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BRASIL. A GENTE ACREDITA

Brasileira, nascida na cidade de São Paulo, com residência no Paraná e representações 
em sua terra natal, Brasília e Rio de Janeiro, Rodovias & Vias, tão acostumada a circular pelo 
Brasil (e mesmo pelo mundo, agora que tem passaporte e é fluente em inglês), registra 
nesta presente edição, os fatos e feitos da engenharia do país, mas em uma espécie de 
home office, iniciando a cobertura – que se desdobrará ainda em próximos números – da 
exemplar gestão paranaense de infraestrutura por, nada menos do que o mais relevante 
e tradicional órgão a carregar esta missão, o Departamento de Estradas de Rodagem da 
terra dos pinheirais. 

Habituada a trocar de estado como quem troca de máscara (reflexo destes tempos), 
o periódico centrou o foco, não apenas no esteio da gestão pública para o modal 
que, disparado é o líder da matriz de transportes do país, mas em outros aspectos da 
administração atual do governo estadual, que tem se mostrado capaz de exercer um 
magnetismo inquestionável quanto à atração dos olhares de quem está disposto a 
investir em progresso. Sim, o Paraná quer, não apenas competir. O Paraná quer ganhar, 
como ficará evidente ao longo destas próximas páginas.

E, se o primeiro dos estados do Sul movimenta-se com galhardia rumo à solução de 
suas próprias limitações, também o leitor verá que o setor construtivo em outros entes 
pelo país, teimosamente insiste em continuar avançando, sendo assim também na esfera 
federal, como mostram, tanto a remodelação viária federal fluminense promovida pelo 
DNIT, por intermédio de sua Superintendência Regional,  quanto pelos esforços envidados 
pela EPL, na organização, estruturação e montagem de uma prateleira de projetos 
estratégicos, cujos levantamentos já iniciaram. Um avanço que se apoia amplamente 
no expertise de empresas preparadas, tecnologicamente superiores, e que exercem 
com grande desenvoltura o papel de protagonistas da transformação, caso da Strata 
Engenharia, onde esta se dá já “de dentro para fora”, mostrando renovada disposição de 
acelerar para o futuro. 

Detalhamento, opinião, eventos e os principais tópicos do mercado em um marco 
temporal que, se ora oferece sua faceta informativa, de consumo imediato, logo mais 
passará, como de praxe, a ser o registro de seu momento, como um suporte à memória, 
que nenhum vírus – físico ou digital – será capaz de apagar. Na fibra do papel, a fibra de 
pessoas, que movidas por um ideal, contribuem para o Brasil se mover.

Boa Leitura!
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engenharia
Trânsito e segurança
SINALIZAÇÃO
Pesquisa CNT
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Apesar dos “nítidos avanços na avaliação geral na sinalização das rodovias 
federais públicas”, um estudo da Confederação Nacional dos Transportes – CNT, 
apresenta a evolução da disciplina, trazida pelo BR-LEGAL – Programa Nacional 
de Segurança e Sinalização Rodoviária do DNIT – Departamento Nacional de 
infraestrutura de Transportes, mas ressalva alguns aprimoramentos que poderiam 
trazer melhorias ao desempenho do quesito.

SINAIS 
DE ALERTA

Bem-sucedido em “aprimorar 
a sinalização” na malha sob 
jurisdição do DNIT, o estudo 

aponta a inovação como um grande 
trunfo do programa, cujo “caderno de 
soluções” contou com a participação 
de expoentes da matéria, e empresas 
reconhecidamente à frente do processo 
de evolução tecnológico em seus 
segmentos, elencando desde a forma de 
contratação, à introdução do conceito de 
performance, como pontos fortes. Tanto 
que o documenta registra uma melhora 
positiva na avaliação de trechos onde 

houveram intervenções, da ordem de 
17,8%, saindo de 39,7% para 57,5% nestes 
casos. No entanto, critica os atrasos e a 
execução do orçamento como os maiores 
entraves para seu pleno funcionamento. 
De acordo com os dados divulgados, nos 
3 primeiros anos, os recursos chegaram a 
R$ 1,49 bilhão, 20 milhões a mais do que os 
predecessores PROSINAL e PRODEFENSAS 
em oito anos de vigência. Já com relação 
aos cronogramas defasados (que, de 
acordo com a publicação, “empurraram” 
o encerramento da maioria dos contratos 
em 3 anos, chegando a este 2021), com 

correções houve a execução de cerca de 
63% do que estava inicialmente previsto, 
com uma notória predominância das 
intervenções em sinalização vertical 
(70%), seguida pela horizontal (58,1%) e a 
implantação dos dispositivos de segurança 
(45%), considerando índices individuais 
de registros. Ainda acerca dos atrasos, o 
estudo destaca que, neste contexto, alguns 
lotes acabaram não sendo executados, o 
que levou à “prejuízos tanto na qualidade 
da sinalização quanto à segurança viária”. 
Ainda, o relatório aponta que o BR-LEGAL, 
que chegou a representar 17% dos 
investimentos da União com manutenção 
de trechos em 2015, sofreu com a 
inconstância destas aplicações, que entre 
2016 (9,9%) e 2019 (7,6%) jamais atingindo 
o primeiro patamar registrado novamente, 
chegando, no máximo aos 14,9% em 2018. 

SINALIZAÇÃO
Pesquisa CNT
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TCU E CGU APONTAM
FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE

Desde atrasos (novamente) na 
elaboração e entrega dos projetos 
básicos e executivos (o que afinal, acabou 
por postergar o start do programa e 
consequentemente, com efeito, todo o 
seu cronograma inicialmente previsto, 
refletindo nos contratos, auditorias 
realizadas tanto pela corte (Tribunal 
de Contas da União - TCU) quanto pela 
controladoria (Controladoria Geral da União 
- CGU), resultaram em achados compilados 
pelo estudo, que demonstraram problemas 
de fiscalização, superposição do programa 
com outras ações, execução insuficiente e/
ou inadequada e mesmo inconformidade 
de projetos. Tudo por conta da ausência de 
empresas contratadas para supervisionar 
e gerenciar o programa e até carência de 
pessoal e equipamentos para realizar a 
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SINALIZAÇÃO
Pesquisa CNT

fiscalização. Além da já citada superposição, 
os auditores também constataram, em 
alguns casos, duplicidade de contratação, 
além de priorização cronológica falha em 
pontos críticos e trechos com maior índice 
de acidentes. Longe de ser perfeito, ainda 
assim é preciso ressaltar que o BR-LEGAL 
trouxe o rodoviarismo brasileiro a um 
ponto de não retorno, e, talvez maior de 
seus méritos, trouxe a sinalização viária 
à luz da engenharia, não como um mero 
acessório em um contrato de manutenção 
ou implantação. Fica evidente, acima de 
tudo, a premência pelo efetivo curso de 
seu desdobramento, o BR-LEGAL 2 (que já 
traz alguns aperfeiçoamentos entre estes 
apontados em seu bojo) e até mesmo, suscita 
discussões sobre a sua relevância e inclusão 
em uma política mais robusta de estado.

RODOVIAS&VIAS8
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exclusiva

RATINHO JUNIOR
CARLOS ROBERTO MASSA 

Um Paraná de Oportunidades

Carlos Roberto Massa Junior. Jandaiense, eleito governador (PSD) do fulgurante 
Paraná já no primeiro turno de outubro de 2018, sinalizava uma renovação no ciclo 
de nomes conhecidos e práticas provectas. Jovem, jovial, dinâmico e inovador (em 
tempos pré-pandêmicos, foi um gestor de “gabinete itinerante”, correndo todo o 
estado), ele está se mostrando capaz também de cumprir metas e atingir resultados 
que por muitas administrações foram alardeadas, mas nunca completadas. “Investir 
em infraestrutura para atração de empresas. (...) garantir competividade e gerar 
empregos”. Mais do que parte de um discurso para angariar votos no pleito, uma 
realidade em curso, já há  quase 3 anos, sob o firme olhar de quem leva a gestão 
pública por um viés progressista, diplomático e inteligente, mas acima de tudo, 
empreendedor.
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Governador do Estado do Paraná
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atendimento ao empreendedor e desburocratizar 
protocolos.

Ao mesmo tempo instituímos alguns 
nortes porque planejamos esses quatro anos 
em razão deles. Estamos implementando 
uma transformação na infraestrutura, com 
investimentos em todos os modais, o que tem 
o objetivo de transformar o Paraná em um hub 
logístico da América do Sul. Estamos gerando 
empregos porque esse é o melhor programa 
social que existe. E, ao mesmo tempo, atraindo 
novas empresas, o que ajuda no processo de 
industrialização, e potencializando o agronegócio, 
que é um dos mais fortes do País, o turismo e os 
produtos feitos no Paraná. 

Ou seja, unimos um ambiente favorável aos 
negócios com um olhar sobre onde o Paraná 
deseja estar daqui a alguns anos.

A pandemia gerou um grande susto e 
algumas mudanças ao longo desse processo, com 
a necessidade de ampliar os investimentos em 
hospitais, leitos, contratação de profissionais, mas 
esses nortes nunca foram alterados e a sociedade 
paranaense tem essa percepção. 

Encerramos 2020 como o segundo Estado que 
mais gerou empregos no País, com quase 40% do 
estoque positivo nacional; saltamos 21 posições 
no ranking do Ministério da Economia e somos 
o terceiro estado onde se abre uma empresa 
mais rápido; e mantivemos um crescimento 
continuado da produção industrial depois do pico 
do coronavírus, em março e abril do ano passado.

O agronegócio manteve a onda de 
crescimento e bateu recordes de produção 
e exportação em 2020, e isso tudo dentro de 
um contexto de pandemia e antes de ter o 
reconhecimento internacional de Área Livre de 
Febre Aftosa Sem Vacinação. O setor evoluiu 4% 
em relação a 2019, somando carne animal, grãos e 
os demais produtos do campo, com resultado de 
US$ 13,29 bilhões para o PIB.

Isso acontece porque temos as melhores e 
maiores cooperativas e agroindústrias da América 
Latina, um sistema muito sólido de crédito, 
orientação técnica e investimentos públicos e 
privados em energia elétrica e inovação. 

Sempre agimos com transparência 
e determinação. Acho que o Paraná e os 
paranaenses souberam trabalhar com equilíbrio e 
sem politizar esse momento difícil.

exclusiva exclusiva

“Vamos chegar a 
500 quilômetros de 
pavimentação no 
campo nos próximos 
anos em todas as 
regiões do Estado.”“Tenho uma visão muito 

clara do que os paranaenses 
querem: investimentos 

e programas sociais nos 
municípios, resultados efetivos, 

segurança e serviços públicos 
que realmente funcionem.”

Rodovias&Vias: Apesar de sua juventude, 
o senhor já acumula muitas experiências na 
vida pública, tanto no legislativo como no 
executivo. Como define o papel político que tem 
desempenhado até agora?

Governador Ratinho Jr.: Tenho uma visão 
muito clara do que os paranaenses querem: 
investimentos e programas sociais nos 
municípios, resultados efetivos, segurança e 
serviços públicos que realmente funcionem. 
Sempre guiei minha vida política em cima 
dessas ideias. Também montei uma equipe 
de ponta, especialistas dedicados, e eles estão 
fazendo a diferença nos nossos resultados. 
Sabemos o lugar onde queremos chegar e os 
caminhos que temos que percorrer.

Qual a fórmula que sua gestão encontrou 
de, em plena pandemia, apresentar números 
robustos de crescimento, da indústria e do 
emprego, em 2020?

É preciso olhar um pouco para 2019, mas eu 
diria que planejamento, organização, controle 
das contas públicas e cobrança por resultados. 
Tínhamos que começar do zero. O Paraná vinha 
de um histórico de conflitos políticos e esse 
cenário não era nada atrativo aos empresários. 
O primeiro ato de gestão foi pacificar a relação 
institucional com os outros poderes, as 
instâncias municipais, legislativas nacionais e a 
União. Naquele ano começamos a implementar 
as mudanças que anunciamos na campanha: 
reduzimos a máquina pública, cortamos gastos 
desnecessários, agrupamos estruturas de 
Governo e criamos programas para agilizar o 

Sem dúvida o agronegócio tem sido o 
diferencial do Brasil. E o Paraná é um player 
importante. Porém, a nível nacional o grande 
gargalo é a logística. Como o Paraná vem 
enfrentando o desafio nesta área?

