas imediações também há o Parque Estadual 
da Serra do Mar, importante remanescente de 
mata Nativa do Estado de São Paulo, e um dos 
símbolos do Estado, que pode se orgulhar de 
ter a maior faixa intocada desse bioma. A gestão 
ambiental aí foi definitivamente um fator crítico. 
O trecho Leste, tocado pelo grupo Bertin, por 
meio de sua construtora Contern, ofereceu, 
também dentro das disciplinas ambientais, 
desafios de outra natureza, por atravessa a faixa 
de várzea do Rio Guaió, uma área de cinturão 
verde, com grande produção rural, o que exigiu, 
novamente abordagens diferenciadas de 
ataque, bem como soluções técnicas inéditas, 
como o “encontro leve estruturado” (pelo qual 

Muito embora todos os trechos do 
Rodoanel pertençam à mesma SP-021, 
cada um deles é uma rodovia diferente. 
Há uma grande disparidade entre eles, 
tanto do ponto de vista dos desafios 
técnicos que representaram, quanto do 
de interferências enfrentadas em suas 
respectivas construções.

Um dos desafios ambientais do Trecho Sul foi a 
Ponte sobre a Represa Billings 2 - 1756 metros

Uma das 100 maiores pontes do mundo

Trecho Oeste 
 um dos desafios foi interferir na mancha urbana de
Osasco, Carapicuíba e Barueri

Trecho Leste 
 um dos desafios encontro leve estruturado cerca de
8 Km de viadutos baixos  na Várzea do Rio Guaió

Trecho Norte (vista da cidade de São Paulo do Parque)
 um dos desafios passar pela Serra da Cantareira
e mancha urbana

Trecho Norte  - Lote 1
 Obra com toda a preocupação ambiental com
o Parque Estadual da Serra da Cantareira
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ENGENHARIA FINANCEIRA

LEGADOS HISTÓRICOS

Há duas questões apontadas pela Dersa 
com relação aos repasses do Rodoanel Norte. O 
primeiro deles sendo que houve uma definição 
de valores acerca da participação do governo 
Federal em 2010, e que, neste período de tempo, 
verificou-se uma inflação de quase 50%, que 
não se refletiu em reajustes. A participação do 
governo Federal, que inicialmente era prevista 
para um terço do empreendimento, hoje em 
dia, levando-se em consideração este fato, fica 
abaixo de 25%. Naturalmente, há a informação 
de que o Estado pleiteia o reequilíbrio da 
participação Federal em função desse custos 
inflacionários. A intenção, é que a Federação 
volte ao um terço inicialmente pactuado de 
participação. Uma discussão que, ao que parece, 
ainda está em andamento. O segundo ponto 
elencado, são os repasses propriamente ditos. 
As dificuldades orçamentárias, naturalmente 
diminuíram a capacidade de realizar os aportes. 
Procurado pela Rodovias&Vias, o DNIT, autar-
quia sob o Ministério dos Transportes, na figura 

de seu superintendente Regional, Roberto Menezes 
Ravagnani, manifestou-se da seguinte forma: 
“As obras do Rodoanel ocorrem por resultado 
de um Termo de Compromisso celebrado entre 
o estado de São Paulo e a União, sem o qual o 
empreendimento não teria se viabilizado. O 
DNIT representa o Ministério dos Transportes 
na realização desse Termo de Compromisso, 
que aporta recursos da União para a DERSA, que 
representa o Governo do Estado de São Paulo 
e é a responsável pela realização das obras. A 
DERSA conduz todos os contratos relacionados 
ao Rodoanel, inclusive os de construção, projetos, 
gerenciamentos e supervisões e utiliza os seus 
profissionais na fiscalização direta das obras, 
assessoradas por empresas especializadas. O DNIT, 
por sua vez, acompanha o andamento e qualidade 
das obras e projetos e , além de receber e analisar 
periodicamente da DERSA as prestações de contas 
do empreendimento, com a finalidade de garantir 
a correta execução do Termo de Compromisso 
firmado.”

REPASSES FEDERAIS
Ainda segundo o DNIT, “Existe um plane-

jamento, pactuado entre o estado e o DNIT, 
que gera um plano de trabalho. Esse plano 
leva em conta a previsão dos desembolsos e 
disponibilidade orçamentária no tempo do 
projeto. Como todo termo de compromisso, os 
repasses são realizados conforme o plano de 
trabalho e mediante a prestação de contas do 
estado (proponente) para a união (concedente) 
dos recursos aplicados no empreendimento.”

 Visita ao Rodoanel - Trecho Norte - (esq. para dir.)
Laurence Casagrande, Sec. de Logística e Transportes, Governador  Geraldo Alckmin

Roberto Ravagnani, Superintendende do DNIT/SP,  Pedro da Silva, Diretor de Engenharia da Dersa
e Ricardo Volp, Superintendente do DER/SP

Trecho Norte  - Lote 2
Túneis que atravessam a Serra da Cantareira

Como um todo, o Rodoanel é uma obra 
sem precedentes, que além dos legados que 
deixará com sua conclusão, com a inteligência 
e o conhecimento necessários para realizá-la, 
bem como a própria obra em si, traz ainda alguns 
outros destaques em consequência de sua 
existência. A corporação dos Bombeiros de São 
Paulo revisou e atualizou as regras de segurança 
em túneis, por conta dos complexo de obras de 
arte deste tipo presentes nos traçados. Também 
por ocasião das obras, foram melhor definidos 
os limites do Parque Estadual da Cantareira, 
que por meio das regularizações, possibilitou o 
estabelecimento de fronteiras mais claras, entre 
outros trabalhos como o inventário de espécies 
animais e vegetais, um maior entendimento 
acerca de seu manejo, o que gerou centenas 
de trabalhos científicos publicados no mundo 
todo e que foram oportunizados pelas obras. 
Um trabalho que foi ostensivo e intensificado 
desde o trecho Sul. Neste quesito, técnicas de 
plantio compensatório foram aprimoradas 

em conjunto com o Instituto de botânica, que 
teve condições de realizar experimentos de 
reflorestamento de mata atlântica, em áreas que 
a Dersa disponibilizou. Como havia um grande 
plantio a ser feito, o Instituto aprimorou por meio 
de extensos testes, os melhores e mais eficientes 
meio de se obter sucesso no quesito. O próprio 
instituto calculava que a recuperação de uma área 
de reflorestamento a seu estágio de mata nativa, 
era de 210 anos. Hoje, com o conhecimento 
adquirido, o instituto calcula que este objetivo, 
pode ser alcançado em 63 anos. Hoje se sabe 
em que ordem se deve plantar, a que distância, 
de que forma se dispersam as plantas na área 
e tudo isso, acaba sendo difundido para outros 
plantios compensatórios e outras questões que 
vão muito além do Rodoanel. O próprio secretário 
enfatiza: “Não se trata de um conhecimento 
fechado, restrito à Dersa. É um legado indireto da 
obra à outras áreas, que vão rendendo bons frutos, 
abrindo caminho para que empreendimentos 
como este possam ser realizados de forma melhor.” 
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Trecho Norte - Lote 3
Obras em ritmo acelerado

Trecho Norte - Lote 5
da poeira se deslumbram as OAE's

TEMPO DE VIDA
Por quanto tempo o Rodoanel vai funcionar? 

Depende diversos fatores, das restrições à 
circulação de veículos pesados que os municípios 
da grande São Paulo podem e estão dispostos a 
fazer. Segundo o secretário Laurence Casagrande, 
“Quando da inauguração do Trecho Sul do 
Rodoanel, a prefeitura de São Paulo fechou o 
trânsito aos caminhões na Marginal Pinheiros 
e na Avenida dos Bandeirantes em um horário 
específico, fazendo com que os condutores fossem 
fortemente induzidos a usarem o Rodoanel, em um 
reforço à estratégia, feito na gestão Kassab. Já na 
gestão Haddad, poderia-se ter usado do mesmo 
expediente na Avenida Jacu Pêssego, algo que não 
ocorreu. A avenida recebe enorme afluxo de cargas 
até hoje, sendo que boa parte desse fluxo poderia 
estar passando pelo Rodoanel Leste, que tem essa 
função e é, de longe, muito mais adequado para 
isso.” Declarou. Logo, depende muito da forma 
como as prefeituras, e não somente a prefeitura 
de São Paulo, mas as prefeituras contíguas, vão 
lidar com a estrutura. A Dersa entende que é uma 
avaliação necessária. Pode-se optar por uma regra 
de transição, ao longo do tempo, que permita às 
empresas se adaptarem à nova realidade logística, 
mas o que não pode ocorrer é nada ser feito a 
respeito. Há perdas possíveis com a adoção dos 
horários de restrição, certamente. Mas o número 
de pessoas que se beneficia de uma decisão dessas 
é muito maior. E o Estado se posiciona claramente 
neste sentido: como em outros aspectos, vence a 
maioria. Trecho Norte  - Lote 6

 de uma rodovia que
"Abraça São Paulo e Une o Brasil"

ENTREVISTA
Secretário de Logística e Transportes e Diretor Presidente da DERSA

Laurence Casagrande Lourenço

Inteligência ágil, clareza de raciocínio e 
um profundo conhecimento sobre os temas 
pelos quais discorre. O “multi homem” da 
gestão Alckmin, gentilmente recebeu uma das 
equipes da Rodovias&Vias em seu escritório 
na presidência da Dersa – Desenvolvimento 
Rodoviário S.A. – para uma verdadeira aula 
sobre planejamento. O entusiasmo pelo futebol 
– jogo de equipe, que possui características 
marcantes tanto quanto de estratégia quanto 
de táticas – evidencia o caráter aguçado, que 
possui na lógica e na observação, elementos 
chave para a tomada de decisão. Acompanhe 
agora os melhores trechos da entrevista com o 
tecnólogo, literato e autoridade inconteste da 
logística e dos transportes do Estado mais rico 
do país.

R&V: Suas gestões são caracterizadas pelas 
entregas de obras significativas para o Estado 
de São Paulo. Especificamente sobre o Rodoa-
nel, quais os principais desafios que uma obra 
desse porte apresenta para a administração? 

Laurence Casagrande: Primeiro é preciso 
entender a função do Rodoanel e quais soluções 
o empreendimento oferece. O principal ponto 
é a organização do tráfego de passagem na 
Região Metropolitana de São Paulo. A RMSP 
é o maior conector logístico brasileiro. No 
Estado de São Paulo, cerca de 83% das cargas 
circulam sobre pneus. Essas cargas partem, 
passam ou chegam nessa região extremamente 
adensada em termos populacionais, com 
grande efeito produtivo. Com o Trecho Norte, 
nós concluiremos o processo de distribuição do 
tráfego de passagem, sobretudo de caminhões, 
para o entorno da RMSP. Isso liberará capacidade 
de fluxo nas marginais, o que deverá favorecer o 
trânsito dos veículos que cumpre viagens dentro 
da metrópole. Com a conclusão do Rodoanel 
Norte, esperamos uma redução de 23% do 
VDM (volume diário médio) de caminhões 
na Marginal Tietê, o que representa 18,3 mil 
caminhões por dia. Será uma redefinição da 
plataforma logística de transportes da RMSP 
de radial para anelar. Isso também permitirá o 
acesso mais ágil ao Porto de Santos.

Em relação ao total de cargas vinculadas 
à RMSP, o senhor tem ideia de quanto do PIB 
brasileiro isso representa?

Se nós considerarmos a região da macrome-
trópole de São Paulo, que são a RMSP, as regiões 
metropolitanas do Vale do Paraíba (RMVPLN 
- Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte, criada em 2012), de Campinas, de 
Sorocaba, da Baixada Santista e os aglomerados 
urbanos de Piracicaba e Jundiaí, estamos falando 
de 16% da área do Estado de São Paulo. Isso 
representa cerca de 2% da área do Brasil. E nesse 
contexto, 27% do PIB do país. Grosso modo, 
em menos de 2% da área do país, concentra-
se mais de um quarto da produção nacional. 
E neste contexto, concentram-se também 
as grandes estruturas logísticas do país. Os 
aeroportos de Cumbica, Congonhas, Viracopos, 
os portos de Santos, São Sebastião, diversas 
malhas ferroviárias, como a da Rumo, MRS e 
CPTM, que partilha trilhos fazendo o transporte 
de pessoas. Todas as grandes estruturas para 
transporte estão inseridas aí. Agora, em que 
pesem os grandes volumes envolvidos, o Estado 
ainda possui uma característica muito voltada 
modal rodoviário, como já coloquei. Não é uma 
realidade, por exemplo, em outros Estados, 
como Minas Gerais, que possui características 
mais voltadas ao modal ferroviário.
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Secretário de Logística e Transportes e Diretor Presidente da DERSA
Laurence Casagrande Lourenço

Apesar de possuir a maior malha 
rodoviária Federal do país...

É, mas se você pegar em termos de 
TKU’s (Toneladas por quilômetro útil), 
Minas Gerais é um estado cuja matriz é 
predominantemente ferroviária. Aqui em 
São Paulo, esse número corresponde a 
apenas 13%. O restante divide de forma 
residual os 4% entre dutos, aerovias, 
hidrovias, isso sob o prisma do transporte 
de cargas. No Estado de São Paulo, também 
sob o prisma do transporte de pessoas, há 
uma predominância do modal rodoviário, 
principalmente nos quesitos de média e longa 
distância. O volume de pessoas transportadas 
em voos regionais dentro do Estado é muito 
pequeno quando comparado ao que circula 
no meio rodoviário. Então, a importância do 
Rodoanel reside em organizar esse tráfego 
imenso sobre pneus, que chega ou que sai 
ou que passa por aqui. À medida que se 
começa a transferir esse tráfego para uma 
via perimetral, e esse tráfego não passa mais 
por dentro da mancha urbana, começa-se a 
liberar esta mancha urbana para viagens de 
curta distância. As viagens casa-trabalho-casa, 
para os prestadores de serviço local, etc. A 
nossa realidade impõe essa organização, essa 
função disciplinadora do tráfego. Para isso, há 
algumas características que estão presentes 
desde a concepção do Rodoanel – e é 
importante lembrar sua construção começou 
em 1998 – e que nem sempre são muito 
bem compreendidas pela população, mas 
que são fundamentais para o seu sucesso. 
Por sinal, é daí que vem o nome: “Rodo”, 
“Anel”. É um anel rodoviário, e não um anel 
viário. Então vemos muitas capitais do Brasil 
e outras regiões metropolitanas repetindo 
o termo “Rodoanel”, mas, quando se analisa 
o projeto feito e executado, concluímos que 
não se trata de um anel rodoviário, e sim 
viário. As premissas do anel rodoviário são: via 
“fechada”, com acesso somente por meio de 

“A RMSP é o maior conector
logístico brasileiro. No Estado 
de São Paulo, cerca de 83% das 
cargas circulam sobre pneus. 
Essas cargas partem, passam ou 
chegam nessa região extremamente 
adensada em termos populacionais, 
com grande efeito produtivo.”

uma rodovia e de alguns acessos específicos 
e muito bem justificados. Também dentro 
das características planejadas, está uma faixa 
de domínio maior, de cerca de 130 metros 
de largura, superior ao que se verifica em 
outras rodovias “classe zero”, como Ayrton 
Senna, Imigrantes e Castello Branco. Tudo 
isso para que, se necessário, ele possa ser 
expandido, sem a preocupação de uma 
ocupação lindeira. E justamente por isso, 
não há acessos a bairros. Nem mesmo há 
postos de combustíveis. Não há nada que 
induza a paradas ou retenções, pois não é 
sua função induzir a ocupação marginal. 
Outro ponto quanto a esse estabelecimento 
de premissas é a instalação de pedágios. 
O Rodoanel foi concebido desde o início 
para ser uma via tarifada, justamente para 
que não haja o estímulo de uma viagem 
de curta distância. É um dispositivo para o 
cidadão que planeja sua viagem, que precisa 
passar por uma região metropolitana, ou 
que esteja em uma região metropolitana e 
precise acessá-lo para outro destino fora da 
RMSP. E nós observamos isso claramente, 
pois fazemos esse monitoramento há muitos 
anos e percebemos, de forma constante, 
essa evolução. E vemos que o Rodoanel não 
induziu a ocupação. De fato, ela é menor 
do que quando comparada com rodovias 
abertas. 

ENTREVISTA

E com relação ao que se pretendia 
quanto a um maior controle da expansão 
da mancha urbana per se? Isso se verifica?

Em alguns pontos o Rodoanel funciona 
sim como uma barreira. Por não permitir 
acesso e não possuir cruzamentos, fica 
dificultada essa ocupação fora de ordem. 
Claro que há pontos onde ela existe, 
mas definitivamente não é resultante 
da atividade do Rodoanel. Ela acontece 
por outros fatores. Mesmo com relação 
às plataformas logísticas, verificamos 
que as ocupações saíram da região de 
mancha urbana e foram se posicionando 
às margens das rodovias que permitem 
acesso. De 1998 para cá, observamos 
que aumentou o número de armazéns 
montados no espaço entre, por exemplo, 
o Rodoanel e Sorocaba, na Castello Branco, 
entre o Rodoanel e Jundiaí e Campinas, 
na Annhanguera, na Dutra, e a partir do 
Rodoanel sentido Guararema. A carga sai 
em caminhões de grande porte, faz-se 
o transbordo para caminhões menores 
e VUC’s –Veículos Urbanos de Carga, a 
daí, a partir desses complexos, adentra-
se a região metropolitana, fazendo a 
distribuição dos produtos de forma muito 
mais ordenada, em veículos muito mais 
adequados para os exíguos e disputados 
espaços urbanos, com menor impacto 
sobre o trânsito com características 
urbanas. São esses efeitos ordenadores 
que o Estado avalia como muito bem 
sucedidos. Todas essas medidas foram 
tomadas para aumentar a vida útil dessa 
estrutura rodoviária, seu tempo de usabi-
lidade.

O senhor acredita que sua indicação à se-
cretaria de Transportes e Logística, em para-
lelo à sua gestão à frente da Dersa pode trazer 
maior celeridade a execução de obras?

 
Acredito que não, pois o processo é 

contínuo. Temos boa continuidade nas ações e 
um bom comando, pelas mãos do governador 
Geraldo Alckmin. É, a meu ver, um ajuste. Como 
tivemos eleições municipais, e nosso antigo 
secretário foi eleito prefeito em Ribeirão Preto, 
trata-se de um processo de troca normal. Não 
creio que um fator desta dimensão influencie 
a estrutura. A Dersa sempre teve um papel 
além da implantação das obras, com ativa 
participação nas questões de planejamento. 
Então, vejo a escolha de uma pessoa que já 
participava da rotina da Secretaria como um 
processo natural. Pelo fato de integrar a equipe 
há algum tempo e conhecer a estrutura, as 
coisas aconteceram naturalmente e sem 
necessidade de muita adaptação. Agora, sob o 
ponto de vista de celeridade, não. Os projetos 
continuam, alinhados com a política do 
governador e isso segue um curso definido 
desde 2011. Nosso general continua o mesmo. 
Afinal, temos um grande general.

“A Dersa sempre teve um 
papel além da implantação 
das obras, com ativa 
participação nas questões de 
planejamento.”
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E a previsão de conclusão do Rodoanel?

Nossa previsão é finalizar o eixo central, 
entre a Rodovia dos Bandeirantes e a Fernão 
Dias, logo no fim do primeiro trimestre de 
2018, e entendemos que existem plenas 
condições para isso hoje. Os caminhos 
críticos estão sendo bem equacionados. 
O maior túnel, que é o 301, de quase 1,7 
Km, já teve o encontro dos emboques, 
então nós já temos hoje os grandes túneis 
em fase de acabamento, em um processo 
bem adiantado. Ademais, o restante da 
rodovia, que liga ao Aeroporto de Guarulhos 
e a Via Dutra, provavelmente exija um 
pouco mais de tempo e ocorra apenas no 
segundo semestre de 2018. Vale dizer que 
enfrentamos um problema especialmente 
difícil com as desapropriações nesse 
segmento, especificamente na Comarca 
de Guarulhos. Uma quadrilha que envolvia 
advogados, peritos judiciais e expropriados 
promoveu diversas fraudes nas avaliações 
dos terrenos em desapropriação, o que nos 
exigiu sair da zona técnica e somar forças à 
Corregedoria do Poder Judiciário, Ministério 
Público Estadual e Tribunal de Contas do 
Estado. Todos esses órgãos têm contribuído 
para que o esquema fosse identificado, 
reconhecido e, a partir do início deste ano, 
debelado. A situação, hoje, está muito 
melhor, mas ainda aguardamos algumas 
imissões na posse estratégicas em Guarulhos.

E a justiça exigiu a devolução de tudo o que foi 
indevidamente tomado? 

O Estado, através da Procuradoria Geral, tem co-
brado providências e o Poder Judiciário tem sido 
assertivo nas decisões. Após o afastamento de um 
juiz de Guarulhos, as avaliações tem sido refeitas e 
os novos valores estão retomando a razoabilidade. 
As ações de devolução, que visam recuperar os sa-
ques irregulares, têm sido mais duras e atingido não 
apenas os expropriados, mas advogados, peritos e 
outras pessoas envolvidas no pleito da desapropria-
ção fraudulenta. O lado ruim, em que pese as recen-
tes decisões favoráveis ao Estado, é que isso acabou 
acarretando uma demora muito maior do que a pre-
vista para a liberação das áreas. Houve demora, pois 
tornou o contencioso muito extenso, mas foi também 
um aprendizado importante para a Dersa, que passou 
a trabalhar junto à Procuradoria do Estado e o Minis-
tério Público, para poder levantar e desvendar o que 
ocorria. Acima de tudo, levou um tempo, mas o jogo 
está virando e isso dá uma boa mostra do arcabouço 
de disciplinas que tivemos que desenvolver para po-
dermos tocar o empreendimento.

ENTREVISTA
Secretário de Logística e Transportes e Diretor Presidente da DERSA

Laurence Casagrande Lourenço

“O maior túnel, que é o 301, 
de quase 1,7 Km, já teve o 

encontro dos emboques, então 
nós já temos hoje os grandes 

túneis em fase de acabamento, em 
um processo bem adiantado.”

E quanto a demais obras de relevância, 
como os contornos de Caraguatatuba?

A questão dos Contornos faz parte de 
um plano maior, de um novo corredor de 
acesso à região do Litoral Norte. Esse é um 
projeto que nasceu no DER, com o projeto 
básico de engenharia, e evoluiu na DERSA 
que assumiu a condução do licenciamento 
ambiental em 2011, tratando de equacioná-
lo para todo o empreendimento. Depois, 
decidiu-se pela implantação, pela DERSA, do 
Trecho de Planalto e depois os Contornos. 
Finalmente, para a implantação da Serra, o 
Estado conseguiu viabilizar uma PPP. Todo 
esse exercício viabilizou o projeto como um 
todo. Neste momento, a DERSA trabalha nos 
quatro lotes dos Contornos, cuja previsão 
de entrega é 2018. Trata-se de uma via de 34 
quilômetros, um greenfield, que vai retirar todo 
o fluxo urbano da SP-055 nas regiões centrais 
de Caraguatatuba e São Sebastião para essa 
via perimetral e permitir também um acesso 
mais confiável e confortável para o Porto de 
São Sebastião, como para os moradores e 
turistas que buscam aquela região. Hoje uma 
carga que vai ao porto tem que vencer um 
trecho considerável dos perímetros urbanos 
de Caraguatatuba e São Sebastião, com 
muitos transtornos aos moradores e restrições 
à passagem de veículos mais pesados em 

vários horários do dia. Além dos transtornos, 
as restrição trazem mais custo. Portanto, a 
rodovia influenciará positivamente a operação 
do porto, além de ser um fator indutor de 
desenvolvimento. A obra melhorará também os 
deslocamentos locais, facilitando, por exemplo, 
o acesso dos habitantes da Costa Norte de São 
Sebastião ao centro da cidade. Com isso tudo, 
haverá menos dependência econômica do 
turismo, por meio de atividades que podem ser 
desenvolvidas o ano todo e não estão sujeitas à 
sazonalidade.

“Portanto, a rodovia 
influenciará positivamente 
a operação do porto, além 
de ser um fator indutor de 
desenvolvimento.
A obra melhorará também 
os deslocamentos locais, 
facilitando, por exemplo, o 
acesso dos habitantes da Costa 
Norte de São Sebastião ao 
centro da cidade.”
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DESENVOLTURA

DIANTE DO DESAFIO

LOTE 1

A visita ao canteiro do lote 1, sob 
a batuta da Mendes Júnior, uma das 
empresas que pode se considerada 
referência na engenharia brasileira, 
especialmente no tocante a trabalhos 
pesados, é uma experiência diferenciada, 
por si só. Digna de nota, é a forma natural 
com que a empresa e seus colaboradores 
parecem encarar este tremendo desafio. 
A impressão geral é a de que, tudo é 
certo, a seu correto tempo, e que cada 
pequeno gesto, faz plenamente sentido, 
encaixando-se perfeitamente dentro de 
um ideário que se cria como expectativa 
ante o que se deslinda, passo a passo, 
pelos caminhos de serviço. É no ritmo dos 
motores, e nos sons típicos do trabalho, 
que reside, afinal, a personalidade 
de uma empresa que ajuda a tocar – 
entre outras pelo mundo – uma obra 
chamada Brasil.