Assumimos a gestão com alguns desafios. 
As rodovias estaduais estavam em péssimo 
estado de conservação, havia uma fila de 
pavimentações rurais para fazer e ainda 
estamos lidando com o encerramento dos 
contratos do Anel de Integração, que mexem 
com o imaginário da população por conta dos 
escândalos, das tarifas elevadas e das obras não 
realizadas. 

Para atacar o primeiro problema 
remodelamos os contratos que estavam em 
andamento e ampliamos os investimentos 
em recuperação em todo o Estado. Apenas em 
2020 foram quase R$ 600 milhões por meio de 
três programas: Conservação e Recuperação 
com Melhorias do Estado do Pavimento 
(Cremep), Conservação de Pavimentos (COP) e 
Conservação de Faixa de Domínio. 

Ao mesmo tempo estamos discutindo com 
a sociedade a nova modelagem do pedágio 
e impusemos algumas condicionantes para 

o Governo Federal que não abrimos mão: 
tarifas bem mais baixas do que as atuais, 
obras em todos os trechos e transparência 
no processo, ouvindo as demandas da 
população. As atuais concessionárias 
também estão respondendo na Justiça pelos 
atos praticados contra os paranaenses.

Já investimentos em centenas de 
quilômetros de pavimentação nas 
estradas rurais nos últimos dois anos 
com recursos próprios, mas percebemos 
que precisávamos acelerar para atender 
algumas veias estratégicas de escoamento 
de produtos. Por isso incluímos as estradas 
rurais no financiamento de R$ 1,6 bilhão 
captado em 2020 junto a um consórcio de 
bancos e criamos uma lei para internalizar o 
licenciamento de veículos pelo Detran, e que 
vai destinar parte dos recursos à Secretaria 
de Agricultura e do Abastecimento. Vamos 
chegar a 500 quilômetros de pavimentação 
no campo nos próximos anos em todas as 
regiões do Estado.

Mas o planejamento não para por aí 
porque é preciso desatar todos os nós e 
porque o agronegócio paranaense dobra de 
tamanho a cada década.
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exclusivaexclusiva

“O Paraná tem selo de bom 
pagador junto ao Tesouro 

Nacional e compromisso 
com os financiadores dos 

projetos estruturantes. Isso 
porque controlamos os gastos 

públicos e fizemos uma grande 
reforma administrativa e da 

Previdência.  ”

Retomamos o projeto de privatização 
da Ferroeste com a construção de uma nova 
ferrovia ligando Maracaju, no Mato Grosso 
do Sul, ao Porto de Paranaguá, inclusive com 
uma nova descida na Serra do Mar. Serão 1,3 
mil quilômetros. Já contratamos os estudos e 
vamos concretizar esse sonho da região Oeste, 
que é a mais distante do ponto de embarque 
para o comércio exterior. Ao mesmo tempo a 
Ferroeste assinou um acordo de passagem com 
a Rumo no ano passado e não paramos de bater 
recordes de faturamento e de movimentação de 
cargas.

Outra parte desse planejamento foi a 
conquista da autonomia de gestão nos portos 
paranaenses, o que permitiu o recorde de 
movimentação da nossa história, alcançado 
no ano passado com 57 milhões de toneladas. 
A Portos do Paraná é a melhor empresa do 
Brasil em produtividade e qualidade. Voltamos 
a conceder áreas para a iniciativa privada e a 
investir com vigor na própria na estrutura de 
escoamento, com o programa continuado de 
dragagem, o novo Moegão e o novo Corredor 
de Exportações. Existe um otimismo muito 
grande por parte do setor produtivo porque os 
investimentos são visíveis no Litoral.

Além disso, as rodovias estaduais estão 
recebendo investimentos bilionários do 
Avança Paraná, dos contratos com o BID e da 
parceria estabelecida com a Itaipu Binacional. 

Esses convênios estão concretizando obras 
sonhadas há décadas pela população, como 
a Estrada Boiadeira; a duplicação da Rodovia 
das Cataratas; a Ponte da Integração Brasil – 
Paraguai; duplicações nos perímetros urbanos 
da BR-277 em Cascavel e Guarapuava; terceiras 
faixas e trecho de concreto na PRC-280; 
terceiras faixas e novas duplicações na PR-
323; pavimentação da PR-364; duplicação da 
Rodovia dos Minérios; e inúmeros projetos que 
estão saindo do papel, como Londrina-Mauá da 
Serra e Turvo-Pitanga.

Um passo fundamental para financiar a 
infra de um estado, é a credibilidade junto aos 
financiadores internacionais, o que na Rodovias 
& Vias convencionamos chamar de “dinheiro 
importado”. Em que medida sua gestão tem 
conseguido apoio destas instituições?

O Paraná tem selo de bom pagador junto 
ao Tesouro Nacional e compromisso com 
os financiadores dos projetos estruturantes. 
Isso porque controlamos os gastos públicos e 
fizemos uma grande reforma administrativa 
e da Previdência. Também conseguimos nos 
posicionar com clareza para recuperar verbas 
estaduais da Lei Kandhir, por exemplo.

Iniciamos 2021 com um saldo de R$ 3,7 
bilhões em operações de crédito já contraídas 
e em andamento. Além disso, ainda buscamos 
mais recursos para investimentos por meio 
de outros quatro financiamentos que, juntos, 
representam mais de R$ 2 bilhões para ações 
nas áreas de educação profissionalizante, 
habitação e gestão pública.

Em 2020, três contratos foram assinados. Um 
deles com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica 
Federal, no valor de R$ 1,6 bilhão, para o Avança 
Paraná, que se destina a obras rodoviárias, 
implantação de estradas rurais e a recuperação 
da orla de Matinhos. Outros dois financiamentos 
foram firmados com o BID. Um deles, no valor 
de US$ 118,3 milhões, para implementação do 
Paraná Urbano III, que tem como foco a redução 
do déficit de infraestrutura urbana municipal.

E investimento público é muito importante 
em momentos de recuperação econômica 
porque é um indutor de novos empregos, 
principalmente na construção civil.

Em suas viagens internacionais apresentando 
o Paraná Day, como em Nova Iorque e Madri, o 
senhor reforçava o estado como um gigantesco 
celeiro de oportunidades. Contudo, o advento 
da pandemia deve ter freado a atração de novos 
parceiros. Como andam os desdobramentos e 
quais suas expectativas sobre estas iniciativas?

Continuamos muito firmes neste 
planejamento. Já atraímos investimentos de 
R$ 2,4 bilhões da cooperativa Lar, de R$ 385 
milhões da Ambev e temos mais R$ 7,5 bilhões 
em vista em 2021, o que é uma amostra da 
confiança das empresas no Estado. Pela Invest 
Paraná, que é a nossa agência de atração, 
recepcionamos R$ 17 bilhões entre 2019 e 2020, 
com 43 mil novos empregos.

Para ampliar esse trabalho começamos a 
interiorizar a Invest Paraná. A intenção é ativar 
24 representações em cidades polo até o fim 
de 2022, metade delas ainda neste ano. O 
objetivo é otimizar o atendimento a potenciais 
empresários por meio de ações integradas na 
captação de investimentos. 

Estamos interessados em fortalecer aquilo que 
é Feito no Paraná, que é uma campanha criada no 
momento da pandemia para ajudar os arranjos 
produtivos locais, e buscar novas indústrias e startups 
para o Estado. Temos sete universidades estaduais, 
inúmeras particulares, polos tecnológicos na Capital e 
no Interior e alguns unicórnios (empresas que valem 
mais de US$ 1 bilhão), ou seja, estamos preparados 
para novas ideias.

Também investimos na construção de uma 
Cidade Industrial em Londrina, a segunda maior 
cidade do Paraná, e em mais de 50 barracões 
industriais em municípios de médio e pequeno 
porte, favorecendo a indústria mais pesada que 
costuma gerar empregos com maiores salários. Ainda 
editamos um decreto para incentivar empresas a se 
instalarem em municípios com baixo IDH.

Também fizemos duas mudanças tributárias 
recentes que merecem destaque. Uma delas foi 
a redução do valor mínimo de investimento em 
comércio eletrônico para pleitear os benefícios fiscais 
e o desconto na carga efetiva do ICMS para as vendas 
interestaduais. A outra foi incentivar a importação de 
produtos por portos e aeroportos paranaenses.

“Continuamos muito firmes 
neste planejamento. Já 

atraímos investimentos de 
R$ 2,4 bilhões da cooperativa 

Lar, de R$ 385 milhões da 
Ambev e temos mais 

R$ 7,5 bilhões em 
vista em 2021.”



RODOVIAS&VIAS16

A Rodovias&Vias, há mais de 20 anos, 
comunica a infraestrutura - ou a falta dela - a 
nível nacional. Qual mensagem o senhor envia 
para os empreendedores e seus milhões de 
funcionários, quanto ao futuro do Brasil e do 
ambiente de negócios da engenharia?

O Paraná é terra de oportunidades, de um 
agronegócio pujante, de empresas inovadoras 
e de gente muito trabalhadora. Estamos 
realmente otimistas para os próximos anos 
porque as mudanças são visíveis. Vamos 
transformar este Estado em um hub logístico 
com a concessão de rodovias, de aeroportos, 
de áreas portuárias e de uma grande ferrovia. 
Teremos novos portos privados, a terceira 
pista do Aeroporto Internacional Afonso 
Pena e uma nova configuração nas rodovias 
federais e estaduais.

Também estamos tirando do papel 
demandas históricas da população. 
Implementamos o maior programa de redes 
elétricas do Brasil, com 25 mil quilômetros de 
redes trifásicas; um programa de incentivo à 
desburocratização para novos investimentos, 
com o Descomplica Rural; e uma política 
de promoção continuada do turismo e de 
integração regional.

O Paraná é um estado receptivo aos 
investidores porque tem cidades com 
IDH muito elevado, boa infraestrutura 
de escoamento, diversidade na matriz 
econômica e segurança jurídica para 
os investimentos. Trabalhamos bem, 
trabalhamos muito integrados, e produzimos 
mais riquezas do que o Uruguai, a Bolívia e o 
Paraguai somados.

E, por fim, mas não menos importante, 
está a localização geográfica. O Paraná está 
no centro de 70% do PIB da América do Sul, na 
divisa do Sul com o Sudeste e o Centro-Oeste 
e próximo a Buenos Aires, Rio de Janeiro e São 
Paulo. Estamos trabalhando em um corredor 
bioceânico entre o Porto de Paranaguá e o 
Porto de Antofagasta (Chile), mas, mesmo 
sem essa ligação multimodal, nossos produtos 
chegam rapidamente a qualquer lugar das 
Américas. Estamos tentando aproveitar essa 
posição privilegiada para crescer cada vez 
mais. 

exclusiva

A rodada de concessões no Paraná este ano, 
deve movimentar o setor privado em todo o país 
e até no exterior. O senhor considera inovador 
e pronto para servir de referência o modelo que 
pretende aplicar no segmento rodoviário?

O Paraná e os paranaenses não tiveram uma 
experiência exitosa com o pedágio. Foram anos 
de preços abusivos e obras não realizadas. É hora 
de mudar essa realidade. A nova concessão é a 
chance de dar um salto logístico de longo prazo 
porque transformará as nossas principais rodovias, 
agora de maneira concreta, nas melhores e 
mais seguras do País. E esse processo ocorre 
em paralelo com a responsabilização das atuais 
concessionárias pelo fracasso dos contratos que se 
encerram neste ano.

O que nós defendemos: tarifas mais baixas, 
obras e um processo transparente. Defendemos 
uma discussão honesta e aberta sobre 
contratos que serão fundamentais para o nosso 
desenvolvimento.

A ampliação da malha concedida do Estado 
visa a melhor integração do modal rodoviário e 
conectividade entre cidades, polos produtivos 
e de escoamento, bem como aprimorar a 
segurança viária, fluidez do tráfego e oferta de 
serviços de atendimento ao usuário. O Estado 
é líder em diversos setores, e precisa de uma 
infraestrutura à altura para que possa continuar 
crescendo e ampliando sua relevância na 
economia brasileira.