Em uma antiga sede de 
fazenda, de onde se pode 
ver parte da Serra da 

Cantareira, o dia começa já com 
grande movimento. Perfilados 
com suas caçambas erguidas, os 
caminhões emprestam algo de 
imponência à primeira visão da 
visita, como tropas em revista. Mas 
até para isto há uma explicação 
pragmática: desta forma não 
se acumula água, que de outra 
maneira poderia ser foco para 
mosquitos, vetores de doenças. 
Organizados, a “linha de frente” 
da Mendes júnior acomoda na 
uma sala de reuniões uma das 
equipes da Rodovias&Vias para 
o briefing que aborda algumas 
nuances deste lote 1, liderado pela 
empresa. É um cuidado justificado, 
que obedece a protocolos e que 
compartilha o cuidado que a 
empresa tem com cada um que 
adentra os domínios onde o 
maquinário pesado reina absoluto. 
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FOCO E
DETERMINAÇÃO

Qualidade, Meio Ambiente, Seguran-
ça, Saúde Ocupacional e Responsabili-
dade Social. Ainda muito antes de a 
licença de instalação ser concedida para o 
início das obras, o consórcio estabeleceu 
algumas premissas chave para o modelo 
de atuação que a equipe pôde verificar. 
São normas internas que excedem a 
mera conformidade, atuando mesmo 
sobre conceitos intangíveis como o 
nível de atendimento prestado, e que 
podem ser considerados – e esta é uma 
percepção deste periódico, reforçada 
durante a visita – uma “assinatura” do 
modo como a empresa procura proceder. 
Ainda que devidamente paramentados 
para o tipo de missão ao qual estão 
habituados, cinegrafista, fotógrafo e 
jornalista, não escaparam ao crivo do 
pessoal da “segurança do trabalho” que 
avaliou detidamente a adequação dos 
EPI’s envergados literalmente dos pés 
à cabeça, eventualmente fornecendo 
os que não fossem tidos como “bons o 
suficiente”. Excesso de zelo para alguns, 
mas na verdade, uma observância estrita 
a dois itens estampados em grande 
placa na entrada do lote 1: “Prevenção de 
riscos à segurança e saúde ocupacional” 
e “Responsabilidade Social”. “O Rodoanel 
Norte é um projeto substancial, com muito 
valor, que exigiu muito planejamento 
tanto do cliente – Dersa – quanto nosso, 
especialmente do ponto de vista da 
execução.”, disse Hugo Mascarenhas 
Martins da Costa – Engenheiro de 
Planejamento – Lote 1, Mendes Júnior, 
diante de uma treliça para o lançamento 
de vigas que, já deixava ver mais 
claramente os rumos – de fato a geometria 
– das curvas pelas quais a obra segue. “A 
conciliação das interferências, pela própria 
localização da obra, que mescla trechos 
urbanos e trechos com características de 
reserva ambiental, sendo uma rodovia 
de classe zero, é algo que demandou 
bastante estudo.” Afirmou.
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RUMO AO 
DESCONHECIDO

Por todos estes motivos, ainda que muitas 
horas de estudo tenham exigido que um 
imenso rol de profissionais e planejadores 
tenham se debruçado sobre o maior número 
de levantamentos e sondagens disponíveis, 
uma obra desse porte esbarra no imponderável. 
Pela natureza absolutamente desordenada 
de boa parte das ocupações, muitas destas 
interferências, ainda que mapeadas, apresentam 
um fator muito particular: estão em modificação 
constante. De ligações eletrificadas ilegais, 
passando por outros tipos de conexões 
clandestinas, muitas coisas somente foram sendo 
conhecidas à medida do avanço das frentes. Uma 
destas, em especial chamou a atenção da equipe: 
um aterro – o popular “lixão” – totalmente 
irregular e, provavelmente utilizado como área 
de descarte indiscriminado de materiais pelos 
populares durante um bom tempo, era sinalizado 
pelo balé aéreo, e um quê de sinistro, de alguns 
urubus. E muito, muito próximo da área das 
obras. O engenheiro Hugo deu conta à equipe 
de que, levantamentos detalhados neste tipo 
de situação, eram parte rotineira deste tipo de 
“achado”, uma vez que representam um risco 
real e bastante palpável de oferecer um sério 
atraso ao avanço. O acúmulo de gases próprios 
da degradação de material orgânico (alguns 

PONDERAÇÕES 
“A busca pela eficiência, 

que tem direta relação com 
economicidade, também foi 
um fator muito importante 
para o desenvolvimento 
da obra em si.” Comentou o 

engenheiro de planejamento, 
quando questionado quanto aos 

standards. “Agora nesta fase final, 
o Rodoanel realmente começa a 

ser vislumbrado como um todo. O 
fato de participar de uma obra deste 

tamanho é algo que agrega à todos do 
ponto de vista profissional e até mesmo 
pessoal. Não é todo dia que se tem um 
privilégio desses, de ser alocado para 
um dos maiores canteiros de obras do 
Brasil, com somas de investimento altas, 
grandioso volume de atividades e grande 
expectativa da população. O fato de a obra 
ser tema de reportagens tanto da imprensa 
especializada, quanto da imprensa não 
setorizada, no noticiário comum, dá uma 
ideia da importância do assunto. É uma 
empreitada desafiadora, exigente, mas 
muito gratificante que, tenho certeza, 
para todos que dela participaram, será 
algo que ficará para sempre incrustado na 
memória”, concluiu da Costa. Hugo Mascarenhas Martins da Costa

Engenheiro de Planejamento  - Mendes Júnior

“Agora nesta fase final, o 
Rodoanel realmente começa a ser 

vislumbrado como um todo. O fato 
de participar de uma obra deste 

tamanho é algo que agrega à todos 
do ponto de vista profissional e 

até mesmo pessoal. Não é todo 
dia que se tem um privilégio 

desses, de ser alocado
para um dos maiores canteiros

 de obras do Brasil.”

bastante 
v o l á t e i s , 
q u a n d o 
não mesmo 
a l t a m e n t e 
i n f l a m á v e i s ) , 
somado à instabilidade 
do depósito, deixam 
entrever o quão danosa 
pode ser a atividade humana sem 
praticamente nenhum tipo de controle. 
Neste ponto há que se reconhecer, de 
fato, a relevância das obras com um 
“efeito colateral”, pois ao seguir seu curso 
por essas áreas, acaba por trazer um fim 
à poluição desenfreada, promovendo 
ressarcimentos ambientais que de outra 
forma, simplesmente não ocorreriam.
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A PINACULAR FASE DA

MÃE DE TODAS AS OBRAS 

RODOVIÁRIAS DO BRASIL 

LOTES 2 E 3

Uma obra que termina um ciclo de obras. Do 
ponto de vista de engenharia, o Trecho Norte 
possui uma relevância ímpar, pois nela estão 
inseridas quase todos os tipos significativos de 
grandes trabalhos de infraestrutura. Um complexo 
de obras rodoviárias, com terraplanagens de 
grande volume, dentro de especificações e níveis 
de exigência bastante elevadas, (comparáveis aos 
padrões europeus e estadunidenses), que inclui 
túneis (cerca de 7,5 km deles no total, no tocante 
aos lotes que encabeçam o fio desta matéria), 
todos de grande diâmetro, e cujos vãos, (feitos pelo 
NATM - New Austrian Tunneling Method - método 
empregado na mineração de larga escala, e que 
possuem 20 metros de largura), faz deles, dos 
túneis mais largos que existem no Brasil e América 
do Sul até o momento. É um conjunto formidável, 
que evidencia as proporções de uma obra que, pela 
sua própria natureza, é um marco importante até 
mesmo em termos continentais, e mesmo diante 
do expertise internacional da OAS, responsável 
pelos lotes 2 e 3.

Para a exploração adequada de todas 
essas disciplinas, em sua completude, 
dentro da maior eficiência possível, 

Rodovias&Vias pode verificar o quão indis-
pensáveis são os modernos equipamentos, 
métodos e ferramentais. Nesta atmosfera van-
guardística, merecem destaque os Jumbos, 
totalmente informatizados, uma tecnologia sem 
a qual seria inviável o atendimento requerido 
para as escavações, nas dimensões propostas, 
com indiscutível incremento em precisão e 
ganhos incontestáveis no ponto de vista de 
segurança para a perfuração dos nichos onde os 
explosivos são alocados. Especificamente sobre 
este tema, a OAS (responsável por ambos os lotes 
aqui detalhados nesta reportagem) acrescenta 
ainda que, esta aplicação permite o fechamento 
de ciclos diários, avançando em rocha, uma 
faixa máxima de 3,5 m por turno. Por óbvio, os 
avanços são definidos também com base nos 
aprofundados estudos geológicos das camadas, 
do acompanhamento amiúde por meio de 
monitoramento dos impactos e da avaliação 
dos mesmos, dentro de indicadores que 
demonstrem o quão seguro é este passo à frente 
e, caso contrário, as ações de contra medida a 
serem adotadas. 
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CONVERGÊNCIA
DE OPINIÕES

O grande desafio, dentro das 
percepções apuradas, consiste em conciliar 
os trabalhos em uma área de limite do 
município de São Paulo, que de um lado 
possui densa ocupação desordenada, e de 
outro a Serra da Cantareira, algo apontado 
também em outras frentes da obra. A 
tarefa, pode por si só, ser considerada 
um feito de grande monta, ao coordenar 
equipes de comunicação e pessoal de 
apoio junto às comunidades para otimizar 
a mitigação dos inevitáveis impactos. Na 
outra face, o tremendo cuidado ambiental, 
uma vez que a área possui espécies 
silvestres endêmicas e mesmo domésticas 
que eventualmente invadem o teatro de 
operações. “Tal natureza de ocorrência 
torna indispensável a presença de equipes 
especializadas e dedicadas full time, para 
evitar incidentes e dispensar o cuidado 
e tratamento adequado para cada caso. 
Do ponto de vista operacional, a maior 
exigência é a sócio-ambiental.” Destaca o 
engenheiro Civil – Pernambucano do Brasil 
- e Gestor de Contrato da OAS, Rogério 
Veras.

RODOANEL NORTE
E SEUS LOTES:

“Natureza de ocorrência torna 
indispensável a presença de 

equipes especializadas e dedicadas 
full time, para evitar incidentes 

e dispensar o cuidado e 
tratamento adequado para 
cada caso. Do ponto de vista 

operacional, a maior exigência 
é a sócio-ambiental.”

Rogério Veras
Engenheiro Civil  e

 Gestor de Contrato da OAS
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SABER OUVIR
É o gestor que dá conta de que, virtualmente 

a ouvidoria recebe comunicados, queixas e 
demandas que necessitam, se não de atenção 
imediata, de encaminhamento adequado. 
“Neste quesito o posicionamento da OAS 
é muito simples: nenhuma questão sem 
resposta.”, declara Veras. “São realizadas visitas 
com assistentes sociais, e mesmo técnicos 
capazes de fazer levantamento de possíveis 
impactos, desta forma, colocando à disposição 
da população sempre um profissional 
qualificado, proficiente e especializado para 
a solução. Nunca pode-se esquecer, que 
o trato com as pessoas, envolve diálogo e 
entendimento em temas muito sensíveis e 
delicados, em uma abordagem que pode ser 
resumida em duas palavras: atenção e tato, 
dentro de princípios equânimes, pois são 
atendidos com o mesmo interesse todos os 
tipos de demanda.”, pondera o engenheiro, 
antes de concluir: “Se pequenas obras 
domésticas, pequenas reformas em casa, 
mesmo em áreas comuns condominiais já 
causam certo transtorno, ou mesmo algum 
desconforto, é natural esperar que trabalhos de 
tamanha magnitude causem também algum 
tipo de interferência. Daí a importância crucial 
de manter informada pari passu a população 
acerca das intervenções.”, disse.

“A OAS é uma empresa muito importante pra gente, 
no momento. Estou gostando muito do ambiente 

de trabalho, espero concluir, junto com nossa equipe 
toda essa obra gigante que é um bem pra São Paulo. 

É muito bom a gente trabalhar aqui sabendo que tem 
apoio da segurança, dos encarregados, que sempre 

estão do nosso lado. Eu sinceramente, gostaria de 
continuar em outras obras com a empresa, concluir 
essa, e continuar em outras, junto com a OAS, junto 

com essa nossa equipe, nosso pessoal que, de verdade, 
eu acho que tá de parabéns. Faz 23 anos que eu 
sou soldador, já trabalhei em Angola, tenho 

bastante experiência e, olha, estou muito 
satisfeito de estar aqui. Quero que meus filhos 

amanhã, depois, quando vierem pra cá, saibam 
que eu tive um pouquinho a ver com essa obra 

tão imponente.”

Francisco "Pantico" Morais Costa  
Soldador da OAS 
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“Pra mim tem sido uma experiência muito 
boa. Trabalho aqui tem já 3 anos e 4 meses, e 
o que posso dizer que o pessoal que trabalha 
comigo, já é considerado como uma família. 
Sempre um pelo outro, bem unidos. Mesmo 

pessoal de outras áreas, que poderia ser 
considerado parte afora, estão bem envolvidos 

em termos de segurança. Tudo tem andado 
bem, fechamento de forma saiu normal, e com 

toda a movimentação, dentro do nosso perfil, 
procuramos fazer o máximo.

 Eu já trabalhava em obra ferroviária, 
que é um pouco diferente daqui, mas 

também pela firma, fui indicado de lá 
e cheguei aqui e acho que fui acolhido 

muito bem. Pra mim, trabalhar com esse 
pessoal é uma experiência total.”

Expedito Antônio da Silva
Carpinteiro da OAS 

RODOANEL NORTE
E SEUS LOTES:

ACOMPANHAMENTO
INTERNACIONAL

A dinâmica dos trabalhos, sua 
monumental proporcionalidade e o 
ambiente onde estes se desenvolvem, de 
forma quase inevitável, acaba por atrair a 
atenção de diversos organismos dentro e 
fora do Brasil. O Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID – foi uma dessas 
entidades que envia, diretamente de 
Washington, uma equipe multidisciplinar 
para vistoriar as obras e verificar o 
cumprimento de diversos critérios, tais 
como a aferição dos índices registrados 
pelos sismógrafos, dos níveis de ruído, 
comparando-os tanto com normas vigentes 
para obras no Brasil, quanto para obras 
realizadas no estrangeiro, no que, ao fim das 
visitas, vem acompanhando o atendimento 
a todos os quesitos em ambos os lotes.

AUTORIDADE, 
FISCALIZAÇÃO E 

CONTROLE
Dentro dos procedimentos 

normais em obras de infraestru-
tura de grande porte, existem 
setores e pessoas considerados 
pela OAS como stakeholders. 
Espera-se do cliente – no caso a 
administração pública - que ela 
tenha mapeado todos os atores 
que participarão do processo 
em seus diversos papéis dentro 
do projeto. No caso do Rodo-
anel, isto envolve a figura do 
governo do Estado, Prefeitura , 
CET, Sabesp, autarquias como 
o Tribunal de Contas da União, 
do Estado, e como já descrito, 
organizações de financiamento 
internacional, como o BID. To-
dos eles possuem elevado grau 
de importância para o anda-
mento e em última avaliação, o 
sucesso do empreendimento. 
E, para cada um deles, de forma 
absolutamente profissional, a 
OAS fornece, de formas precisas 
e muito transparentes, todas as 
informações e documentações 
correlatas por eles solicitadas. 
Também esta é tida como uma 
seara bastante minuciosa, de-
vido ao detalhamento indivi-
dualizado exigido. Isto posto, é 
bastante seguro dizer que a OAS 
tende sempre a interpretar as re-
quisições e demandas específi-
cas, como fatos que acabam por 
contribuir com o bom desem-
penho do trabalho, em um viés 
compreendido como colabora-
tivo, somado aos esforços, e não 
contrários a eles, incluindo-se 
(por último, mas nem de longe 
menos importantes) os órgãos 
emissores de licenças e fiscaliza-
dores de meio ambiente, como 
a CETESB. 
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OVERVIEW
Em que pesem os desafios elencados, 

há que se ressaltar o bom desempenho, 
este obtido com um quê de brasilidade, o 
conhecido “jogo de cintura”, mas sem espaço 
para “jeitinho”. Dentre as dificuldades que 
mais exigiram dos planejadores ao definir o 
ataque às frentes, as questões relacionadas 
às desapropriações constituíram um ponto 
nevrálgico, pois em muitos casos, não foi 
possível tocá-las com antecedência. Tal 
fato ocasionou – a exemplo de outros lotes 
visitados – em um cenário descontínuo, 
precisamente contrário ao que se tem como 
o ideal, que se daria de forma sequencial. 
Neste caso, vale a revisão da máxima: a 
ordem dos tratores, se não altera o viaduto, 
gera impactos sim ao andamento de sua 
elevação. Tal fato representa, no mínimo, 
uma readequação de planos. Em outras 
palavras, não muda a estratégia, mas, ao 
exigir que se remolde a abordagem para 
andar com a obra, torna premente mudanças 
táticas, muitas vezes até previstas, mas 
definitivamente não desejadas. E é nesses 

t e r m o s 
que cabem 
no mínimo 
menções honrosas 
à performance, não 
apenas da OAS, mas 
de todas as construtoras 
envolvidas, uma vez que o 
aumento de variáveis pode significar 
descompasso com o planejamento em 
macro escala do empreendimento, 
estipulado pelo poder público.

CONSIDERAÇÕES
Não deixa de ser surpreendente 

que, dentro do contexto atravessado 
pelo país, passando por um momento 
delicado – sua recuperação judicial, 
que contrariando estatísticas, espera-
se que caminhe para o êxito – entre 
outros fatores de foro administrativo, 

e até mesmo de ordem estratégica de 
negócio, a OAS venha paulatinamente 

apresentando resultados positivos na 
operação dos seus lotes. “Eu sinceramente 

espero que este seja mais um cartão postal 
adicionado ao portfólio da empresa”, declara 

o gestor de contrato, transparecendo um 
profundo e justificado orgulho de integrar a 
equipe. Rodovias&Vias capturou o momento 
de reflexão, e pediu a ele uma mensagem para o 
empreendedor da construção pesada: “Acredito 
que a grande lição a ser tirada do momento, 
de tudo o que acontece, é que apesar das 
dificuldades, no final das contas, o que vai ficar de 
forma perene, é a capacidade das empresas, que 
ao entregar uma obra como essa, deixam mais que 
uma benfeitoria pública. Deixam os instrumentos 
pelos quais o país pode avançar.  Mais do que 
as minhas palavras. Mais do que o que quer que 
eu diga, será o silêncio de um testemunho em 
concreto, que atestará o sucesso pelo afinco e pela 
resiliência.”, declarou assertivo, o representante da 
engenharia brasileira.
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ORGANIZAÇÃO, LOGÍSTICA

E SUSTENTABILIDADE SOCIAL

LOTES 4 E 6

Dona de uma cultura empresarial fortemente 
associada à sustentabilidade, com orientação igual-
mente forte para o fator humano em suas ações, a 
Acciona Construcción, uma das divisões do grupo 
espanhol Acciona, presente há 20 anos no Brasil, vem 
obtendo êxito em avançar a contento nas obras do 
Trecho Norte do Rodoanel.  A Rodovias&Vias teve a 
oportunidade de ver de perto a “regência espanhola” 
executada por profissionais brasileiros, certamente 
um período que ficará marcado para muitos como a 
experiência de um jeito de ser, um “mindset” diferente, 
com um sotaque que, casado com a brasilidade, deixa 
um futuro operoso por imaginar.

Estampada por praticamente todos os pontos dos 
canteiros, nos uniformes e placas de sinalização, o 
logotipo da Acciona, com a característica folha em 

vermelho à esquerda, pode ser considerado uma presença 
orgânica, viva. Talvez até mais importante, esta presença é uma 
constante nas mentes de seus colaboradores. Notadamente 
aqueles que a Rodovias&Vias teve a oportunidade de travar 
contato nos lotes 4 e 6 do Trecho Norte do Rodoanel, verdadeiros 
“advogados da marca”, como reza o termo cunhado pelo 
marketing, para definir pessoas com grande engajamento com 
uma companhia e sua atividade fim. O fato é que adentrar um 
ambiente de obras, densamente organizado, causa sempre uma 
boa impressão, e deixa implícitas algumas premissas de atuação. 

ESFORÇO LOGÍSTICO
Primeira característica que fica evidente 

em ambos os lotes, devido ao fato de suas 
áreas de operação não serem contíguas, a 
questão de abastecimento e insumos para a 
realização dos trabalhos é uma rotina diária 
que, se já exige muito planejamento dentro de 
qualquer obra de grande estatura, é um ponto 
crucial que ganha contornos críticos, quando 
as distâncias percorridas são relativamente 
grandes, como no caso da Acciona. Mais do 
que isso, um esforço coordenado, just in time, 
que denota um alinhamento profundo com a 
abordagem definida. Talvez daí a preocupação 
quase obsessiva com detalhes, pois em um 
contexto dinâmico como este, com pesadas 
movimentações ocorrendo simultaneamente, 
eleva-se o grau de risco a que todos estão 
expostos. Em suma, como no caso do “tiki-taka”, 
famoso sistema de jogo do futebol espanhol 
(e que garantiu uma copa do mundo à “Fúria”, 
apelido carinhoso do selecionado ibérico), 
absolutamente todos precisam conhecer 
muito bem suas posições e executar com 
precisão suas funções. Não há margem para 
erro, e enganos não são permitidos.  “Eu sou 
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casado, tenho um filho, e sonho com o dia em 
que ele passará aqui e pensará que eu trabalhei 
nesta obra, evitando acidentes, cuidando das 
pessoas, como a empresa exige.”, declarou 
à Rodovias&Vias, Quintino Alves Pimentel, 
técnico em segurança da Acciona, no Lote 4. 
“Estou desde 2014 trabalhando no Rodoanel. 
Entrei como auxiliar e agora consegui chegar 
a técnico, e já passei por todas as frentes de 
trabalho aqui, mas é a primeira obra de grande 
porte que eu participo, e ainda, pela Acciona, a 
melhor empresa em que eu já trabalhei. É uma 
grande oportunidade. Pra mim, é uma empresa 
que vem se expandindo e de muito futuro. 
Assim como o Rodoanel é um trabalho, pro 
futuro”, disse em meio ao alarido pleno. 

Este alinhamento é corroborado, ao longo 
de toda a extensão das obras, em conversas 
informais e mesmo em excertos como o que 
registramos, de Paulo Sérgio dos Santos, 
o “Serginho”, supervisor de produção da 
Acciona, também no lote 4: “Estou há um ano 
na Acciona. Bem dizer, também um ano aqui 
nas obras do Rodoanel, graças a Deus”, disse 
ele, lembrando o período de escassez de oferta 
de emprego atravessado pelo país. “A área de 
produção é uma atividade que exige muita 
determinação. É um trabalho puxado, mas 
gratificante, que mira na qualidade, mas, acima 
de tudo, na segurança. Gratificante no sentido 
de esta ser uma obra grandiosa, que vai fazer o 

RODOANEL NORTE
E SEUS LOTES:

“É uma grande oportunidade. Para 
mim, é uma empresa que vem se 
expandindo e de muito futuro.
Assim como o Rodoanel é um 
trabalho, pro futuro.”

Quintino Alves Pimentel
Técnico de Segurança da Acciona
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SERVIÇO UND QUANTITATIVO EXECUTADO

SUPRESSÃO VEGETAL m² 1.965.913 37,67%
ESCAVAÇÃO (1ª, 2ª E 3ª) m³ 7.189.532 32,50%
ATERRO COMPACTADO m³ 6.113.106 22,59%
REMOÇÃO SOLO MOLE m² 2.510.289 40,76%

OBRA DE ARTE ESPECIAL m³ 55.103 41,87%
CBUQ E SMA m² 80.781 1,03%

CERSA / MUROS / ALAMBRADOS ton 26.772 10,09%
REVEGETAÇÃO m³ 987.917 22,28%

RODOANEL NORTE
E SEUS LOTES:

progresso acontecer tanto no Estado de São Paulo, 
quanto no Brasil, atuando e aprendendo dentro 
desse perfil da Acciona, uma empresa globalizada, 
uma cultura diferente, um desafio de aprendizado, 
dinâmico mesmo. Sempre com muito respeito às 
pessoas, aos moradores do entorno, até por que essa 
é uma das bases da empresa.” Unidade no discurso, 
que denota uma corrente de comando objetiva e 
uma gestão bastante afinada. 

ATENÇÃO SOCIAL
Quase unanimidade entre todos os lotes, a 

questão social é um fato relevante, apontado 
desde o glossário técnico, que previa o resgate e 
reassentamento de pessoas em áreas e situações de 
risco, com desapropriações de grande monta na área 
de abrangência das obras, bem como a relação das 
mesmas com os moradores lindeiros de uma área, 
cuja ocupação desenfreada ao longo de anos, carecia 
de maior presença estatal. A consciência de que as 
obras, tal como o secretário de estado de logística e 
Transportes e diretor presidente da Dersa, Laurence 
Casagrande Lourenço colocou em sua exclusiva, 
possuem um caráter primariamente organizador, 
não escapa aos executores. Mais. Os fatores excedem 
esses limites, e ganham contornos de inclusão, 
com ostensiva presença feminina nos quadros – 
destacada pela própria Dersa em seus informativos 
– e em um expediente adotado pela Acciona há 
bastante tempo. 

“É um trabalho puxado, 
mas gratificante, que mira 
na qualidade, mas, acima 

de tudo, na segurança. 
Gratificante no sentido 

de esta ser uma obra 
grandiosa, que vai fazer o 

progresso acontecer tanto 
no Estado de São Paulo, 

quanto no Brasil.”

Paulo Sérgio dos Santos
Supervisor de produção da Acciona
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GIRL POWER
Evidente que a sensibilidade feminina 

contribui para uma melhor evolução 
dos trabalhos, especificamente no trato 
com pessoas, e em temas delicados 
como as inevitáveis interferências que 
uma obra desta monta causa na vida 
dos indivíduos por ela impactados. Silvia 
Lúcia Attina, coordenadora de recursos 
humanos e responsável pela área de 
responsabilidade social do projeto na 
Acciona, evidencia essa postura: “Desde o 
princípio, desempenhamos um trabalho 
enorme junto à comunidade, desenvolvido 
junto às crianças nas escolas, até os pais e 
demais moradores, sobre como proceder 
com segurança no convívio com as obras. 
Sobre como ler e interpretar corretamente 
as placas e demais sinalizações, quais 
são os ambientes permitidos para a 
circulação, enfim, um trabalho de educação 
propriamente, que inclui orientações 
quanto ao encaminhamento adequado 
de possíveis demandas, direcionando-
as às entidades competentes, que 
podem resolvê-las. Também com as 
crianças, desenvolvemos um projeto de 
apresentação das profissões, onde levamos 
um profissional de cada área da obra, 
engenharia, logística, carpintaria, recursos 
humanos, etc., para explicar, inspirar, já 
desde cedo, a busca por uma atividade 
profissional.”

RODOANEL NORTE
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“Desde o princípio, desempenhamos 
um trabalho enorme junto à 
comunidade, desenvolvido junto às 
crianças nas escolas, até os pais e 
demais moradores, sobre como 
proceder com segurança no 
convívio com as obras..”