HÁ 40 ANOS CONTRIBUINDO 
COM O DESENVOLVIMENTO DA 
INFRAESTRUTURA DO PARANÁ.
Onde tem desenvolvimento, tem Engefoto.

Criada e estabelecida no Estado do Paraná, foram incontáveis os 
trabalhos desenvolvidos pela Engefoto em solo Paranaense.

Desde estudos e projetos de engenharia, gerenciamento, 
acompanhamento e supervisão de obras e concessões rodoviárias, 
elaboração do Plano Diretor de Transportes ou, mais recentemente, 
firmando parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Logística 
para o desenvolvimento e implantação da tecnologia BIM no Estado 
do Paraná, a Engefoto sempre esteve envolvida e comprometida
com o desenvolvimento do nosso Estado.

engefoto.com.br

Estudos e Projetos Rodoviários, Ferroviários, Metroviários, Aeroportuários, Dutoviários (Óleo e 
Gás), de Vias Urbanas, Estudos de Viabilidade, Planos Diretores de Transportes, Supervisão, 
Fiscalização, Controle Tecnológico, Assistência Técnica de Obras (ATO), Verifi cação Independente 
e Gerenciamento de Obras, Empreendimentos e Concessões Públicas, Controle de Qualidade de 
Projetos (CQP), Elaboração de Bases Cartográfi cas, Desenvolvimentos de Sistemas de Gestão 
Territorial e de ativos de Infraestrutura.

Leia o QR CODE abaixo e 
assista ao vídeo institucional.
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Fazendo jus à estelar letra de seu musical hino, o Paraná sob o comando da gestão 
Ratinho Junior (PSD/PR), apresenta-se, na verdade, com os pés bem mais ao chão – tal 
qual um celeiro de oportunidades talvez – ainda que conserve altas aspirações. Nesta 
edição de Rodovias&Vias, consta, na verdade o início de um compêndio seriado sobre 
a infraestrutura, que detalhará as grandes obras e a reengenharia estruturante em 
vigência no estado. Um conjunto de matérias e reportagens que exibirá nos próximos 
números, grandiosos empreendimentos, produzidos pelo estável crescimento industrial, 
o pujante agronegócio, os pesados investimentos em logística e transportes, além é 
claro, dos projetos e do bem cuidado e gigantesco programa de concessões de rodovias 
e aeroportos. 

UM AGORA
DE AÇÕES, 
PARA O 
FUTURO 

Sempre avante para o porvir, o 
Paraná é um resiliente, dotado 
de uma força econômica 

ponderável. Em plena pandemia, viu sua multimodalidade 
alcançar o protagonismo. No mar, totalmente contra a corrente 
do que foi verificado em portos do mundo inteiro, registrou 
um aumento de movimentação nas cargas conteinerizadas 
no seu TCP (Paranaguá), superior à 500 mil t, e cerca de 6% a 
mais do que em 2019, quando anotou 8.541.091 t, em uma 
atividade que representa 14,9% do total geral movimentado 
nos portos estaduais. Em terra, contemplou suas exportações do 
Agronegócio, avolumarem-se em US$ 13,29 bilhões em 2020, 
um crescimento de quase 4% em relação ao período anterior, 
contribuindo com pouco mais de 13% na balança comercial 
externa do País, em um segmento que representou assombrosos 
80,9% de tudo o que o estado sulista exportou. No ar, presenciou 
a decolagem das obras de ampliação do aeroporto de Foz do 
Iguaçu, parte dos 4 terminais paranaenses a serem concedidos no 
“Bloco Sul”, em Abril próximo. Nos trilhos, foi testemunha de mais 
uma importantíssima etapa vencida do antigo sonho “Corredor 
Oeste de Exportação” – a Nova Ferroeste (EF-277), começar a 
adentrar a realidade, na forma da Autorização de Captura, Coleta 
e Transporte de Material Biológico (Abio), passo essencial para o 
projeto de 1370 Km, qualificado para o PPI do governo Federal, e 
cuja desestatização, deve resultar, ao final deste ano, na oferta à 
iniciativa privada, na B3, como ativo a ser leiloado. Tudo isso, sem 
descuidar do seu intensamente tradicional rodoviarismo, apoiado 
no esteio de seu DER/PR, que atuou dentro de uma estratégia 
inteligente (a ser detalhada mais adiante nesta e em outras edições), 
nos acordos de leniência e reequilíbrio de suas concessões, bem 
como na preparação de um grande pacote de rodovias a serem 
concedidas, dentro de uma novíssima e avançada modelagem, que 
tem potencial para espantar o fantasma das más experiências que o 
estado teve em relação aos pedágios. 

CAPA • PARANÁ
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PARCERIAS E CONVÊNIOS
Parte destes sucessos, para além da 

responsabilidade fiscal, da seriedade 
administrativa e das consequentes robustas 
capacidade de investimento e segurança 
jurídica, frutificou do estabelecimento 
de parcerias, convênios e tomada 
de empréstimos junto a instituições 
financiadoras. Destaque notável entre estas 
parcerias por sinal, é a que o estado realizou 
com Itaipu Binacional, para a segunda Ponte 
de Integração Brasil-Paraguai, perto de 
completar 50% de sua execução, e que inclui 
uma via Perimetral que complementa a obra 
e começará a ser construída neste ano, com 
investimentos totais de R$ 463 milhões, de um 
total contraído de R$1,4 Bilhão. Já pelo viés de 
capacidade de aprovação de empréstimos, o 
destaque fica pelo que foi firmado com o BID – 

Banco Interamericano de Desevolvimento, 
cujos dólares aportados, resultaram e 
resultarão em um rol de empreendimentos 
cuja lista de novas obras contratadas, em 
fase de contratação e em andamento, 
contempla o segmentos rodoviário, de 
mobilidade urbana e ferroviário, para 
além das duas dezenas, cerca de 23 obras, 
que vão de duplicações, ampliações de 
capacidade, contornos à pavimentações. 
Para compreender esta completa 
reinvenção do estado pelas mãos da 
engenharia e da infraestrutura, sugerimos 
a leitura, tanto da entrevista exclusiva com 
o governador, quanto do Box que esmiúça 
o enorme relatório de obras concluídas, 
projetadas e em andamento, e aponta os 
novos trabalhos pelo estado.

CAPA • PARANÁ
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A VIRTUDE
E O TIMING

A boa gestão fiscal do Estado 
propiciou ao Governo do Paraná 

aumentar em 20,9% o volume 
de investimentos em 2020, 

na comparação com 2019. O 
valor empenhado, que somou 

R$ 3,1 bilhões, foi financiado 
principalmente com o superávit 

financeiro do ano anterior, além de 
recursos para empréstimos e um 

rígido controle de gastos. Obras Barragem - Contorno Francisco Beltrão

CAPA • PARANÁ

Para compreender o (bom) momento pelo qual o 
Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná passa, 
primeiro é preciso entender que, por mais preparada e 
profissional que uma equipe seja, sem uma adequada 
percepção de oportunidades e certeiro direcionamento (e 
correto aproveitamento) de suas aptidões, ela pouco pode 
influir para verdadeiramente fazer a diferença em um 
organismo maior, quer no âmbito da administração pública, 
quer no âmbito da iniciativa privada. 

Hábil em capturar o 
momento, apoderar-
se dele em proveito da instituição 

que representa, e acima de tudo, dinâmica e 
desenvolta, a Diretoria Técnica da autarquia das 
rodovias paranaenses, é a prova viva de que 
reestruturação, reinvenção e requalificação são 
mais do que um caminho possível: são as opções 
definitivas para um novo conceito de prestação 
de serviços, moderno ágil e contemporâneo, 
em sintonia com a sociedade – cada vez mais 
conectada e exigente - que dele se beneficia.  

É bem verdade que o DER/PR, a exemplo de 
outros departamentos análogos espalhados 
pelo país, padeceu sob a mão de administrações 
orientadas a outras prioridades. Contudo, 
também a retomada de seu protagonismo, 
emanou de uma mudança significativa 
nos ventos do executivo paranaense, que 
sabiamente, foi astuto em identificar na 
autarquia um rol de virtudes, reunidas em 
anos de história. O conhecimento profundo, 
estendido por toda a malha (pavimentada 
ou não), o gigantesco acervo reunido, a 
ampla capacidade de atuação e a proverbial 
experiência oriunda da vivência das realidades 
do estado em seus municípios, eram 
qualidades boas em demasia para continuarem 
relegada a um segundo plano. Some-se a esta 
reorientação à detecção de possibilidades 
(e consequentemente aproveitamento das 
mesmas), e chega-se à atualidade, onde, uma 
ferramenta preciosa de desenvolvimento é 
utilizada em sua plenitude, com vistas a fazer 
ainda mais. 

Obras na Rodovia dos Minérios - PR 092
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"Especificamente falando 
de Itaipu, os recursos são 
referentes a um saldo brasileiro, 
que o país tem direito, que tem 
que ser aportado segundo 
algumas condições, como 
por exemplo, em obras que 
beneficiem a região onde a 
Usina está instalada, e que, se 
não fosse utilizado, retornaria 
para ser repartido com o 
Paraguai"

Rejane Karam
Mestre em Desenvolvimento Econômico

PARA O NOVO, FAZER DIFERENTE
Tocado quase como uma empresa, o 

departamento viu um passo crucial tomar 
forma e vencer um paradoxo: como investir em 
conservação e melhoras incrementais no viário sob 
sua jurisdição, se os recursos para tal são limitados? 
Bem, a resposta veio em parte, pelas mãos do 
governo estadual na forma de responsabilidade 
fiscal, na capacidade de endividamento e na 
comprovação da robusta capacidade de execução 
do órgão, que teve em recursos oriundos da 
Usina Hidroelétrica de Itaipu Binacional e em um 
vultoso empréstimo contraído junto ao Banco 
Interamericano do Desenvolvimento (BID), dois 
suportes essenciais para a sobejada disposição 
para as ações hoje demonstradas, certamente 
recordistas em um retrospecto histórico recente. 
“Especificamente falando de Itaipu, os recursos 
são referentes a um saldo brasileiro, que pode ser 
aportado segundo algumas condições, como, 
por exemplo, em obras que beneficiem a área de 
influência da Usina, isto é, um rol de municípios 
da Oeste do Paraná”, explica a economista Rejane 
Karam, Mestre em Desenvolvimento Econômico, 
que foi diretora da Agepar (Agência Reguladora 

do Paraná), coordenadora da Secretaria 
de Infraestrutura e Logística e atualmente 
está na assessoria do Diretor-Geral do DER/
PR. “Esta é uma ação bem sucedida, que 
contou com um grupo de profissionais 
muito comprometido desde o seu início, 
a começar pelo então Diretor Geral da 
SEIL, que depois passou a ser o Diretor-
Geral do DER, engenheiro Fernando 
Furiatti, além da equipe da própria SEIL 
(Secretaria de Infraestrutura e Logística), 
que iniciou esta jornada, formada pelo 
Diretor Técnico, Rafael Halila Neves, a Chefe 
do Grupo Orçamentário e Financeiro, 
Grace Maciel Rocha, o primeiro gestor da 
Ponte Internacional, engenheiro Sergio 
Moreira Gomes e o nosso “anjo da guarda”  
a assistente técnica Nicole Grubhofer”, 
recordou. “Hoje, temos uma atuação 
mais voltada para a execução das obras e, 
portanto, centrada na equipe do DER/PR, 
tendo como suporte da coordenação 
executiva a engenheira Viviane 
Giamberardino, que assessora a Diretoria 
Técnica onde estarão concentradas as 
ações”, acrescenta.

ENERGIA E POTENCIAL:
OPERACIONALIZANDO OS RECURSOS DE ITAIPU

Alinhado às ações do empréstimo junto 
ao BID, a aplicação dos recursos oriundos 
da hidroelétrica constitui uma inovação, 
que observa os ritos de uma companhia 
como a Itaipu, regida por uma “estratégia 
de desenvolvimento” que contempla 55 
municípios de sua região e que pôde ser 
flexibilizado para outros eixos estruturantes 
como, por exemplo, as obras na “Estrada 
da Boiadeira”. Há anos a rodovia esperava 
para ser pavimentada e, por conta do 
comprometimento do Governo do 
estado através do DER/PR, com recursos 
de cerca de R$ 224 milhões da parceria 
com a Itaipu Binacional, está efetivamente 
em curso. “Houve uma reunião entre 
o general Luna (Joaquim Silva e Luna, 
ex-diretor Geral Brasileiro de Itaipu e 
presidente por aclamação do Comitê 
Brasileiro da Comissão de Integração 
Elétrica Regional) e o general Santos 
Filho (Antônio Leite Santos Filho, diretor 
Geral do DNIT), onde constatou-se que 
havia recursos disponíveis. Desta forma, 
eles uniram forças e houve uma primeira 
concepção que culminou com o projeto da 
segunda Ponte de Integração entre Brasil 
e Paraguai e as obras de seu entorno, que 
é o template para todos os outros projetos 
que conseguimos tocar em frente com 

esses recursos. No caso da ponte, o contrato 
do DNIT foi sub-rogado e nós ‘importamos’ 
a estrutura contratual para o estado dando 
continuidade a uma obra lendária para a 
região noroeste do estado”, explicou. “As 
assimetrias institucionais foram equacionadas, 
houve compatibilizações técnicas e os 
trabalhos estão fluindo”, complementou. “De 
toda a sorte, o processo de construção das 
parcerias foi ágil, pois tínhamos a premência 
de assegurar os recursos para esses convênios 
que juntos, incluindo a Ponte, somam R$ 1,15 
bilhão, e que poderiam de outra maneira, 
terem se tornado uma oportunidade perdida”, 
avaliou a economista. “Um recurso limpo, em 
sentido amplo, direcionado e bem aplicado, 
que se beneficiou de uma estrutura que o 
DER/PR tinha em prontidão para assumir 
esta enorme responsabilidade. Claro, daqui 
para frente, haverá uma carga ainda maior de 
trabalho, pois abriu-se um leque importante 
de possibilidades. Então precisamos redobrar 
esforços no que tange à elaboração dos 
termos de referência, mantendo o alto nível 
de qualidade do trabalho, porque, afinal de 
contas, podemos dizer que este contexto todo 
‘subiu a régua’ em termos de performance, 
de respeito ao recurso público e mesmo sob 
a ótica de responsabilidade socioambiental”, 
finalizou.

Obras da construção da Segunda Ponte do Paraguai e Brasil

Duplicação da PR-445 em Londrina
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"Pautar a multimodalidade 
é pensar no futuro. Hoje 
a SEIL realiza o maior 
estudo ferroviário do Brasil, 
são 1.4 mil km em uma 
superestrutura que ligará  
o Mato Grosso do Sul ao 
Porto de Paranaguá e que 
inclui o ramal Cascavel-Foz"

“Todo esse trabalho, somente foi 
possível graças à sintonia fina entre 
o DER/PR e a equipe de Transportes 
do BID, formada por um time de 
especialistas muito atuante e 
sob  gestão da Chefe de Equipe a  
engenheira Paloma Muñoz Garcia.” 
 Engº Anderson Barboza Esteves
Coordenador de Obras e Projetos do Programa BID

Eng. Anderson Barboza Esteves
Coordenador de Obras e Projetos do Programa BID

DINHEIRO IMPORTADO:
O FINANCIAMENTO DO BID

Outro grande desafio vencido pelo estado, que 
possui longa e pioneira tradição em empréstimos 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
que data de 1977 (5 ao todo, contando o atual, 
e que se reverteram, cada qual em melhores 
práticas adotadas tanto pelo estado quanto pelo 
DER/PR), é detalhado pelo engenheiro Anderson 
Barboza Esteves, coordenador de Pesquisa e 
Desenvolvimento do DER/PR e coordenador de 
Obras e Projetos do Programa BID. Uma iniciativa 
que remonta a 2015 e que também contou, 
quando do início de sua estruturação, com a 
participação da economista Rejane Karam. De 
acordo com Esteves: “Trata-se de um empréstimo 
vultoso, de US$ 235 milhões e que exige uma 
contrapartida de investimentos à monta de  
US$ 200 milhões em infraestrutura. É um 
compromisso inédito, com mais de 100 atores 
contratados dentro do DER/PR, para fazer a 
execução e fiscalização da aplicação desse 
empréstimo, 98% dele, dedicado ao modal 
rodoviário com os 2% restantes dirigidos a 
estudos multimodais”, explicou o engenheiro, 
cujo entendimento vai adiante: “A característica 
inovadora do nosso Programa é justamente 
a multimodalidade. Assim como todo o 
Brasil, o Paraná tem uma predominância no 
transporte rodoviário, mas quando pensamos 

no futuro, precisamos nos pautar pela 
multimodalidade. Hoje a SEIL realiza o 
maior estudo ferroviário do Brasil, são 1.4 
mil km em uma superestrutura que ligará  o 
Mato Grosso do Sul ao Porto de Paranaguá 
e que inclui o ramal Cascavel-Foz, a 
chamada ‘Nova Ferroeste”, exemplificou.  

Ainda na seara de ampliação do leque 
de modais, serão contemplados estudos 
de viabilidade das linhas de transporte 
aquaviária no litoral, como as travessias 
para Ilha do Mel e Guaraqueçaba e, 
também, estudos para o planejamento 
de Planos Diretores Aeroportuários. “Mas 
a primeira etapa do Banco de projetos do 
Paraná via BID é um plano rodoviário de 
longo prazo”, especificou. “São 600 km 
de estudos, nesta primeira de três etapas, 
já 70% em andamento, 30% em licitação. 
Tudo obedecendo a critérios técnicos para 
eleição de prioridade dos trechos. Um 
passo importante para o estado, pois sem 
projetos, mesmo com saúde financeira e 
recursos disponíveis nas instituições, não 
há como acessá-los”, frisou. Dentro deste 
cenário, o engenheiro aponta projetos 
estratégicos: “São empreendimentos 
estruturantes, como o ‘Eixo Y’, no coração 
do estado, e já licitado, e os estudos 
ambientais da Ponte de Guaratuba, 
também com recursos do empréstimo 
do BID. Neste projeto, o estado já investiu 
R$ 800 mil no EVTEA (Estudo de Viabilidade 

INVESTIMENTO VERDE,
COM MATRIZES SOCIAIS

Com os recursos do BID, também serão 
atendidos requisitos de cunho socioambiental, 
obrigatórios para o efetivo estabelecimento 
da relação, com condições estritas. “Além da 
eficiência, do regramento e da capacidade 
executiva, o Banco é muito exigente na seleção 
dos seus aportes. Foi preciso demonstrar 
a capacidade do DER/PR em cumprir com 
excelência à todas as demandas ambientais e 
comprovar a expertise do órgão em lidar com 
estes temas. O cuidado social também é uma 
face importante, em que precisamos ter um 
plano muito claro, a partir de canais diretos 
e transparentes com as pessoas impactadas 
pelos empreendimentos pretendidos. Mesmo 
no contexto da pandemia, soubemos nos 
reinventar e manter a realização de audiências 
públicas e consultas permanentes à população. 
Esse diálogo franco e objetivo contribui para 
oferecer garantias de que, por exemplo, no 
caso de uma desapropriação, a realocação se 
dê em imóvel equivalente ou superior ao que 
será impactado”. Segundo o engenheiro, este 
é um aprendizado que já deixa um legado 

perene para o DER/PR. “Nós conseguimos sucesso 
na implementação de todas as políticas exigidas. 
É um ganho, na verdade, pois essas tratativas 
diretas, proporcionam um feedback muito bom 
para os técnicos, em especial para a equipe de 
desapropriação e meio ambiente, que imprime 
excelente desempenho, cuidando de centenas de 
processos, em ações que tem dado ótimos resultados”, 
comentou Barboza Esteves, destacando o trabalho 
do Coordenador Socioambiental do programa BID, 
Rodrigo Luiz Freitag. 

Obras do Contorno de Pato Branco

Técnico-Econômica e Ambiental) com 
recursos próprios e já estamos prosseguindo 
ao EIA-RIMA (Estudo de Impacto Ambiental 
e Relatório de Impactos ao Meio Ambiente).
Com a expectativa de avançarmos no 
processo de licenciamento”, revelou Esteves. 
“Além das obras e projetos recém-contratados 
e em licitação, o Programa conta com obras 
rodoviárias que já estão em andamento, das 
quais destacam-se a de pavimentação de 
rodovias nos municípios do estado que ainda 

não contavam com ligação asfáltica, 
como Pitanga/Mato Rico; São Mateus do Sul/Irati 
e Coronel Domingos Soares/Palmas”, acrescenta 
o engenheiro, que também exalta o trabalho da 
coordenadora do Setor de Licitações do DER/PR, 
engenheira Janice Soares, responsável por todas as 
licitações do Departamento e que foi protagonista 
no papel de adaptar as necessidades para atender 
os padrões de concorrência internacional do BID, 
mudanças essas que fazem do DER/PR, hoje, uma 
referência no setor. 
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"É uma grande ferramenta de 
compliance, que possibilita um 
melhor follow up dos trabalhos e 
reduz aditivos. Este ano, inclusive 
pelo BID, nós licitaremos o primeiro 
projeto em BIM, na região Noroeste, 
a PR-463, até para testarmos 
a capacidade de resposta do 
mercado, que se mostrou bastante 
receptivo e mesmo em alguns 
casos, já preparado, como foi o 
caso da Engefoto. Mas a PR-463 
será, sem dúvidas, um case muito 
interessante."

"O Paraná, neste Governo, está 
dando um grande salto, com o 
melhoramento da Infraestrutura 
e Logística, beneficiando não só 
o estado em si, como a União de 
maneira Geral"

Eng. Melissa Midori Yamada, coordenadora de 
Implantação do BIM no DER/PR

Eng. Saulo Bellettini
 Coordenador da CPAO 

INFRA BIM E O NOVO DER/PR:
CONFORME, ALINHADO, ÁGIL E MODERNO

Conciliando experiência, e juventude 
em seus quadros, avidamente interessados 
em inovação, seria mais do que natural 
esperar do DER/PR um posicionamento 
quanto à novas plataformas de 
gerenciamento de Projetos, como a 
BIM – Building Information Modelling 
- já reiteradas vezes abordada por 
Rodovias&Vias. De fato, sem surpresas, 
este periódico pode relatar que não só já 
está a plataforma em fase de implantação, 
como o departamento é na verdade 
um pioneiro também neste quesito, 
junto à SEIL, que desde 2015 já vinham 
trabalhando no tema. “É uma grande 
ferramenta de compliance, que possibilita 
um melhor follow up dos trabalhos e 
reduz aditivos. Este ano, inclusive pelo 
BID, nós licitaremos o primeiro projeto 
em BIM, na região Noroeste, a PR-463, até 
para testarmos a capacidade de resposta 

do mercado, que se mostrou bastante 
receptivo e mesmo em alguns casos, já 
preparado. Mas a PR-463 será, sem dúvidas, 
um case muito interessante”, revela a 
engenheira Melissa Mildor Yamada. 
Neste contexto, é necessário destacar 
que a adoção do expediente está em 
consonância com uma das “bandeiras” 
defendidas pelo governo Estadual: o 
“Paraná Inovador”, que persegue novas e 
melhores práticas com vistas à eficiência 
da gestão. “Tudo isto em meio à uma 
reforma normativa, de especificações e 
de manuais, que estão sendo atualizados 
para melhor aproveitamento destes novos 
recursos técnicos. Também os profissionais 
estão passando por treinamentos, é 
todo um ciclo produtivo que precisa ser 
observado, reorganizado, e qualificado 
para estas novas realidades, pois ainda que 
seja essencial o BIM é mais um dos itens”, 
observou a consultora Melissa, que apoia o 
DER/PR na implementação do BIM.

O PARANÁ RUMO ÀS 
ESTRELAS: IRAP

Totalizando 3 projetos pelo estado, 
o DER/PR também está alinhado ao 
Programa Internacional de Avaliação de 
Rodovias, iRAP, e contratou o “Centro de 
Excelência iRAP”, o LabTrans, Laboratório 
de Transporte da Universidade de Santa 
Catarina, que já procedeu à avaliação 
preliminar das rodovias estaduais. “Já 
temos a classificação resultante deste 
levantamento e atualmente estamos em 
fase de implantação das contramedidas, 
por meio dos Planos de Investimentos 
de Vias Mais Seguras. Em breve, 
teremos condições plenas de fazer a 
reclassificação e, por um critério tangível 
e mundialmente aceito, saber quantas 
vidas o Departamento foi capaz de salvar 
por suas ações”, reportou o engenheiro 
Barboza Esteves. 