Silvia Lúcia Attina
Coordenadora de Recursos Humanos 
e Gestora da área de Responsabilidade 
Social da Acciona

PENSANDO
NAS CRIANÇAS

A empresa ainda possui ações como 
o “Natal solidário”, feito em parcerias 
com ONGs das comunidades, em um 
“apadrinhamento” individualizado das 
crianças, que prevê doação de abrigos, 
roupas, agasalhos e mesmo brinquedos e 
material escolar, de acordo com a idade e 
necessidade de cada uma delas, e realizado 
em uma festa na comunidade, promovida 
pela Acciona. Paralelamente, ainda é parte 
deste trabalho, o “Dia do Voluntariado”, 

data celebrada mundialmente por todas 
as empresas do grupo, e que, aborda a 
importância desse tipo de engajamento 
sob a ótica da sustentabilidade 
ambiental e do respeito ao meio 
ambiente. “Respeito acima de tudo. É 
a mentalidade arraigada na Acciona”, 
finalizou Silvia.

Ao longo das seis edições deste 
programa, mais de 2.600 voluntários 
abordaram o tema sustentabilidade 

junto a 53.000 estudantes. 

   SOBRE A ACCIONA:
Presente no Brasil desde 1996, e gerando 

em seus quadros fixos atualmente cerca de 2 
mil empregos, a Acciona atende tanto clientes 
públicos, quanto privados em demandas 
por infraestruturas diversas, como terminais 
portuários como o do Açu (diques de abrigo 
e molhes), edificações e gestão e operação 
rodoviárias. Também atuante na construção 
rodoviária de grande porte, em obras como a 
BR-393, e o próprio Rodoanel, a empresa é líder 
global em energias renováveis e possui amplo 
know how na gestão de recursos hídricos e 
saneamento, usado para vencer o certame 
realizado pela COPASA, empresa de saneamento 
e abastecimento de Minas Gerais, para a 
operação, manutenção e assistência técnica 
da Estação Depuradora de Águas Residuais de 
Arrudas, Sabará. 
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A AVENTURA HUMANA
LOTE 5

Grandes obras tendem a nos distanciar – de 
maneira inconsciente, é claro – dos talentos e 
mãos que a erigiram, a custo de muito suor e 
dedicação. A Rodovias&Vias, neste conjunto de 
matérias sobre os lotes do Rodoanel Norte, buscou, 
aquilo o que gestores, técnicos e profissionais 
invariavelmente foram categóricos em afirmar 
como o mais importante aspecto do segmento 
em questão: pessoas. No lote 5, conduzido pela 
Construcap no consórcio com a Copasa, isto é uma 
realidade, mais do que sentida, vivida. Ignorando 
a aspereza dos materiais, sua natural brutalidade, 
aceitando com galhardia a rotina exigente, por 
vezes até mesmo rude, na pressão que exerce sobre 
as fibras musculares, das tarefas que necessitam 
de imediata atenção, ali a equipe se conhece pelo 
nome, e interagem com notável entrosamento. 
Nomes que “assinam” esta reportagem, que 
contam histórias, e transparecem um orgulho 
tremendo de ser parte de uma “firma” que 
participa de forma tão fundamental na evolução 
do rodoviarismo nacional.

Se por um lado a Construcap exerce com 
profissionalismo sua técnica de engenharia, 
com êxitos incontestáveis na execução de 

obras de grande porte, e que ajudaram – e ajudam 
– a construir a sólida reputação do grupo, por outro, 
é nas disciplinas socioambientais e de recursos 
humanos que a empresa parece destacar sua 
personalidade. Cuidadosa checagem, comparada 
in situ por uma das equipes deste periódico, foi 
capaz de constatar e ticar todos os itens de um 
check list amplo nesta seara: “valorização dos 
colaboradores”, ok. “Fazer a diferença, investindo 
no crescimento profissional e pessoal”, ok. “Estreitar 
o relacionamento com a população lindeira, 
com diálogo, valorização e respeito à cultura 
local”, também ok, como a Rodovias&Vias pôde 
comprovar ao longo da visita, e logo antes de 
percorrer a obra, ao inadvertidamente acompanhar 
um atendimento a um morador vizinho ao canteiro. 
No caso, uma limpeza periódica da via utilizada 
como caminho de serviço, advinda do compromisso 
de mitigação de impacto originadas das operações 
da obra. A imersão em números e planilhas, frios na 
tela do computador e nos relatórios, não distanciou 
a construtora – como seria compreensível – do dia 
à dia. O uniforme é conhecido, os rostos, associados 
com a obra. A conversa é franca. O relacionamento é 
bom. “Ok, ok, ok”, tica o repórter nas suas anotações. 
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HISTÓRIAS DE UMA 
ESTRUTURA

É premente registrar alguns aspectos 
quanto à mobilização da Construcap 
para melhorar seus níveis de execução. 
Tudo o quanto pode ser, é mantido “in 
house”. Laboratório, usinas, oficinas, 
tudo dentro de uma organização e 
mesmo um asseio, ostensivos. Parte 
dessa filosofia é constatada também pelo 
que disse o engenheiro Regis de Moraes 
Leme, gerente de contrato e há quase 
25 anos na Construcap: “Nós damos as 
condições, investimos na transferência 
de conhecimento e privilegiamos os 
quadros da empresa. Em um momento 
de retração do mercado de trabalho, 
fazemos o possível para manter o nosso 
corpo técnico, pois além de entendermos 
a situação, levamos muito à sério o 
investimento feito na melhoria de cada um, 
o quanto essa pessoa colocou em melhorar 
suas habilidades, em se aplicar pela 
empresa.”, comentou. E pelo que vimos, 
não apenas isto. A empresa se esforça em 
prover não apenas o espaço para uma 
carreira, mas para oferecer oportunidades 
a quem tem vontade de trabalhar com 
afinco. É o caso de Rodrigo de Souza Alves, 

RODOANEL NORTE
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“Nós damos as condições, 
investimos na transferência de 
conhecimento e privilegiamos 

os quadros da empresa.
Em um momento de 
retração do mercado 

de trabalho, fazemos o 
possível para manter 

o nosso corpo técnico.”

Regis de Moraes Leme
Gerente de Contrato Construcap 
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que é morador da região, há 7 meses na empresa, 
atualmente trabalhando na oficina mecânica, e que 
iniciou como auxiliar de limpeza: “Quero aprender 
mais sobre essa profissão. Eu conhecia alguma coisa 
de mecânica, de quando trabalhei com meu pai. Mas 
aqui é bem diferente, maquinário forte mesmo. E eu 
estou me virando, a empresa abriu oportunidade. 
Então, já estou construindo a minha casa, já noivei. 
Meu pai tá bem orgulhoso que eu estou conseguindo 
trabalhar bem com o pessoal, nessa obra importante, 
né? Tem sido bem bacana. Até um tio meu começou 
a trabalhar junto aqui, então pra família tem sido 
muito bom.”, declarou o rapaz que, entre outros 
sonhos, confidenciou à equipe, quer, trabalhando 
pela empresa, comprar ainda o seu carro antigo, um 
Maverick. Outro que também quis falar à equipe, 
o eletricista Genivaldo Rodrigues dos Santos, 
conhecido como “Bahia”, também corrobora a visão 
do colega mais novo: “Tem sido uma experiência 
muito boa trabalhar pela empresa aqui nessa obra. 
Foi trabalhando nela que eu consegui fazer as festas 
de casamento dos meus três filhos, terminar de 
construir minha casa, terminar de construir a casa de 
um dos filhos, e dar uma condição de vida melhor pra 
minha mulher.” Disse o profissional, com 14 anos de 
Construcap, e há mais de 4 anos no Rodoanel Norte. 
“Não tenho do que reclamar, café fresquinho, comida 
fresquinha, a empresa dá o tempo de descanso pra 
gente, o pessoal é bem unido, amigo mesmo. É um 
ambiente saudável”. Com relação ao trabalho no 
lote 5, ele tem plena consciência da importância da 

Rodrigo de Souza Alves
Auxiliar Mecânico Oficina da Construcap

“Quero aprender mais sobre 
essa profissão. Eu conhecia 
alguma coisa de mecânica, 

de quando trabalhei com 
meu pai. Mas aqui é bem 

diferente, maquinário 
forte mesmo. E eu estou me 

virando, a empresa abriu 
oportunidade. Então, já 

estou construindo a minha 
casa, já noivei.”

Dalmo Vieira Chaves
Escorador Construcap

Genivaldo "Bahia" R. dos Santos
Eletrecista Construcap

“A empresa é boa. Sempre que 
as frentes abrem, eles chamam 

pra trabalhar. E pagam tudo em 
dia, tudo direitinho. Já estou aqui 

nas obras há 2 anos e 8 meses, 
e consegui comprar o meu 

carrinho, minhas coisas.
Sem falar que o pessoal aqui 

é legal. Os encarregados
são gente fina.”

“Trabalho aqui por que tenho 
amor, gosto do que faço. Moro na 

região do Grajaú, então são 3 horas 
e meia de condução. É puxado, 

mas nunca perdi a hora nem um 
dia de trabalho. Tá difícil? Tá, pra 

todo mundo. Muita gente pode 
reclamar, mas a verdade é 

que pra mim tá é bom. Daqui 
eu tiro meu sustento, ajudo 

minha família e tenho a minha 
independência.”

tarefa: “É uma satisfação grande, trabalhei em 
outras frentes do Rodoanel em outros trechos 
e, saber que é algo que vai ficar pros meus 
netos, bisnetos, é algo que motiva.”, declara 
Bahia, antes de finalizar: “Trabalho aqui por 
que tenho amor, gosto do que faço. Moro na 
região do Grajaú, então são 3 horas e meia de 
condução. É puxado, mas nunca perdi a hora 
nem um dia de trabalho. Tá difícil? Tá, pra todo 
mundo. Muita gente pode reclamar, mas a 
verdade é que pra mim tá é bom. Daqui eu tiro 

meu sustento, ajudo minha família e tenho a 
minha independência”. Enxada na mão, junto 
à equipe, Dalmo Vieira Chaves, escorador, toca 
em outro ponto relevante: “A empresa é boa. 
Sempre que as frentes abrem, eles chamam 
pra trabalhar. E pagam tudo em dia, tudo 
direitinho. Já estou aqui nas obras há 2 anos e 
8 meses, e consegui comprar o meu carrinho, 
minhas coisas. Sem falar que o pessoal aqui é 
legal. Os encarregados são gente fina. É bom 
trabalhar aqui”.
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DESAFIOS
LOGÍSTICOS

Nem só de histórias pessoais 
interessantes vive o lote 5. Com suas 
frentes aspergidas em meio às vielas, ruas 
e o tráfego da comunidade, o acesso é um 
quebra cabeças quase tão significativo 
quanto o que resultou no arranjo para 
que as estacas de 5.002 à 5.400 pudessem 
caminhar para sua conexão definitiva. É 
realmente um feito singular, conseguir 
fazer a gestão adequada de uma frota 
operante de cerca de 200 caminhões e 
ainda contar mais de mil dias sem acidentes 
de grande monta. Por sinal, este tráfego 
intenso dos brutos, se deve à condições 
particulares. Como por exemplo, entre as 
obras 501 e 503, por razões ambientais, 
não foi possível estabelecer caminhos 
de serviço. Todo o tráfego pesado de 
equipamentos, máquinas, e mesmo 
colossais vigas, se dá pela própria pista do 
traçado. Superdimensionado? Certamente, 
para aguentar um nível de exigência muito 
superior ao pretendido em seu uso “civil”. 
Mais do que isso, prova da determinação 
da Construcap e seu compromisso com a 
entrega da obra.

.

SOBRE A 
CONSTRUCAP

Com uma gestão que visa 
desenvolvimento contínuo, 
e uma abordagem respeitosa 
ao meio ambiente, associada 

a princípios sustentáveis, a 
Construcap está posicionada entre 

as dez maiores construtoras do 
Brasil. Clientes públicos e privados, 

dos mais diversos segmentos como 
edificações, energia, saneamento, 

e infraestrutura, beneficiaram-se do 
expertise da empresa, construído ao 
longo de uma história que remonta a 
1944. Alguns dos trabalhos realizados 
compreendem obras fundamentais para 
os transportes e a logística brasileira. Além 
do próprio Rodoanel, como a expansão 
do terminal de embarque e desembarque 
do aeroporto Santos Dumont no Rio de 
Janeiro, obras na Linha 2 (verde) e linha 
5 (lilás) para o Metrô de São Paulo e PCH’s 
como a de São Domingos, a Construcap 
executa serviços de terraplenagem e 
pavimentação de alto nível, como o que 
você pode conferir nas fotos na proxima 
página dispostas, que registram parte do 
trabalho no Trecho Norte do Rodoanel.
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Regis de Moraes Leme - Gerente de Contrato Construcap 

LOTE 5 PELO CANTEIRO
Para a execução das obras da rodovia 

foi necessária implantação do programa de 
fauna, exigência que acompanha o trabalho 
de supressão da vegetação, com foco de 
afugentamento, manejo e resgate de fauna 
silvestre dos fragmentos de mata por onde 
a rodovia vai interceptar. Além disso, foi 
desenvolvido um trabalho de controle e 
manejo de fauna doméstica na zona de 
amortecimento entre fragmentos de mata e 
entorno da obra. Este escopo requer equipe 
de profissionais especializados, que estão no 
empreendimento desde o início. 

Além dos aspectos citados, a preocupação 
com as normas de segurança do trabalho e a 
saúde de todo trabalhador da obra encabeça 
nosso compromisso empresarial, juntamente 
com a qualidade dos serviços e o respeito ao 
meio ambiente e às comunidades do entorno 
das obras. 