CICLO PRODUTIVO
Compartilhando o otimismo diante 

das boas perspectivas, o engenheiro 
Saulo Bellettini, Coordenador da CPAO 
- Coordenadoria de Programação e 
Acompanhamento de Obras e Serviços, 
subordinada diretamente a Diretoria 
Técnica, ingressou no Departamento 
de Estradas de Rodagem em 1981, e 
atualmente tem sob sua responsabilidade 
os programas CREMEP, BID, PROINVEST, 
AVANÇA PARANÁ, ROTAS DO 
DESENVOLVIMENTO e PROGRAMA 
NORMAL custeado com recursos próprios, 
totalizando oitenta contratos de obras e 
projetos em andamento. De acordo com 
ele: “o Paraná, neste Governo, está dando 
um grande salto, com o melhoramento da 
Infraestrutura e Logística, beneficiando não 
só o estado em si, como a União de maneira 
Geral”, avalia o veterano, que prossegue: “O 
que temos hoje, é a certeza que fazemos 
parte de um Governo que trabalha, que 
busca resultados, e que o atual Secretário 
de Infraestrutura e nosso diretor Geral 
e as Diretorias do DER/PR, não medem 
esforços para a realização das obras com 
transparência, qualidade e economicidade, 
devolvendo a credibilidade que o DER/PR 
merece perante o povo Paranaense”.
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EM ANO MARCADO PELA PANDEMIA, 
INFRAESTRUTURA DO PARANÁ SE DESTACA COM 

OBRAS E  INVESTIMENTOS ROBUSTOS

As obras e os investimentos na 
Infraestrutura do Paraná não pararam ao 
longo de 2020, apesar de todos os reflexos 
causados pela severa pandemia do Covid-19 
que o mundo atravessa. A Secretaria de 
Infraestrutura e Logística do Paraná, assim 
como toda a população, teve que se adaptar 
às restrições causadas pelo vírus e tomar 
todas as precauções sanitárias, sem perder o 
foco no desenvolvimento do Estado. 

“O governador Carlos Massa Ratinho 
Junior liderou com muita determinação o 
importante avanço na área de infraestrutura 
do Paraná, com uma sinergia e sintonia 
com o Governo Federal. O ano de 2020, 
apesar de todas as dificuldades, foi marcado 
por investimentos e grandes obras 
para o Estado”, avaliou o secretário de 
Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

“O DER (Departamento de Estradas de 
Rodagem) superou a cifra de R$ 3 bilhões 
em obras por todas as regiões do Paraná. Os 
Portos alcançaram recordes e mais recordes 
num ano marcado pela retração econômica, 
assim como a Ferroeste que pelo segundo 
ano seguido fechou com saldo positivo. 
Me sinto extremamente honrado em 
trabalhar com técnicos tão preparados e 
gestores eficientes e comprometidos que 
pensam o Paraná para as próximas décadas”, 
completou Sandro Alex.

Um exemplo disso, cita o secretário, é 
a premiação recebida pela administração 
dos Portos do Paraná como melhor gestão 
pública do país. O reconhecimento foi feito 
pelo Governo Federal, no prêmio “Portos 
+ Brasil”. Apesar de toda a dificuldade 
imposta pela pandemia, os portos de 
Paranaguá e Antonina alcançaram em 
2020, o recorde de 57, 3 milhões de 
toneladas de cargas movimentadas. 
O volume é o maior da história.  
Uma das grandes conquistas de 2020, 
na área da Infraestrutura do Paraná, foi o 
excelente relacionamento com o Governo 
Federal que garantiu aos paranaenses, 
obras de extrema importância como a 
construção da segunda Ponte ligando 
o Brasil ao Paraguai, dentre outras.  
“Sem sombra de dúvida, a nova Ponte da 
Integração entre o Brasil e o Paraguai é o 
grande destaque desse ano, com quase 50% 
de conclusão atingida. Essa obra foi o primeiro 
passo de uma parceria entre o Governo 
Ratinho Junior, o governo federal e a Itaipu 
Binacional, que vai resultar em mais de um 
bilhão de reais investidos em infraestrutura 
no Estado”, afirmou Sandro Alex. “Inclusive 
já assinamos os convênios para a duplicação 
da Rodovia das Cataratas e para concluir a 
pavimentação da Estrada da Boiadeira, com 
vários outros já em tratativas”, diz.

CONVÊNIOS

Ao longo de 2020 foram firmados oito 
convênios entre a secretaria e a Itaipu 
Binacional, garantindo investimentos 
de quase R$ 700 milhões. Com os 
municípios paranaenses, foram mais de 
100 convênios assinados que superam 
a cifra de R$ 130 milhões. E outros R$ 
817 milhões foram garantidos por 
meio de termos de cooperação da 
secretaria com os municípios do Paraná.  
É preciso destacar ainda o enorme 
esforço para garantir investimento para 
obras de melhorias em toda a malha 
de rodovias paranaenses. “Herdamos 
estradas em péssimas condições. Com 
nossos programas de conservação, com 
investimento de quase R$ 600 milhões, 
foi possível realizar obras de melhorias 
em pontos críticos do pavimento e 
no entorno das pistas, aumentando a 
segurança e o conforto para os condutores 
e passageiros”, explicou.

BID

Além da Itaipu, outra parceria 
que resultou em grandes obras para 
os paranaenses foi com o BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento), 
com investimentos superando a cifra de 
R$ 400 milhões. Em 2020, foram garantidas 
12 novas obras para rodovias estaduais: 
seis obras já estão com contrato assinado 
e outras seis tiveram suas licitações 
publicadas e deverão ter contrato assinado 
em 2021. Essas obras fazem parte do 
Programa Estratégico de Infraestrutura 
e Logística de Transportes do Paraná e 
são financiadas pelo BID. “Este plano de 
trabalho do Programa Estratégico levou 
asfalto pela primeira vez a rodovias do 
interior do estado”, comemorou o diretor-
geral do DER do Paraná, Fernando Furiatti. 
O DER superou R$ 825 milhões em 
licitações de grandes obras ao longo 
de 2020. Este valor inclui editais de 
grandes obras e de projetos executivos 
de engenharia que vão transformar 
a infraestrutura e logística da malha 
rodoviária paranaense. São duplicações, 
ampliações da capacidade, pavimentações 
e novas obras de arte especiais (trincheiras 
e viadutos) que começam a sair do papel e 
passarão a redesenhar a malha rodoviária 
paranaense nos próximos anos. “É muito 
importante destacar a conquista do 
empréstimo de R$ 1,6 bilhão pelo governo 
Ratinho Junior e a iniciativa Avança Paraná. 
O Estado está em obras, e vamos melhorar 
cada vez mais”, disse Sandro Alex.

“Este plano de trabalho do 
Programa Estratégico levou 
asfalto pela primeira vez 
a rodovias do interior do 
estado."

Fernando Furiatti ,
Diretor-Geral do DER do Paraná
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OBRAS DE LENIÊNCIA 

O ano de 2020 também foi marcado 
pelo início das obras decorrentes de 
acordos de leniência firmados por 
empreiteiras com o Ministério Público 
Federal, tendo a colaboração da Secretaria 
de Infraestrutura e Logística e a fiscalização 
do DER. São cerca de R$ 450 milhões em 
obras que já estão em andamento. A maior 
delas é a adequação do Trevo Cataratas, 
em Cascavel, que tive início em outubro 
e deve levar dois anos para ser concluída.  
Estas obras de leniência marcam o fim 
dos atuais contratos dos pedágios que 
compõem o atual Anel de Integração e 
o início de uma nova era das rodovias 
que cortam o Paraná. “O encerramento 
destes contratos é um processo de uma 
complexidade sem igual. Serão 24 anos de 
atividades analisadas sob o microscópio, 
visando garantir que tudo o que está 
previsto seja realizado”, disse Furiatti. 

CAPA • PARANÁ

PERSPECTIVAS 2021

Desta forma, o grande desafio para o 
próximo ano será a licitação do novo Anel 
de Integração, que está em fase final de 
estudo desenvolvido por uma empresa 
especializada e contratada pelo Governo 
Federal. Depois disso acontecerão as 
audiências públicas, que serão realizadas 
para definir a nova modelagem da 
concessão, e o leilão na Bolsa de Valores, 
garantindo total transparência em todo 
o processo. “A partir de novembro de 
2021 encerram-se os atuais contratos e 
passaremos para uma nova etapa, com 
concessões que apresentem preços 
justos e realizem muito mais obras em 
nossas rodovias” explicou Sandro Alex.  
Outro leilão que deve acontecer em 2021 e 
é de extrema importância para o Paraná é o 
da Ferroeste (Estrada de Ferro Paraná Oeste 
S.A.). Em 2020, a Ferroeste foi qualificada 
no âmbito do Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) do governo federal, 
o que deve acelerar o seu processo de 
desestatização. A União vai ajudar o Paraná 
com apoio técnico regulatório necessário 
em diversas áreas, da modelagem e meio 
ambiente à atração de investidores.

A expectativa é colocar a Ferroeste 
em leilão na B3 até o final de 2021 já 
com o Estudo de Viabilidade Técnica, 
Econômica e Ambiental (EVTEA), o Estudo 

“A partir de novembro 
de 2021 encerram-se 
os atuais contratos 
e passaremos para 
uma nova etapa, 
com concessões que 
apresentem preços 
justos e realizem muito 
mais obras em nossas 
rodovias."

“Sem sombra de dúvidas o 
ano de 2020 é um marco na 

história da Ferroeste. Pelo 
segundo ano consecutivo 

conseguimos fechar 
as contas no azul, com 

superávit – o que nunca 
havia acontecido."Sandro Alex,

Secretário de Infraestrutura e Logística
André Gonçalves

Presidente da Ferroeste

de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 
concluídos. Esse cronograma prevê, 
ainda, a viabilidade da extensão (até 
1.371 quilômetros) de uma nova ferrovia 
entre Maracaju (MS) e Cascavel (PR), a 
revitalização do atual trecho ferroviário 
entre Cascavel a Guarapuava, a construção 
de uma nova ferrovia entre Guarapuava 
e Paranaguá e a construção de um ramal 
multimodal entre Cascavel e Foz do Iguaçu.  
“Sem sombra de dúvidas o ano de 2020 
é um marco na história da Ferroeste. Pelo 
segundo ano consecutivo conseguimos 
fechar as contas no azul, com superávit 
– o que nunca havia acontecido”, 
disse André Gonçalves, presidente da 
Ferroeste. “2021 tem tudo para também 
ficar na história com o leilão na Bolsa 
de Valores”, completou Gonçalves.  
As atenções do Governo do Estado e da 
Secretaria de Infraestrutura se voltarão 
em 2021 também para o modal aéreo. 
Está prevista a licitação para concessão 
dos aeroportos do Bloco Sul, que estão 
inseridos quatro aeroportos paranaenses 

(Afonso Pena, em São José dos Pinhais; 
Foz do Iguaçu; Londrina; e Bacacheri, em 
Curitiba). O Afonso Pena, por exemplo, terá 
uma pista completa com pelo menos 3 mil 
metros de extensão que permitirá pousos e 
decolagens sem conexões para os Estados 
Unidos e países da Europa com aeronaves 
de grande porte (categoria 4E).

O Aeroporto Internacional das Cataratas, 
em Foz do Iguaçu, que pertence ao 
mesmo bloco de leilão, executa as obras de 
ampliação da sua pista principal. O custo 
total é de R$ 53,9 milhões, com previsão de 
conclusão em 2021.
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UM GIRO PELA 
HISTÓRIA E PELAS 
SUPERINTENDÊNCIAS
DO DER/PR 
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Em uma história que remonta à sua 
fundação em 18 de Dezembro de 
1946, sob os auspícios da Lei 547, já nos anos 1950 o 

assim constituído “Departamento de Estradas de Rodagem 
do Paraná”, verifica uma intensa participação, nas gestões 
de Moysés Lupion e Bento Munhoz da Rocha, em um 
plano de integração e incentivo à modernização do estado, 
com vistas ao desenvolvimento de estradas de rodagem 
para o interior, focadas principalmente no escoamento 
de produtos agrícolas (então principal fator limitante da 
economia, e recorrente problema a nível Brasil) e minérios, 
levando-se em conta também, a densidade demográfica e 
os fluxos migratórios para a região. Ainda atrelado ao extinto 
DNER – Departamento Nacional das Estradas de Rodagem 
– análogo em partes ao mais abrangente e atual DNIT - 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 
e portanto, muito sujeito às estratégias centralizadas pelo 
governo federal, no final dos anos 60 (1969), finalmente 
o órgão passa a ser um efetivo componente da estrutura 
administrativa do governo do Paraná, mais ou menos como 
conhecemos hoje, ainda que já tivesse seu regimento 
aprovado desde 1962. Naturalmente oscilando entre 
períodos de grande atividade com outros nem tanto, 
é seguro contudo, afirmar que hoje o DER/PR vive um 
momento de inequívoca alta de atividade histórica, talvez 
com paralelos – guardadas proporções de contexto 
nacionais – ao que se viu nos anos 1950 e 1970, porém desta 
vez, com maior poder decisório, de governança, execução e 
fiscalização. A realidade do hoje informatizado, integrado, 
conectado e eficiente DER/PR, que foi ágil em responder 
ao imponderável pandêmico, é pautada pela busca 
por refinamento técnico e absoluta prevalência de um 
planejamento apurado, dentro da estratégia paranaense de 
valorizar os seus assets, cuidando do patrimônio existente e 
incrementando e tornando atrativos, trechos que até então 
não despertariam interesse comercial, em um ciclo que, 
ao mesmo tempo em que é indutor de crescimento, pode 
facilmente resultar em dividendos para suportar uma nova 
rodada evolutiva na produtividade.

Estruturado em 5 regiões principais, o 
Departamento paranaense prepara um salto 
de produtividade, bem como a retomada de seu 
protagonismo técnico dentro e fora do estado. 
Sob a liderança de seu Diretor Geral, o engenheiro 
Fernando Furiatti Saboia, a reestruturação em 
curso permitirá um novo status ao órgão, em um 
verdadeiro “boom” de empreendimentos que 
renovará o impulso rodoviário. 

Nas próximas páginas, a vigência 
desta determinação sinalizada, de forma 
muscular e capilarizada até à atuação do 
órgão, onde ela é mais percebida pela 
população em geral: “nas pontas”, será 
registrada. Nos quatro pontos cardeais, 
o entusiasmo dos profissionais, será 
traduzido pelas conversas, com a ciência 
de uma responsabilidade que é ao mesmo 

tempo um desafio e um orgulho. Nas lentes, um 
olhar pleno de brio. Nas palavras, a satisfação 
dos partícipes de um novo momento, tanto para 
o estado, quanto para o “seu” Departamento, 
culminando com a exclusiva do seu diretor Técnico, 
o experiente engenheiro Cristo, cuja capacidade 
gerencial em reunir profissionais de alta qualidade 
pode ser percebida pelas equipes da Rodovias&Vias, 
por todo Paraná. 

O NOVO DER/PR
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REGIONAL OESTE  
CASCAVEL

CAPA • PARANÁ

Sediada na quinta mais populosa cidade paranaense, a “Capital do Oeste”, também 
chamada “Metrópole do Mercosul”, é a terra onde está instalada a Superintendência 
Regional que, de fato, cuida dos mais significativos “portões comerciais” do Brasil, e 
atualmente, pode ser considerada a “vedete” entre suas outras 4 irmãs, por abrigar as 
obras da tão sonhada “segunda Ponte Brasil-Paraguai”, que o atual governo do estado 
logrou com êxito tirar do papel. Contudo, a Regional Cascavel, possui ainda muito mais 
para mostrar do que a emblemática obra e suas intervenções adjacentes.

“Tivemos algumas novidades, 
como a contratação de 

consultorias para alguns 
empreendimentos, e, com o 

advento de uma estrutura mais 
ágil de contratação, via RDCi , nós 
entendemos que a dedicação aos 

projetos, com muita atenção e 
qualidade, escopo bem definido"

Eng. Marines Candido da Silva

Conduzida pelo superintendente Charlles Urbano 
Hostins Júnior, a principal presença do DER/PR na 
região, foi bem-sucedida em montar um portfolio de 

projetos bastante variado e abrangente, em meio a trabalhos 
significativos em andamento. “Certamente, 2021 é um ano 
que oferece uma perspectiva de nós efetivamente buscarmos 
a viabilização de tudo o que foi projetado em 2020”, avalia 
o engenheiro. “Tivemos algumas novidades, como a 
contratação de consultorias para alguns empreendimentos, 
e, com o advento de uma estrutura mais ágil de contratação, 
via RDCi (Regime Diferenciado de Contratação Integrada), 
nós entendemos que a dedicação aos projetos, com muita 
atenção e qualidade, escopo bem definido, era um elemento 
fundamental para o bom andamento das atividades”, revelou. 
Para além dos novos projetos, estão previstas, além das 
rotineiras ações de manutenção (COPE e CREMEP), também a 
retomada de outros trabalhos. De acordo com a engenheira 
civil Marines Candido da Silva, “Há uma boa previsão, 

por exemplo, de darmos seguimento à 
duplicação e prolongamento do ‘Contorno 
Oeste’, que começou pelas mãos do DNIT, 
mas foi posteriormente repassado para 
nós, com recursos de Itaipu”, reportou. 
Sabidamente, a nova e eficientíssima 

administração da segunda maior 
usina hidroelétrica do mundo (e 
reiteradas vezes recordista em 
produção de MW), está resultando em investimentos 
por todo o estado, com a rubrica “Itaipu Binacional”: 
“Com esses recursos (oriundos da Itaipu) pôde-
se proceder ao edital da duplicação, em Cascavel, 
em um trecho da PRF à Ferroeste, em quase 6 Km, 
na verdade formando um complexo bastante 
robusto, com variantes, marginais e dois dispositivos 
em desnível”, um segmento de muitos conflitos, 
segundo o superintendente, que adicionou: “As 
obras da segunda ponte Brasil-Paraguai, e do acesso à 
perimetral, naturalmente, também são investimentos 
vultosos sob a lupa de nossa fiscalização aqui na 
regional. Por sinal, o empreendimento do acesso já 
está instalado”, arrematou. De fato, para aumentar o 
ritmo e incrementar a quantidade de trabalhos para 
o ano corrente, a expectativa é de que ainda mais 
convênios sejam firmados com a potência Itaipu.

JUSTIÇA DETERMINANTE
Já há algum tempo, o Paraná vinha se 

recompondo de erros e equívocos cometidos 
no passado, em relação às denúncias de 
corrupção ocorridas em administrações 
anteriores. Dentro do “devido processo 
legal”, o estado atualmente, vê destravar 
alguns empreendimentos importantes: 
“Tivemos obras que foram previstas nos 
acordos de Leniência, incluindo muitas de 
alto impacto, como no contorno do ‘Trevo 
Cataratas’, em Cascavel, já iniciada, e nossa 
obra mais pesada e na qual estamos fazendo 
a fiscalização e acompanhamento, de acordo 
com o SICRO (Sistema de Custos Referenciais 
de Obras), para o Ministério Público”, 
descreveu o superintendente. “Mesmo com 

os atrasos causados pelas fortes chuvas na região, 
que interferem muito, especialmente na fase de 
implantação das drenagens, ela está com previsão 
mantida para entrega ao final do ano que vem, em 
uma situação diferente, pois a concessão terá seu 
término este ano. Mas as obras continuam. Ainda 
dentro desta seara dos acordos, temos mais 13 
segmentos de implantação de terceiras faixas, entre 
Cascavel e Guarapuava”. 

Eng. Charlles Urbano Hostins Júnior
Superintendente Regional OesteContorno Francisco Beltrão
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General Joaquim Silva e Luna , Diretor-Geral brasileiro da Itaipu Binacional,

SEGUNDA PONTE BRASIL - PARAGUAI:
INTEGRAÇÃO SEM PRECEDENTES

Aproveitando diversas habilidades, e o 
expertise do DER/PR, os trabalhos na segunda 
Ponte de integração Brasil – Paraguai seguem 
céleres. Para tal, efeito, houve uma ampla 
preparação, que incluiu a formação de um comitê 
de engenharia, que conta com a participação de 
integrantes das diversas instituições envolvidas, 
profissionais da própria Binacional, do consórcio 
e os engenheiros Thiago Henrik Paulino Silva 
e Moreira e Marcus Vinicius Pereira Arantes, 
ambos fiscais da obra pelo DER/PR. “Como se 
trata de uma obra que foge de todos os padrões, 
grandiosa em todos os sentidos, que foge de 
normativas, e quaisquer precedentes, houve 
a necessidade de estabelecer este comitê 
técnico, que inclusive oferece contribuições 
sob o prisma da fiscalização e supervisão”, 
revelou o engenheiro Thiago. Ainda segundo 
ele, a construção “Observa, atende e valida toda 
a legislação ambiental, tanto no sentido de 
preservação e prevenção, quanto no de mitigação 
e ressarcimento de impactos”, afirmou. Se por 

um lado, o esforço de gestão cobrou inteligência 
e levou à soma de especialistas, o desafio e 
a complexidade, próprias da engenharia, 
também não tardaram a se apresentar. “Estamos 
trabalhando aqui com peças de grandes 
proporções, que chegam desmontadas e 
precisam ser soldadas antes de serem instaladas. 
São elementos metálicos aí, da ordem de 160 
toneladas”, afirma o engenheiro Marcus. Para 
além da ponte – por si só um trabalho formidável 
– os engenheiros também ressaltam que há ainda 
a construção do acesso e das aduanas brasileiras, 
em um avanço de execução geral superior aos 
45%. “Haverá a implantação de viaduto e uma 
perimetral”, afirma Marcus. “É uma obra que 
atenderá toda a nação, pois prioriza o tráfego 
pesado de longa distância, e permitirá a ligação 
do corredor bioceânico, chegando até o porto 
de Antofagasta, no Chile”, acrescentou. Bem 
“engenheirada”, inclusive sob o prisma financeiro, 
a ponte avança, e liga o sonho à realidade pelas 
mãos do DER/PR.

PALAVRAS BINACIONAIS
Para melhor compreender os contextos, o alinhamento e os desdobramentos 

da parceria entre o DER/PR e a Itaipu Binacional, Rodovias&Vias teve a oportunidade de, com 
exclusividade, obter respostas junto ao Diretor-Geral brasileiro, general Joaquim Silva e Luna. 

Em que termos se dá esta inovadora 
cooperação com o DER/PR? 

Um das principais diretrizes de nossa 
gestão, conforme orientação do governo 
federal, é o investimento em projetos de 
infraestrutura. Neste sentido, a margem 
brasileira da Itaipu Binacional e o governo 
do Estado do Paraná têm somado esforços 
para identificar esses projetos e executar 
as obras, algumas aguardadas há anos 
pela população. O DER-PR é um grande 
parceiro, pois possui a capacidade, 
competência e expertise para nos ajudar a 
tirar esses projetos do papel. Por meio dessa 
cooperação, pudemos dar vida a projetos 
importantes e prioritários, como a Ponte da 
Integração Brasil - Paraguai; a duplicação 
da Rodovia das Cataratas (BR-469); a 
revitalização da Estrada Boiadeira, que fará 
parte da futura rota bioceânica, conectando 
o Atlântico ao Pacífico; e a três importantes 
obras no aeroporto de Foz: a ampliação da 
pista de pouso e decolagem, a ampliação 
do pátio de manobras e a duplicação da via 
de acesso ao aeroporto. São projetos que 
movimentam a economia, geram empregos, 
renda e ficarão como legado para as futuras 
gerações. 

Como a Binacional entende seu papel 
como instituição de fomento à infraestrutura 
em um contexto de Paraná estratégico para o 
desenvolvimento Nacional?