Executar as obras do lote 5 do Rodoanel 
Norte é uma oportunidade para deixar um 
legado importante ao país. A conclusão do 
Anel Viário Mario Covas resulta em benefício 
imediato e aumento da qualidade de vida à 
população brasileira. 

O Rodoanel Norte é uma obra complexa e 
possui desafios de diversas ordens, passando de 
técnicos a socioambientais, e que exigem, em 
todo momento, assertividade nas decisões. 

Os caminhos de serviço possíveis para o 
tráfego dos caminhões estão localizados em 
uma região com residências, comércios e 
escolas. Com isso, o trabalho de relacionamento 
com as comunidades e equipamentos públicos 
é intenso e constante e exige um cumprimento 
exímio do programa socioambiental e 
autorizações para serviços no município, que 
devem ser desempenhados com pró-atividade 
para um resultado satisfatório. 

Engenheiro Regis, explicando para nossas equipes o 
processo de aplicação do CAP



Eng. João Octaviano Machado
Presidente da CET

Sebastião Ricardo C. Martins 
Diretor de Planejamento - CET
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ENTREVISTA

R&V: Quais as expectativas na fluidez do 
trânsito nas vias paulistanas após a conclusão 
do rodoanel trecho norte? 

Presidente João Machado: O Rodoanel 
Norte é muito importante do ponto de vista de 
uma política, de uma disciplina do tráfego de 
cargas na cidade de São Paulo. Temos hoje que 
enfrentar, muito desse trânsito de passagem, 
que gera um impasse para os usuários, por 
conta de não termos o complexo em pleno 
funcionamento. Há saturação pelo afluxo de 
usuários que ainda não dispõem de alternativa, 
e, por outro lado, dos usuários que dispõem 
de parte dela, e buscam nele uma otimização 
de itinerário incompleto. Ambos os casos, 
carecendo – ainda que temporariamente – 
do dispositivo em seu todo. Há ainda fatores 
como os conflitos gerados pela natureza de 
veículos que se mesclam no mesmo espaço. Por 
exemplo, a letalidade de um caminhão, mesmo 
que potencial, dividindo espaço com veículos de 
passeio. Ainda que com velocidades controladas, 
o choque de um veículo pesado com uma moto, 
um carro, é sempre algo bastante traumático, 
por menores que sejam os danos materiais 
resultantes, em uma ocorrência que – com sorte 
– não tenha maiores consequências. Então, 
na medida em que se consiga a totalidade 
do Rodoanel, para a funcionalidade da CET 
é fundamental. Temos a expectativa de que, 
com a entrega, haja um alívio significativo nas 
marginais.

E a fuga para as marginais? Tanto por falta 
de conhecimento, tanto por uma questão de 
economicidade relativa, pontual, não acabará 
ocorrendo?

Presidente João Machado: Temos para isso, 
um trabalho junto às transportadoras, sindicatos 
de transportes, e entidades representativas, 
que visam entendimento de 2 fenômenos 
distintos: um representado pela carga de fora do 
Estado de São Paulo e que pode acessá-lo sem 
necessidade, e o segundo com cargas de origem 
e/ou destino na cidade, que necessariamente 
precisam adentrar o perímetro, de forma que 
tenhamos políticas claras para um caso e outro. 
A carga de passagem é um problema. São 
carretas muito grandes, que acabam tendo uma 
contribuição negativa, o que suscitou a criação 
de horários exclusivos de circulação, por exemplo, 
nas marginais, mas mesmo assim, acabam 

“Na medida em que se consiga 
a totalidade do Rodoanel, 
para a funcionalidade da CET é 
fundamental. Temos a expectativa 
de que, com a entrega, haja um alívio 
significativo nas marginais.”

Presidente da CET Eng. João Octaviano Machado Neto e Sebastião Ricardo C. Martins diretor de planejamento Presidente da CET                                                             Diretor de Planejamento
João Octaviano Machado Neto  e  Sebastião Ricardo C. Martins

constituindo um volume grande que gera 
um conflito significativo na via, e que – agora 
no segundo semestre – será disciplinado com 
uma política muito objetiva. Evidente que 
com a adoção dessas políticas, não é nossa 
intenção gerar nenhum incremento de custos, 
nem inviabilizar operações. Por isso as estreitas 
conversas com o SETECESP (Sindicato das 
Empresas de Transporte Estadual de Cargas 
do Estado de São Paulo), para ter uma visão 
clara disso. Uma rediscussão, um parecer 
da carga particionada noturna, da frota, 
estamos discutindo bastante isso, entre outras. 
Estamos avaliando isso. Queremos avaliar 
como melhorar a zona máxima de restrição 
a caminhões, justamente para termos 
uma integração melhor com o modelo de 
transporte de carga versus o nosso viário. Um 
viário que se ressente muito dessa presença 
de grandes caminhões. Quando tomba um 
caminhão desses, nossa resposta não é a 
de uma rodovia. É uma resposta de trânsito 
urbano. Não temos a conformação de uma 
operação rodoviária para um atendimento 
satisfatório. Nem as faixas de domínio, nem 
os espaços, nem as velocidades diretrizes, 
áreas de escape, etc. Lembrando que não 
há balanças nas marginais, pra saída e 
recolhimento desses veículos que excedem, 
e que em determinadas localidades como a 
marginal Pinheiros são muito severos, pelas 
poucas áreas disponíveis onde é possível 
fazer o deslocamento de um veículo maior 
sinistrado, por exemplo.

Sebastião Ricardo : Há ainda o problema 
das motos com os caminhões. Um grande 
conflito. O “corredor” não funciona entre 
carretas sem visibilidade periférica, pela 
própria natureza do veículo. Muitas vezes, o 
carreteiro sequer percebe o abalroamento. 
São 30 toneladas, dependendo das carretas 
combinadas no incidente, mais de cem, contra 
menos de 200 kilos. Os condutores nem vêem. 
E justamente aí reside a beleza do Rodoanel. 
Para disciplinar isso. Redirecionar as cargas 
pesadas, e nos proporcionar a oportunidade 
de lidar com o tráfego de origem e destino na 
cidade de São Paulo.

“E justamente aí reside a beleza 
do Rodoanel. Para disciplinar 
isso. Redirecionar as cargas pesadas, 
e nos proporcionar a oportunidade 
de lidar com o tráfego de origem e 
destino na cidade de São Paulo.”



Eng. João Octaviano Machado
Presidente da CET

Sebastião Ricardo C. Martins 
Diretor de Planejamento - CET
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“Há muitas campanhas sobre o 
uso de aparatos e equipamentos 
que divergem a atenção quando 

da condução dos automóveis 
mas, o fato é que, quando a 

velocidade é mais alta, o próprio 
condutor se policia, pra não usar o 

telefone, o sistema de navegação.”

E quanto ao aumento das velocidades, e a 
anterior redução?

Presidente João Machado: Essa é uma questão 
interessante. Muitas vezes as pessoas associam 
isso a tempo de deslocamento. Claro que nos 
“entre picos”, há um tempo de deslocamento 
menor. Mas o que chama a atenção é a qualidade 
do trânsito, do condutor, na direção. Veja o 
que acontecia: com a velocidade à 70 Km/h, o 
condutor ficava sempre reduzindo, por que a 
possibilidade de multa na faixa entre 70 e 80 
era grande. A maioria das multas, justamente 
nessa faixa de velocidade. Se levarmos em 
conta os carros que não possuem o velocímetro 
digital, e o controle do ponteiro é impreciso, 
com margem pequena, e verificávamos muitas 
pequenas colisões, por conta de freadas bruscas 
– justamente por isso – e as retenções que são 
subsequentes. Com o limite maior não. Diminuiu 
consideravelmente o número, por que a 
velocidade bateu ali no “teto” do condutor regular, 
mesmo “entre picos”. A não ser para aquele que 
é um infrator contumaz. O que verificamos, é 
que o sujeito consciente, mesmo de madrugada, 
está nos 90 Km/h. E dos 90 abaixo. Logo, o que a 
CET entende, é que a qualidade de dirigibilidade 
na marginal aumentou. E aumentou muito. É 
óbvio que você tem maior atenção do condutor 
quando ele está em velocidade mais alta. Há 
muitas campanhas sobre o uso de aparatos e 
equipamentos que divergem a atenção quando 
da condução dos automóveis mas, o fato é 
que, quando a velocidade é mais alta, o próprio 
condutor se policia, pra não usar o telefone, o 
sistema de navegação. Então essas questões estão 
trazendo para as marginais, um conceito de via 
operada. Tudo isso por conta dos serviços que a 
CET faz atualmente, de sinalização, pavimentação, 
de socorro, todas as estruturas funcionam de 
forma idêntica. Vias operadas tem central de 
operação. A marginal, tem. Monitoramento por 
câmeras? Tem, e em fase de incremento. Equipes 
de operação, todas subiram de contingente.

E o sistema semafórico? Afinal, trata-se de uma 
das maiores cidades do mundo. 

Presidente João Machado: Estamos vivendo 
com um sistema muito aquém do que o que a 
cidade precisa. De 6.500 semáforos, 1200 são 
centralizados, com atuação remota e ainda assim, 

Presidente da CET                                                             Diretor de Planejamento
João Octaviano Machado Neto  e  Sebastião Ricardo C. Martins

“São Paulo precisa de um outro 
padrão. De outra tecnologia, 
mas acima de tudo, um modelo 
integrado dos semáforos, que 
garanta uma gestão dinâmica do 
trânsito. Especialmente no que tange 
aos corredores estratégicos da cidade.”

limitada. Desses, eu tenho 600 em que se consegue 
atuar em tempo real. Todo o restante é tempo fixo. Para 
os anteriores, não há uma camada de inteligência, de 
integração. Não existe 1 contador digital na cidade ainda.

Sebastião Ricardo: Além de não haver o 
investimento em uma plataforma contemporânea, 
inteligente, que é o que nós queremos montar aqui 
em São Paulo, também não houve preocupação com 
manutenção. Com tudo isso, há o problema dos furtos. 
Estamos perto de 30 Km de cabos roubados na cidade. 
Só no primeiro semestre. Isso sem contar o vandalismo 
às unidades controladoras. Rouba-se a caixa, os cabos, e 
o que acontece? Esse pessoal toca fogo em tudo, e daí 
há que se recuperar tudo em uma obra civil, por que 
conduíte, cabo, derrete. São Paulo precisa de um outro 
padrão. De outra tecnologia, mas acima de tudo, um 
modelo integrado dos semáforos, que garanta uma 
gestão dinâmica do trânsito. Especialmente no que 
tange aos corredores estratégicos da cidade.

E como tem sido as relações com os organismos de 
contra medida, corpo de Bombeiros, etc?

Presidente João Machado: Excelente ponto. 
Chegamos a ponto de operar sem rádio. Foi na base 
de smartphone. E isso gera uma perda na operação. 
Perde-se eficiência. A Motorola doou, por meio da Stock 
Total,  empresa parceira, uma doação de rádios e HT’s, o 
que deu um ganho de performance excepcionalmente 
bom, por que em curto espaço de tempo, conseguimos 
chegar nos eventos nas marginais, o que, de quebra, dá 
uma agilidade no acionamento dos bombeiros, SAMU e 
a própria polícia. Por sinal, temos uma boa coordenação 
com a polícia de trânsito, que está funcionando muito 
bem.

Marginal segura e M’Boi Seguro?
Presidente João Machado: - O conceito de “marginal 

segura”, é um conceito de via operada, até mesmo 
podendo ser aplicado pra outras vias da cidade. Pilotos 
em andamento existem. A primeira, que é um projeto 
interno, em relação às estatísticas que eles acompanham, 
em vias com maior incidência de acidentes fatais, como 
estrada do M’Boi Mirim, a via que em 2016 –apesar da 
velocidade de 50 Km/h – foi a que mais matou na cidade 
de São Paulo,  e que sozinha, matou quase a soma das 
duas marginais juntas, está sendo avaliada, onde estamos 
intensificando um grande trabalho. Há ainda neste 
sentido, uma maior atuação da superintendência para a 
educação para o trânsito, que compõe um projeto para a 
secretaria.

ENTREVISTA



Logísitca Ceagesp

MUDAR PARA MELHOR
A maior central de distribuição de alimentos da América Latina vai 

mudar de endereço. A CEAGESP, deve sair de São Paulo e ser instalada 
no município de Suzano

Transferir o endereço de uma estrutura 
gigantesca, que alimenta dezenas de 
milhões de pessoas, não é tarefa fácil, 

muito menos barata. Tirar a Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 
(CEAGESP), de dentro da sexta maior cidade do 
mundo, no entanto, pode ser uma árdua missão, 
mas que vai trazer benefícios em curto e longo 
prazo. 

A CEAGESP,  empresa pública vinculada 
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), é responsável por 
receber mais de 11 mil toneladas de alimentos 
frescos por dia, vindos de 1.500 municípios 
brasileiros e 18 países. Instalada na região da Vila 
Nova Leopoldina,  junto à Marginal Pinheiros, 
saem dali frutas, verduras, legumes, para 
pontos comerciais, até chegarem às mesas dos 
brasileiros. É a maior rede pública de armazéns 
(silos e graneleiros) do estado de São Paulo e a 

maior central de abastecimento da América 
Latina. Diariamente cerca de 50 mil pessoas 
passam pelo local e aproximadamente 12 mil 
veículos. As três esferas do poder executivo 
(federal, estadual e municipal) têm como 
consenso que a atual localização para uma 
estrutura deste porte não é mais viável. 