A Itaipu Binacional, desde a sua concepção, foi 
pensada como um agente de desenvolvimento. 
Faz parte de nossa missão empresarial 
“Gerar energia elétrica de qualidade com 
responsabilidade social e ambiental, contribuindo 
com o desenvolvimento sustentável no Brasil 
e no Paraguai”. As obras de infraestrutura são 
essenciais porque promovem a integração e 
o desenvolvimento dos dois países, conforme 
prevê a nossa missão, e beneficiam a população 
como um todo. Isso foi possível graças a uma 
restruturação na gestão da empresa, com 
corte de desperdícios e redirecionamento de 
recursos. Somente na margem brasileira, estamos 
investindo hoje mais de R$ 2,4 bilhões. Os recursos 
são empregados com total transparência, 
com base nos princípios da boa administração 
– legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. Se quisermos construir 
um futuro promissor para a nossa gente, temos 
que começar agora. Não podemos mais inaugurar 
promessas. Nosso compromisso, hoje, é com 
a entrega de resultados concretos. É isso que 
estamos fazendo.

Thiago Henrik Paulino Silva e Moreira, Rejane Karam, Marcus Vinicius Pereira Arantes e Pamela Mocelin. 
Visita as Obras da Segunda Ponte Brasil - Paraguai
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REGIONAL NOROESTE 
MARINGÁ

CAPA • PARANÁ

Capitaneada pelo engenheiro 
Octavio José Silveira da Rocha, a 
superintendência passa por bom 
momento, com considerável 

quantidade de trabalhos voltados à 
ampliações de capacidade e de incremento 
de padrão técnico. Mesmo com um 2020 
atípico, as obras continuaram avançando. 
“Tivemos alguns percalços pontuais com 
as construtoras, por conta de fornecimento 
de aço, cimento, mas de modo geral, 
conseguimos equacionar e nos adaptar”, 
recordou ele, já emendando: “Mas temos 
boas expectativas para este ano”, resumiu 
o superintendente. “A começar aqui por 
Maringá mesmo, já podemos enxergar 

Sediada na “Cidade Canção”, uma das pioneiras do Brasil a ser planejada dentro 
do conceito de “Cidade Jardim”, (a ensolarada Maringá, de longos e arborizados 
boulevares), a assim denominada “Superintendência Regional Noroeste” do DER/PR, 
é a responsável pelo atendimento direto à 124 municípios contemplados por um 
notável montante 3.300 Km (ou cerca de 1/3) da malha viária estadual sob jurisdição 
da autarquia. De fato, a maior em extensão entre suas pares, está em processo de 
expansão, com diversas obras de aumento de capacidade e mesmo implantações. 

“Tivemos alguns 
percalços pontuais com 

as construtoras, por conta 
de fornecimento de aço, 

cimento, mas de modo geral, 
conseguimos equacionar e 

nos adaptar. Mas temos boas 
expectativas para este ano"

uma solução para o Trevo de Catuaí, que 
é um ponto crítico de conflito, muito 
congestionado nos horários de pico. 
Então, podemos dizer que o DER/PR vai 
contribuir com a mobilidade urbana”, 
assinalou o engenheiro. “Com o advento 
dos financiamentos via BID e os de Itaipu, 
tivemos uma condição bastante favorável 
para os empreendimentos. A própria 
‘Estrada Boiadeira’, está parcialmente em 
execução, utilizando-se de recursos da 

Binacional”, avaliou Rocha, aludindo ao 
famoso caminho que se estende até o Mato 
Grosso, uma rodovia que finalmente está 
saindo da terra e sendo asfaltada em alguns 
segmentos. 

BR-487 - Obras na Estrada da Boadeira

Duplicação PR-323 - Paiçandu a Dr. Camargo
Eng. Octavio José Silveira da Rocha
Superintendente Regional Noroeste
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“Temos alguns projetos em vias 
de sair. Trata-se da 

PRC-487, de Campo Mourão 
ao Rio Muquilão; a PR-317, em 

sua sequência de Iguaraçu à 
ponte do Rio Paranapanema, 

com cerca de 70 Km de 
intervenções para aumento 
de capacidade, bem como a 
PR-463, compreendendo 77 
Km, também de aumento de 

capacidade."

“A Duplicação da PR-323, de 
Paiçandu até Dr. Camargo, com 
20 Km de extensão está 95% 
concluída, quase a ponto de 
ser liberada. A continuidade 
desta duplicação, seguindo até 
a variante do Rio Ivaí, que com 
cerca de 6 km. E o perímetro 
Urbano de Umuarama, com 
4 km, em um complexo que 
contempla as travessias do 
contorno e as vias marginais."

Eng. Carlos Guilherme Pitarrelo
Gerente Técnico

Eng. Victor Eduardo Antunes 
Gerente de Obras e Serviços

PR-323: “TUDO AO MESMO TEMPO AGORA”
Com segmentos contemplados por 

financiamentos do BID, a estadual é um exemplo 
típico onde fica evidente a capacidade técnica 
do DER/PR, afinal, a rodovia vem passando 
por intervenções de diversas naturezas: “A 
Duplicação da PR-323, de Paiçandu até Dr. 
Camargo, com 20 Km de extensão está 95% 
concluída, quase a ponto de ser liberada”, 
revelou o Engenheiro Victor Eduardo Antunes 
Gerente de Obras e Serviços, acrescentando: “A 
continuidade desta duplicação, seguindo até 
a variante do Rio Ivaí, que (estava ao momento 
para ter sua Ordem de Serviço assinada), 
com cerca de 6 km. E o perímetro Urbano de 
Umuarama, com 4 km, em um complexo que 

contempla as travessias do contorno e as 
vias marginais. Ainda na PR-323, estamos 
atuando fortemente na implantação de 
terceiras faixas, bem como na restauração 
do pavimento existente, nos trechos 
em que as implantações coincidem. 
”Notoriamente a mais desafiadora entre 
as estaduais da regional, a PR-323, “É um 
corredor importante, com volume intenso. 
Merecia maior atenção realmente. Até 
por que é utilizada por muitos veículos 
pesados, em sua maioria, com origens 
no Mato Grosso e Paraguai, com destino 
à São Paulo, Rio de Janeiro. São 220 Km 
de extensão. E é nela onde registramos 
maior vdm, com até 13 mil veículos, 
consequentemente, com maior número de 
acidentes”, afirmou.

PROJETOS EXECUTIVOS:
AMPLIANDO POSSIBILIDADES

Confirmando a percepção de que a Regional passa por um 
momento de expansão, o engenheiro Carlos Guilherme Pitarrelo dos 
Santos, Gerente Técnico da superintendência, sinalizou: “Temos alguns 
projetos em vias de sair. Trata-se da PRC-487, de Campo Mourão ao 
Rio Muquilão; a PR-317, em sua sequência de Iguaraçu à ponte do Rio 
Paranapanema, com cerca de 70 Km de intervenções para aumento de 
capacidade, bem como a PR-463, compreendendo 77 Km, também de 
aumento de capacidade”, disse.

Duplicação PR-323 - Paiçandu a Dr. Camargo
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REGIONAL NORTE
LONDRINA

CAPA • PARANÁ

Cosmopolita, contemporânea, conectada. A “Capital do Café”, há muito, é também a 
moderna capital das novas indústrias e do conhecimento no chamado “Norte Pioneiro” 
do Paraná. Segundo mais populoso município do estado, a sede da Superintendência 
Norte do DER/PR é a face de um desenvolvimento que flui célere por sobre o asfalto da 
integração de suas riquezas, e da inteligência que é o principal e tradicional recurso que 
os londrinenses lançam mão para superar desafios. 

“Todos os trabalhos de rotina, 
quanto os novos investimentos, 

foram efetivamente tocados 
em frente. O governador obteve 

êxito em assegurar algo que é 
fundamental na atividade, que é 

o aporte contínuo de recursos"

Totalmente contemplada pelo vigilante olhar do 
departamento, tanto sua malha pavimentada de 
2.335 Km (excetuando-se a soma das concedidas) 

quanto a que se encontra em leito natural, de apenas 304 
Km, efetivamente está não apenas fiscalizada e mantida, 
como também está sendo incrementada, com elevação de 
padrão técnico e de qualidade.

É “chover no molhado”, elencar 2020 como um dos 
(se não o mais) atípico e maluco dos anos que a maioria 
das gerações vivas sobre a terra já atravessou. Contudo, 
contando os quilômetros percorridos pelas equipes no 
Paraná, e degravando horas e horas de entrevistas para o 
presente “giro”, a Central de Jornalismo da Rodovias&Vias, 
pôde constatar um interessante padrão, como o leitor que 
acompanha estas linhas também já deve ter percebido. 
A máxima “O Paraná não Para”, longe de ser um slogan 
motivacional, é uma evidente constatação: “Todos os 
trabalhos de rotina, quanto os novos investimentos, foram 
efetivamente tocados em frente. O Governador obteve 

êxito em assegurar algo que é fundamental 
na atividade, que é o aporte contínuo de 
recursos”, resume o engenheiro Marco Aurélio 
Gataz Squario, à frente da superintendência 
Londrinense do DER, confirmando a regra, 
que serve – com folgas - para a integralidade 
do departamento. Atendendo cerca de 89 
municípios, a regional também não foge às 
características gerais das demais verificadas até 
aqui, pois está em processo de expansão. “Nós 
temos diversas duplicações em andamento, 
bem como obras de aumento de capacidade 
e muitos trabalhos pelo PERC (Programa 
Estadual de Recuperação e Conservação de 
Estradas Pavimentadas), que totaliza sozinho, 
sem reajustes, R$ 352 milhões”, elenca o 
superintendente. Dentro do espectro do que 
se reverte em segurança e conforto visual 
imediatos ao usuário, roçagens, limpeza de 
canaletas e bueiros, entre outras manutenções 
corriqueiras (mas que fazem toda a diferença 
na percepção do motorista), inseridos no 
programa de conservação de faixa de domínio, 
o montante é de R$ 50 milhões em um período 
de cobertura de 2 anos. 

OBRAS
Além das ampliações – quase uma norma 

entre as superintendências – um cuidado 
especial na resolução e melhoria de pontos 
críticos, representados pelos acessos, está em 
curso: “Estamos intervindo no vale do Ivaí, em 
Godoy Moreira, no trevo do acesso da PR-369 
de Cambé à Bratislava e em uma retificação 
de curva na PR-151 em Carlópolis”. Quanto às 
duplicações, o engenheiro enumera: “temos 
cerca de 15 Km na PR-445, Londrina – distrito de 
Irerê; a PR-092, no perímetro urbano de Siqueira 
Campos, na iminência de ter expedida sua 
ordem de serviço”. 

PROJETOS
Outra duplicação, cujo projeto já está 

licitado, é a continuação da PR-445 até Mauá 
da Serra, compreendendo cerca de 50 Km. 
“Dentro do escopo dos projetos, temos 
recursos de R$ 20 milhões para outros estudos 
de ampliação de capacidade, alguns deles já 
em fase de elaboração do termo de referência. 
Importante ressaltar que todos os recursos estão 
assegurados, é uma realidade. 

EXPECTATIVAS
“Acredito que nossas perspectivas sejam 

muito boas. Se em um ano de crise, como foi 
2020, conseguimos avançar, creio que em 
2021, com a crise sanitária sanada, vacina e etc., 
vamos deslanchar de vez. Vejo o governo do 
estado com muita responsabilidade, equilibrado 
economicamente, e bem preparado para dar 
o salto pretendido nas suas infraestruturas, e 
claro, no nosso modal rodoviário, que é bastante 
relevante. Há uma busca muito interessante 
em buscar compatibilizar o imenso potencial 
produtivo, com a logística de transportes”, 
sintetizou o superintendente. “O governo vem 
trabalhando muito bem neste sentido”. 