No início de agosto, o prefeito de 
São Paulo, João Dória, confirmou que 
o entreposto não ficará mais na região. 
“Governo Federal, Estadual e Prefeitura de 
São Paulo estudam a nova localização do 
CEAGESP”. De acordo com Dória, a decisão 
foi tomada de comum acordo entre as 
três esferas e a nova localização toma 
como base vários elementos. Tudo aponta 
para que o município de Suzano receba a 

nova CEAGESP. Um estudo, elaborado pela 
empresa Contern, foi apresentado pelo 
deputado estadual, Estevam Galvão, ao 
prefeito e ao secretário municipal de Governo, 
Julio Semeghini. “Fiquei bem impressionado 
com a qualidade da apresentação e com os 
modais que estão integrados a este sistema. 
O secretário Julio Semeghini já está com a 
incumbência de levar o programa aos dois 
grupos de trabalho que estão diretamente 
envolvidos com a escolha do novo local que 
abrigará a CEAGESP”, reforçou Dória.

PADRÕES 
INTERNACIONAIS 

De acordo com o estudo apresentado, 
a CEAGESP em Suzano seguirá o modelo 
do Benchmarking Rungis – maior mercado 
de alimentos do mundo, localizado na 
França. A unidade será instalada em uma 
área de 2,5 milhões de metros quadrados 
(contra 700 mil metros quadrados atuais), 
próximo à segunda alça do Rodoanel Leste, 
na Estrada dos Fernandes, a 40 quilômetros 
do Aeroporto de Guarulhos, 22 quilômetros 
do Ferroanel, integrado ao Complexo 
Intermodal Viamar e Via Leste. “Será um local 
com acesso direto ao Rodoanel, próximo 
ao Porto de Santos, com infraestrutura 
para serviços e turismo, além de um Centro 
de Desenvolvimento Tecnológico na 
indústria de alimentos. É um projeto único, 
importante não só para Suzano e região, mas 
para o Estado de São Paulo e todo o País”, 
afirma o deputado Estevam.

“Fiquei bem 
impressionado

com a qualidade
da apresentação e 

com os modais que 
estão integrados a 

este sistema.”

“Será um local com acesso 
direto ao Rodoanel, próximo 
ao Porto de Santos, com 
infraestrutura para serviços e 
turismo, além de um Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico na 
indústria de alimentos. É um projeto 
único, importante não só para 
Suzano e região, mas para o Estado 
de São Paulo e todo o País.”

João Dória
Prefeito de São Paulo

(PSDB/SP)

Estevam Galvão
Deputado estadual 
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“Suzano tem local privilegiado, 
com as melhores vias de acesso 

para atender o entreposto em todas as 
suas necessidades.”

Estevam Galvão
Deputado estadual  (DEM/SP) 

Logísitca

Em um comparativo com a estrutura 
do atual da CEAGESP, a unidade francesa 
movimenta R$ 21 bilhões a mais, com menor 
quantidade de alimentos. “O sistema de 
gerenciamento do entreposto francês é 
muito mais eficiente e produtivo. Veja que 
no último ano mais de R$ 32 bilhões foram 
movimentados com o fornecimento de 
2,4 milhões de toneladas de alimentos, contra 
R$ 10,5 bilhões acumulados na CEAGESP e 
3,4 toneladas de alimentos fornecidos. Além 
disso, em uma área de 2,5 milhões de metros 
quadrados, podemos expandir o serviço 
com um completo Centro Logístico e de 
Desenvolvimento Tecnológico no setor. Será 
o maior entreposto de alimentos do mundo”, 
comemora o deputado.

A expectativa é que a ida da CEAGESP 
para Suzano gere mais de 150 mil empregos 
diretos e indiretos. Tudo indica uma 
retomada do crescimento econômico e 
aumento da renda média na região. “Além 
da realidade da segunda alça do Rodoanel, A 
CEAGESP poderá contar com acesso direto ao 
Centro de São Paulo, pela avenida Aricanduva 
e ao Porto de Santos, respectivamente 
através da execução dos projetos Via Leste 
e Viamar, ambos em fase de estudos já 
avançados. Suzano tem local privilegiado, 
com as melhores vias de acesso para atender 
o entreposto em todas as suas necessidades”, 
conclui deputado Estevam Galvão.

CASA MAIOR,
VIZINHANÇA MELHOR 

segmento no mundo. Este também é um 
entendimento dividido pelo deputado 
Galvão, que adiciona: “Estrategicamente 
é o melhor ponto para construção da 
nova sede da CEAGESP. O município de 
Suzano está na região metropolitana, 
praticante dentro de São Paulo, há 
apenas 1 km da cidade de Tira-Dentes. 
Estamos próximos ao Rodoanel trecho 
Leste, ao lado da alça de acesso que será 
construída para Suzano. Estamos perto 
do aeroporto de Guarulhos, do Porto de 
Santos. Além disso, Já existe um termo 
de compromisso com o ministério da 
agricultura junto com a prefeitura a pe-
dido do prefeito João Dória”, declarou à 
Rodovias&Vias. Vale também lembrar, 
que o próprio governador Geraldo 
Alckmin, também afirmou à este 
periódico, quando da inauguração do 
Trecho Leste, que a região era “a melhor 
esquina do Brasil”, pelos mesmos 
motivos elencados pelo deputado. No 
que presumimos que ambos, muito 
provavelmente estão certos. 

Há outros pontos a favor da 
localização da Nova CEAGESP em 
Suzano. Ainda durante a administração 
Tokuzumi, foi proposta uma área para 
o projeto, sem quaisquer problemas 
de regularização fundiária. O tipo de 
atividade também é interessante, pois 
possui mínimo (ou nenhum) impacto 
ambiental, em uma área que possui 
mananciais e afluentes importantes 
para a captação de águas da grande 
São Paulo. Paralelamente ao acesso ao 
Rodoanel Leste, e alternativas como a 
duplicação da “Estrada dos Fernandes”, 
há projetos logísticos interessantes em 
avaliação na região, como o projeto 
VIAMAR, que propõe uma nova descida 
para Santos, dentro de uma abordagem 
de integração modal absolutamente 
moderna, que prevê atendimento a 
cargas ferroviárias, sobre pneus e granéis 
líquidos por sistemas dutoviários. 
Uma solução logística completa, 
informatizada e em pleno compasso 
com o que há de mais moderno neste 

Ceagesp
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A CEAGESP em Suzano seguirá o modelo do Benchmarking 
Rungis, maior mercado de alimentos do mundo, localizado 

na França

A CEAGESP com suas  diferenças de produtos entre verduras, 
peixes, flores e outros atendem a 3ª maior cidade do mundo





GOIÁS

Obra que liga os estados de Goiás e Mato 
Grosso é símbolo do avanço do Brasil Central 

Obra de arte especial

UMA PONTE PARA 
O PROGRESSO

557 m 
de comprimento 

350 m 
de aterro do lado 
mato-grossense

 

150 m
metros de vão central 50 m

de elevação da 
linha d’água800 m 

de aterro do 
lado goiano

Investimento
R$ 61.000.000 

(Parceria-Público-Privada)  

Consórcio Caminhos do Sol
42,62%

Governo de Goiás
57,38%

Cocalinho, em Mato Grosso, 
e Aruanã, em Goiás, estão 
mais próximas. A ponte 

sobre o rio Araguaia, entregue no 
fim de julho, representa muito 
mais que uma obra de engenharia. 
Considerada uma das principais obras 
de infraestrutura econômica realizadas 
na história da administração estadual, o 
empreendimento é resultado de Parceria 
Público-Privada e veio para reforçar o elo 
econômico entre os dois estados, além 
de se tornar um símbolo de integração do 
Brasil Central. Como não podia deixar de 
ser, a Rodovias&Vias acompanhou inloco 
este importante acontecimento para a 
engenharia nacional. 

R$ 7.000.000 
Praça de pedágio e 

iluminação
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A Ponte do Cocalinho é a de maior 
vão livre já construída em Goiás. Teve 
um investimento de R$ 32,2 milhões 
e faz parte de um pacote de obras 
de interligação, entre Aruanã (GO) e 
Cocalinho (MT), que incluem ainda a 
pavimentação da rodovia. Concluída 
três meses antes de sua inauguração foi 
liberada ao tráfego com a conclusão das 
pistas e do encabeçamento da estrutura 
às rodovias estaduais que unem suas 
pontas. Parte dos recursos foram 
alocados por meio do Goiás na Frente, 
programa de investimentos do governo 
do Estado para o biênio 2017-2018.
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GOIÁSObra de arte especial

A inauguração da Ponte do Cocalinho 
fez parte de uma programação do 
governo de Goiás pelo interior do Estado 
para entregar, vistoriar e anunciar obras e 
assinar os convênios do Goiás na Frente 
em mais de 20 municípios. 

VALE DO ARAGUAIA
As obras do Goiás na Frente têm 

forte apelo turístico e impacto no Vale 
do Araguaia. A região sempre esteve 
nas primeiras colocações do ranking de 
investimentos do Governo de Goiás, com 
obras nas áreas de segurança, habitação, 
saúde, saneamento, educação e turismo.

O governador Marconi Perillo destaca 
que a construção da ponte sobre o 
Rio Araguaia, ligando Aruanã (GO) a 
Cocalinho (MT), é importante entreposto 
comercial e turístico entre Goiás e 
Mato Grosso. “A Ponte do Cocalinho é 
uma obra estratégica para o turismo, 
para a agropecuária e para a produção 
industrial de Goiás, do Mato Grosso e do 
Brasil Central. É um símbolo do avanço 
do Brasil Central, que cresce acima 
da média nacional graças à força das 
nossas economias e à integração entre 
as administrações estaduais”, afirmou o 
governador.

O governador Perillo confirmou 
que a será encaminhado um projeto 
para Assembleia Legislativa de Goiás 
indicando o nome do ex-governador 
Dante Martins de Oliveira (falecido), para 
batizar a ponte. "Faço essa indicação 
para homenagear o Dante, que em 
1999 lançou comigo a construção desta 
ponte", disse.

GOIÁS NA FRENTE

Aruanã, Cidade de Goías, Guaraíta, 
Itapuranga, Morro Agudo, Nova 
América, Rubiataba, Ipiranga, Nova 
Glória, Chapadão do Céu, Santa Rita, 
Portelândia, Mineiros, Perolândia, 
Jataí, Serranópolis, Matrinchã, 
Itapirapuã, Jussara, Santa Fé e Britânia. 

ESTRUTURA
A Ponte do Cocalinho, como foi 

batizada, é de responsabilidade da 
Secretaria de Cidades, Infraestrutura e 
Meio Ambiente (Secima), construída por 
meio de Parceria Público Privada (PPP) 
entre o Consórcio Caminhos do Sol e o 
Governo de Goiás.

A ponte é o maior vão livre que 
Goiás já construiu, com 577 metros de 
comprimento, mais o encabeçamento de 
800 metros de aterro do lado goiano, vão 
central de 150 metros e elevação de 50 
metros da linha d’água, o que permitirá 
a navegação comercial no trecho do rio. 
“É uma obra importante e fundamental 
para consolidarmos a maior integração 
econômica e social entre Goiás e Mato 
Grosso”, explicou o titular da Secima, 
Vilmar Rocha.

A previsão é que a ponte garanta mais 
rapidez, segurança e comodidade para a 
população, produtores e motoristas que 
dependem dessa travessia. “Essa obra é 
mais uma demonstração da preocupação 
do governo de Goiás com as pessoas, 
em atender bem a população não só de 
Goiás, mas também de estados vizinhos”, 
disse Vilmar Rocha. “É uma grande obra 
física sim, mas a sua maior grandeza 
é o benefício que ela levará a toda a 
população dessa região”, concluiu.

De acordo com o planejamento 
do governo goiano, o Goiás na Frente 
prevê um orçamento de mais de R$ 9 
bilhões. Dentro disso está não apenas a 
construção da Ponte do Cocalinho, mas 
também a pavimentação da rodovia 
que liga a GO-164 ao Rio Araguaia, 

“A Ponte do Cocalinho é 
uma obra estratégica para o 
turismo, para a agropecuária 
e para a produção industrial 
de Goiás, do Mato Grosso e do 
Brasil Central. É um símbolo 
do avanço do Brasil Central, 
que cresce acima da média 
nacional graças à força das nossas 
economias e à integração entre as 
administrações estaduais.”
Marconi Perillo
Governador de Goiás (PSDB/GO)

na divisa com o Mato Grosso, no 
município de Cocalinho, ao custo de 
R$ 200 milhões. Marconi Perillo disse 
aos prefeitos da região que o governo já 
“autorizou a alocação de recursos para a 
pavimentação da rodovia que liga Aruanã 
a Cocalinho”.

NOVAS PONTES EM 
MATO GROSSO

Durante a inauguração da o 
governador de Mato Grosso, Pedro 
Taques, afirmou que serão construídas 
220 pontes de concreto, que substituirão 
as antigas de madeira. As obras fazem 
parte do programa Pró-Estradas, com 
valor estimado em R$ 470 milhões. 
"Estamos trabalhando por todo nosso 
Estado. Vamos executar este que é o 
maior investimento já feito na história 
para construção de pontes de concreto", 
afirmou o governador. O secretário de 
Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, 
Marcelo Duarte, lembrou que a rodovia 
de acesso a Cocalinho será pavimentada. 
“A pavimentação da MT-326 faz parte 
do programa Pró-Estradas, maior 
programa de construção, reconstrução e 
manutenção de rodovia. Contabilizamos 
1.800 quilômetros de asfalto novo”, 
informou ele. O governador de Mato 
Grosso, Pedro Taques, também destacou 
a parceria com o governador de Goiás, 
Marconi Perillo, para a conclusão da obra 
da ponte. A ponte é um sonho antigo 
da região do Araguaia que dependia de 
balsas, que faziam a travessia somente 
nos horários de pico.
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“Esperamos por essa ponte 
há 40 anos, 50 anos. Estamos 
em uma região carente de 
infraestrutura. E isso aqui é um 
sonho que se realiza. ”

“Local de difícil acesso, com 
recursos escassos, o que nos 
forçou a uma logística especial. 
São 67 km com estrada de 
chão do lado de Goiás e 160 km 
sentido Mato Grosso. O regime do 
rio também influenciou. Em época 
de cheias tivemos que trabalhar 
sobre balsas.”

Anita Ferreira de Camargo Franco
Presidente do sindicato rural de Cocalinho

Thiago Melo Teixeira
Engenheiro civil, gerente de obras Contern

“É uma integração entre os 
dois estados. Vai permitir 
os transportes de grãos do 
Mato Grosso, transporte de 
bens de Goiás, como calcário, 
soja, milho. Vai atender 
diretamente um universo de 
200 mil pessoas. E em breve 
teremos as cidades de Goiânia (GO) 
e Cuiabá (MT) ligadas por asfalto. 
O governador deve anunciar a 
licitação esse ano do trecho de 64 
km, que falta em Goiás, e o governo 
de Mato Grosso já licitou os 42 km 
do lado mato-grossense.”

Antônio de Cassia Neto
Superintendente executivo de Infraestrutura de Goiás

“Significa desenvolvimento. 
A região que era conhecida 
como o Vale dos Esquecidos 
hoje é o Vale da Esperança e o 
Vale da Transformação. Quero 
cumprimentar o governador 
Perillo e toda sua equipe. 
Os parlamentares, estaduais 
e federais, que sempre nos 
apoiaram. Isto é a prova de que 
mesmo em tempos de crise, basta 
ter força de vontade e vontade 
política para atingir os objetivos."
Pedro Taques (dir.)
Governador de Mato Grosso  (PSDB/MT)

“Participei da fase final, de 
2013 para frente. Tivemos 
algumas dificuldades 
burocráticas, mas o governo 
de Goiás cumpriu os 
compromissos dentro do 
cronograma e isso possibilitou 
que concluíssemos a obra 
com sucesso. No lado de 
Goiás, tem uma extensão de 
aproximadamente 07 km de 
várzea. Isso demandou soluções 
conjuntas, mas que resolveu o 
problema permitindo que mesmo 
em época de chuva o trecho 
permaneça trafegável. "

Caio F. Chiappini Bertasso
Diretor de Novos Negócios - Contern
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“Construída para não obstruir 
o transporte fluvial. Consumiu 
cerca de 6.400 metros cúbicos 
de concreto e mais de duas 
mil toneladas de aço. Mais 
de 40 municípios integrados 
diretamente. Gerou cerca de 100 
empregos diretos a cada ano de 
obra e principalmente capacitou a 
mão de obra na região”
Marcelo Martines Sales
Gerente de infraestrutura da Secretaria de 
Goiás (SECIMA)

“Estamos chamando ela 
de Ponte da Integração. 
Antes um rio dividia os dois 
estados. Hoje uma ponte 
une os dois estados, Goiás e 
Mato Grosso. Temos aqui em 
nosso município duas usinas 
de calcário, que têm Goiás 
como destino. Em Cocalinho, 
só de falar que a ponte estava 
sendo concluída tudo começou a 
melhorar. O progresso vai chegar 
e fazer morada em nossa região. 
A obra trouxe para cá três grandes 
empresas e elevou a qualidade de 
mão de obra da nossa população.” 
Dalva Peres
Prefeita de Cocalinhos (PSDB/MT)

“Ponte é desenvolvimento, 
ponte é interligação entre 
estados irmãos, é amizade. 
É um marco. Estamos 
muito felizes porque o 
desenvolvimento econômico 
passa por uma integração maior 
de pessoas, de transporte de 
cargas. A antiga balsa era precária 
e a travessia levava perto de uma 
hora, sem nenhuma segurança. ” 
Marcelo Duarte Monteiro
Secretário de Infraestrutura de Mato Grosso

GOIÁSObra de arte especial
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InfraestruturaENTREVISTA 

VILMAR ROCHA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
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R&V: O que a logística de transporte 
significa para o Centro-Oeste do Brasil?

Vilmar Rocha: A região Centro-Oeste 
é uma região próspera, e prosperidade 
é diferente de riqueza. Às vezes uma 
região é rica e não está crescendo ou 
então é pobre e está crescendo. O 
Centro-Oeste é rico e está crescendo. 
É uma região próspera. E a questão da 
logística aqui é muito importante. Aqui 
estão concentrados grandes volumes da 
produção de grãos e carne do Brasil. Um 
dos grandes problemas que temos é a 
logística. 

O que a inauguração da ponte 
representa para a região? 

Esta ponte é a interligação de Goiás e 
Mato Grosso. Com o asfaltamento desta 
rodovia, ela será acesso para a ferrovia 
Norte-Sul e assim poderemos exportar 
diretamente nossos produtos para os 
portos do norte ou do sul. A segunda 

fase do projeto é pavimentar a rodovia até 
o município de Mozarlândia (GO) e assim ter 
acesso à ferrovia Norte-Sul.   

Foi a primeira PPP no estado de Goiás?

Foi uma das primeiras PPP do Brasil 
e a primeira de Goiás. As PPP não se 
desenvolveram no Brasil como esperávamos 
que se desenvolvessem. Como deputado 
federal, fiz parte da primeira comissão da 
Câmara dos Deputados que regulamentou 
as PPPs no Brasil. Mas isto pouco avançou no 
Brasil. Aqui deu certo e é a primeira de Goiás. 

Por que houve atrasos na obra?

A Marinha exigiu que deveria haver 
navegabilidade no trecho do Rio Araguaia 
onde a ponte foi implantada. Então a ponte 
foi construída com o vão central 50 metros 
acima da linha d'água. A obra esteve parada 
por muitos anos em função do próprio 
conceito de PPP e da burocracia que isto 
envolve. Também houve alterações no 

projeto, mas desde 2015, quando eu 
assumi a secretária de infraestrutura, nós 
colocamos como prioridade. É uma das 
principais pontes no nosso estado. 

Como é a malha rodoviária de Goiás? 

Hoje Goiás tem a malha rodoviária 
praticamente toda asfaltada. As principais 
rodovias do estado estão asfaltadas. 
Está faltando pouca coisa e uma delas 
é esta aqui, onde está a ponte. Mas 
precisávamos primeiro terminar a ponte 
para dar tráfego e agora trazer o asfalto. 
Estamos entrando na fase de duplicações. 
Estamos duplicando as rodovias entre 
Morrinhos e Caldas Novas, entre Goiânia 
e a Cidade de Goiás, e entre Goiânia e São 
Francisco, sentido BR-153. Já duplicamos 
de Goiânia até Bela Vista. Concluindo essa 
fase iremos, em um terceiro momento, 
pedagiar estas estradas. Este modelo é o 
mais viável economicamente. 

O que ainda está previsto para este 
governo? 

No governo anterior, nos quatro anos 
anteriores, foram investidos R$ 3 bilhões, 
entre novas estradas e em recuperações. 
Agora, dentro de um novo programa, 
o Goiás na Frente, vamos asfaltar e 
recuperar mais um grande volume de 
estradas, até 2018. A questão rodoviária 
no estado está razoável.  

Qual a maior meta para Goiás em 
relação à infraestrutura?

Nossa grande meta agora não é uma 
obra estadual mas, federal. É a conclusão 
da Ferrovia Norte-Sul. Está faltando 
5% da infraestrutura física, que precisa 
ser concluída, e o mais importante: 
estabelecer uma modelagem para a 
concessão. No Brasil nós já temos modelo 
de concessão para aeroportos e rodovias, 
mas não existe ainda um modelo 
definido para ferrovias.  

O que está sendo feito para solucio-
nar isto?

Dias atrás a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) realizou 
em Goiânia a primeira audiência 
pública sobre o modelo de concessão 
da ferrovia Norte-Sul. A grande obra de 
infraestrutura agora que nós temos que 
concluir é a ferrovia Norte-Sul. 

Qual a principal fonte de recursos 
para as obras de infraestrutura do go-
verno estadual?

Os R$ 3 bilhões que nós investimos no 
governo passado tiveram origem no BN-
DES. Parte destes investimentos de ago-
ra são recursos do Estado, provenientes 
da privatização da Companhia Energéti-
ca de Goiás (Celg), e que serão aplicados 
neste programa rodoviário.     

“Foi uma das primeiras PPP do 
Brasil e a primeira de Goiás. As 
PPP não se desenvolveram no 
Brasil como esperávamos que 
se desenvolvessem. Mas aqui deu 
certo e é a primeira de Goiás. ”
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“SEM EQUACIONAR AS ENCHENTES JUNTO COM
O URBANISMO, AS CIDADES CONTINUARÃO À DERIVA.”

POR PEDRO PAULO COPEINSKI

Enchentes são um grave problema nos grandes centros urbanos, cujas causas estão 
relacionadas à acumulação da água das chuvas, através de sistemas arcaicos, sem os meios 
necessários para escoamento. Parte desses problemas são ocorrências naturais, intensificadas 
pela falta de planejamento e ocupação desordenada, como a invasão de áreas de risco e 
várzeas. Por meio das tecnologias abaixo enumeradas, é possível atacar tanto as enchentes 
quanto a falta d'água nas cidades. Para uma cidade sustentável, é necessário ter ''Planificação 
Hidrológica'' contendo as soluções abaixo:

1 - PARA ESTABILIZAÇÃO DAS ENCOSTAS  

É necessária a execução de brocas 
drenantes para ter infiltração e controle 
do escoamento das águas pluviais a fim de 
evitar sobrecarga no maciço, erosão (piping) 
ruptura e deslizamentos do solo. Este sistema 
contribui ainda para reposição de nutrientes 
em solos estéreis e agricultáveis, bem como, 
auxilia no combate às enchentes, com 
geração de empregos e repõe água limpa no 
lençol freático sub-superficial.

 2 - CAIXAS DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS COM INFILTRAÇÃO

Para evitar as enchentes é necessário a 
execução de caixas dentro de residências, 
comércios, indústrias, prédios públicos e praças, 
com área impermeável mínima de 250 m². Tem 
ainda a condição de uso e reuso para fins diversos 
da água pluvial armazenada. Este sistema 
acompanha o crescimento edificacional das 
cidades, bem como retém e repõe água limpa 
no lençol freático sub-superficial, reservando 
ainda nas represas maior quantidade de água 
a ser tratada pelo poder público para consumo 
humano, animal etc.



Caixa de retenção hidráulica
em vias públicas

Engenheiro e Empresário

 3 - CAIXAS COM TUBULAÇÃO DE RETENÇÃO 
HIDRÁULICA NAS VIAS PÚBLICAS

Consiste em novo sistema para galerias 
de águas pluviais nas vias públicas em toda a 
cidade, que retenha e retarde dinamicamente 
a chegada das águas nos canais principais 
das cidades. O sistema de drenagem urbana 
atual é arcaico e é o causador das enchentes, 
assoreamento de rios e canais e de falta 
d’água. O novo sistema pode ser utilizado e 
adequado em conjunto com o sistema existente 
implantado.

 
4 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

EXTRAÍDA DA CARGA HIDRÁULICA
Por gravidade das águas pluviais e 

residuárias em edifícios públicos e privados, 
com possibilidade de uso direto e diverso, e 
armazenamento em baterias. Este sistema 
permite aumentar o volume da água bruta nos 
reservatórios das usinas hidrelétricas. Pode 
ser definido como MINI USÍNA HIDRELÉTRICA 
LOCAL.

 5- SISTEMA DE RETENÇÃO HIDROVIÁRIO 
ELEVADO (rio sobre rio). 

Antes de transbordar as águas pluviais nos 
canais das cidades, as mesmas serão recalcadas 
através de bombas hidráulicas para um canal 
elevado, sendo que dito canal poderá ser 
utilizado para escoamento das águas para as 
represas públicas e no auxílio para geração 
de energia elétrica, possibilitando ainda na 
estiagem o escoamento do trânsito integrado 
com o sistema viário local, bem com a via 
expressa acima do mesmo.

“ Parte desses problemas 
são ocorrências naturais, 
intensificadas pela falta 

de planejamento e ocupação 
desordenada, como a invasão de 

áreas de risco e várzeas.”

Todos estes Sistemas são Patenteados, 
com Direitos Autorais, e estão protegidos 
por Leis Federais e Internacionais, cujas 
sanções são previstas nas mesmas, bem 
como, são propriedade científica, intelectual 
e tecnológica exclusivas do Arquiteto e 
Urbanista Pedro Paulo Copeinski

 E-mail : ppcopeinski@gmail.com.

O início das pesquisas dos sistemas patenteados 
data do ano de 1988 e continua em progresso, com 
constantes atualizações.
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