Eng. Marco Aurélio Gataz Squario
Superintendente Regional Norte
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"O protagonismo da casa, 
junto com os recursos 
garantidos que chegam 
para trabalhos importantes, 
certamente será um fator de 
convergência para um Paraná 
eficiente sob o ponto de vista 
da logística e dos transportes’"Eng. Luiz Bendotti,

Gerente de Obras e serviços do DER/PR

CAPA • PARANÁ

O HOMEM NO TRECHO
Alinhado à percepção geral de que 

o DER/PR passa por uma transformação 
importante, o gerente de Obras e 
serviços do DER/PR, Luiz Bendotti, 
experiente engenheiro (e nômade, pois 
costumeiramente “roda” por diversas 
obras da instituição), atualmente à frente 
dos trabalhos na PR-445 e em breve “de 
mudança” para as obras na emblemática 
“Estrada Boiadeira”, sob os cuidados da 
Regional Noroeste, Maringá, resume: 
“Para o engenheiro que tem prazer 
em exercer sua profissão, seu dever 

construtivo, na pista, o Departamento 
passa, realmente por um bom momento 
nesta gestão, e que nos enche de orgulho 
e euforia”, falou à Rodovias&Vias, sem 
disfarçar o entusiasmo. “Acredito que 
junto com esta retomada técnica, o DER/
PR poderá atuar como um facilitador da 
integração modal para os próximos anos”, 
assinalou o gerente, que participou das 
obras da Ferroeste, no já distante 1992. 
“O protagonismo da casa, junto com os 
recursos garantidos que chegam para 
trabalhos importantes, certamente será 
um fator de convergência para um Paraná 
eficiente sob o ponto de vista da logística 
e dos transportes”, avalia, finalizando: “É 
uma grande satisfação poder integrar esta 
equipe que tem condições de fazer tantas 
entregas relevantes”. 

Obras de melhoria na PR - 445
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REGIONAL CAMPOS GERAIS 
PONTA GROSSA

CAPA • PARANÁ

Dos tropeiros aos Bi-trens, a história desta região paranaense é sempre 
pontilhada por muito trabalho e muita disposição em vencer caminhos. Na verdade, 
com seus 56 municípios atendidos pela superintendência do DER/PR, ela é um tal 
qual um imenso “hub”, distribuindo e, grosso modo, organizando o tráfego (Sempre 
intenso e de características mistas) para interior do estado. Sobrevivente dos tempos, 
Passado, presente e futuro de uma significativa porção da identidade Paranaense, 
os Campos Gerais reúnem muitos predicados, e continuam sendo parte estratégica 
no funcionamento de sua malha viária. 

“Temos a expectativa de muitos 
outros trabalhos para este ano, 

muitos já licitados e outros 
em fase de licitação, então 

acredito que logo, logo teremos 
mais Ordens de serviço. São 

implantações importantes, como 
Imbaú – Reserva (já licitada), e, 
entre obras e serviços, somente 

na nossa Superintendência, 
temos em andamento, entre 

obras e serviços"
Eng. Hamilton Luiz Boing

Superintendente Regional Campos Gerais

Em um 2020 de lockdowns, onde 
ainda se sabia muito pouco 
do que realmente a pandemia 

poderia representar, a Superintendência 
dos Campos Gerais em Ponta Grossa, a 
exemplo de suas 4 “irmãs”, não viu seu 
forte ritmo de trabalho diminuir. Dentro 
dos protocolos sanitários e com muita 
vontade, empreendimentos essenciais 
para o funcionamento do Paraná enquanto 
“alívio logístico”, foram efetivamente 
tocados em frente. Com 7 contratos de 
conservação de faixas de domínio, 3 de 
COP (Conservação de Pavimento) e mais 
2 de CREMEP (Conservação Restauração 
e Manutenção de Pavimento), a Regional 

possui ainda implantações importantes 
em andamento para as suas características, 
tais como Irati-São Mateus e o contorno 
de Castro, Pitanga-Mato Rico, e já em fase 
de mobilização, o Contorno de Wenceslau 
Braz, além dos acessos às indústrias de 
Pitanga. “Em termos de projeto, estão em 

andamento os trechos Mato-Rico-
Roncador, Ponta Grossa-Palmeira até 
o entroncamento com a PR-438 e o restante 
da duplicação incluindo o Contorno de 
Palmeiro, tudo com vistas à ampliação de 
capacidade”, reporta o superintendente, 
engenheiro Hamilton Luiz Boing. 

2021, PÉ NO ACELERADOR
“Temos a expectativa de muitos outros 

trabalhos para este ano, muitos já licitados 
e outros em fase de licitação, então acredito 
que logo, logo teremos mais Ordens 
de serviço”, avaliou. “São implantações 
importantes, como Imbaú – Reserva (já 
licitada), e, entre obras e serviços, somente 
na nossa Superintendência, temos em 
andamento, entre obras e serviços, R$ 
549,5 milhões, com recursos do estado 
e do BID, excetuando-se as concessões, 
os acordos de leniência, que estão se 
revertendo, por exemplo, nos viadutos 
em Piarí do Sul, Castro, Souza Naves 2, no 
Contorno Leste de Curitiba, na saída para 
Ponta Grossa, além de mais dois outros 
em Campo Largo, bem como alguns Km 
de duplicação”, disse. Importante ressaltar 
que estes últimos, especialmente os que 
estão na abrangência imediata da regional, 
representam soluções importantes para 
gargalos e conflitos gerados pelo excesso 
de veículos. “Se o ano passado representou 
um ano de bastante atividade, temos 
certeza absoluta que 2021 será ainda 

mais ‘puxado’. E isso nos enche de boas 
expectativas”, opinou o superintendente. 
“E estamos preparados para este aumento 
de demanda”, afirmou. Com 3 escritórios 
sob sua batuta, o engenheiro também 
ressaltou a relevância dos convênios com a 
Secretaria de Infraestrutura e Logística, para 
continuar mantendo o alto nível de serviços. 
“Junto à secretaria, firmamos cerca de 26 
(convênios), para recape e pavimentação 
asfáltica, incluindo um de pavimentação 
poliédrica e mesmo ciclovias. De maneira 
geral, são ações que privilegiam a 
mobilidade urbana nos municípios’, disse o 
engenheiro. Em tempo, o superintendente 
também se referiu ao segundo programa 
“Paraná Competitivo”, que, conveniado à 
Klabin, por meio de incentivos, se reverterá 
na implantação de 15 a 16 Km de terceiras 
faixas entre Telêmaco Borba e Imbaú, 
dando seguimento a um conjunto de obras 
pesadas iniciadas na primeira edição desta 
programação.
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/cimcopsaengenharia @cimcopengenharia Cimcop S/A Engenharia e Construções

cimcop.com.br
64 anos

Do leito natural à Pavimentação: Financiada pelo BID, com investimentos
de R$ 108 milhões, em seus 49 Km, a PR-364 é a mais importante 

ligação entre Irati e São Mateus do Sul. 

Da esquerda para a direita: Engº Anderson Barboza Esteves, Coord. Obras e Projetos do Programa BID 
Engª Lucimara Farias, gerente de Obras e Serviços, chefe do Escritório Regional de Irati do DER/PR 
Engº Ramirez Colodel, gerente de Obras e Serviços, do DER/PR, gestor fiscal das obras da PR-364
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clicks na obra
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REGIONAL LESTE 
CURITIBA

CAPA • PARANÁ

Situada na internacionalmente famosa Curitiba, recentemente apontada no 
ranking Macroplan como melhor capital do Brasil para se viver, a Superintendência 
Regional Leste do DER/PR, está sob nova direção, com o engenheiro geólogo Rui Cezar 
de Quadros Assad, experiente técnico, ao seu comando. Com a missão de atender 
tanto à própria metrópole quanto seu requisitado litoral, a regional, apesar de deter 
a menor área entre as 5, é absolutamente estratégica, pois tem em seu contexto, um 
dos maiores portos do Brasil, Paranaguá.

“Outra reivindicação histórica, e 
que vamos dar vazão, é o projeto 

da ponte de Guaratuba e seus 
acessos. Todo o litoral deseja esta 

intervenção, até por que a baía 
de Guaratuba é muito bonita. 

Atualmente, conseguimos 
licitar os levantamentos e 

estudos ambientais, e assim que 
possível, licitaremos o projeto e 

finalmente a obra."

Com pesadas intervenções de 
duplicações na PR-092 na altura 
do Município de Almirante 

Tamandaré (também conhecida como 
“Rodovia dos Minérios”, em um epíteto 
auto-explicativo de suas características 
mais evidentes, além é claro, de adentrar 
em parte a mancha urbana da capital), bem 
como na PR-412, em Matinhos, bem como 
a conclusão do projeto de duplicação 
do lote 1 da “Rodovia da Uva” (PR-417, 
em um prolongamento ao Contorno 
Norte) a Regional Leste, apesar de ter 
atravessado um ano passado atípico (a 
exemplo do resto do mundo), obteve êxito 
em manter suas programações dentro 
da normalidade, com seus programas 
de Conservação de Pavimentos (COP) e 

Restauração e Manutenção (CREMEP), 
seguindo sem maiores percalços. Mais 
do que isso, a Regional, alinhada à nova 
reestruturação do Departamento, mira em 
grandes projetos e na elevação do padrão 
técnico da malha, de características mistas, 
sob sua jurisdição. Solucionando antigas 
demandas, há inclusive, pavimentações 
de estradas que se encontram em leito 
natural e que, quando concluídas (junto 
a mais 3 outras intervenções do tipo em 
outras regionais) tornarão os municípios 
paranaenses 100% acessíveis por vias 
pavimentadas. “Estamos fazendo, em 
etapas, o projeto da pavimentação até 
Doutor Ulysses, que tem ao todo 50 km, e 
Guaraqueçaba, que está tendo o seu EIA-
RIMA, para poder efetivamente passar 
à fase de projeto de pavimentação”, 
reporta o superintendente. “Outra 
reivindicação histórica, e que vamos dar 
vazão, é o projeto da ponte de Guaratuba 
e seus acessos. Todo o litoral deseja 
esta intervenção, até por que a baía de 

Guaratuba é muito bonita. Atualmente, 
conseguimos licitar os levantamentos e 
estudos ambientais, e assim que possível, 
licitaremos o projeto e finalmente a obra”, 
revelou o engenheiro Rui. “Teremos que 
fazer adequações importantes quanto aos 
acessos, por que a ponte, evidentemente, terá 
fluxo contínuo, e demandará uma melhor 
estruturação da parte urbanizada, por que ela 
certamente acabará beneficiando o porto de 
Paranguá, tornando esta rota mais viável para 
veículos pesados”, afirmou. Com a região do 
planalto mais bem estruturada, o foco passa 
a ser “uma atenção mais voltada ao litoral”, 
de acordo com o superintendente: “É uma 
determinação do governo do estado, e vamos 
cumpri-la”, declarou.

Eng. Rui Cezar de Quadros Assad
Superintendente Regional Leste
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Diretor Técnico do DER/PR

R&V: O senhor pode ser considerado um 
dos principais atores na atual transformação 
– para melhor – pela qual o departamento 
de estradas de rodagem paranaense passa. 
Houve mudanças conceituais importantes, que 
passaram a impactar diretamente a orientação 
das ações, entre outras. Como se deu esse 
processo?

Eng. Cristo: Dentro da nova marca do governo 
estadual, que em boa parte é de fato puxada 
pelo DER, há o essencial entendimento de 
que o slogan “Paraná Em Obras”, tinha que ser 
muito mais do que uma boa ideia no papel. Daí a 
determinação do Governador e do nosso Diretor-
Geral Fernando Furiatti, em inventariar os pontos 
em que, dentro de um planejamento altamente 
custo-eficiente o DER pudesse galgar novamente 
seu posicionamento como um dos melhores, 

se não o melhor, do Brasil. Para tal, nós 
estabelecemos algumas premissas. Para 
atingirmos o objetivo de executarmos ou 
estarmos à frente de obras tecnicamente 
perfeitas, entendemos que seria preciso 
antes, reestruturar o DER tecnicamente, nos 
atualizar no tempo. Entregar as condições 
para que os nossos profissionais possam 
desenvolver todo o seu potencial, e claro, 
demonstrar a força moral do DER-PR e seus 
servidores. Na diretoria Técnica do DER/PR, 
lustramos a prata da casa. Ademais, desde 
há muito o Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado do Paraná não 
recebia tamanha quantidade de recursos 
para investimentos em nossa malha 
rodoviária estadual. Essa situação tem sido 
desafiadora para toda a nossa equipe de 
servidores do DER/PR, que tem sabido se 
desincumbir muito bem, como sempre, 
nessa missão, com o apoio de empresas 
de consultoria e gerenciamento de obras e 
serviços de engenharia. Também é preciso 
ressaltar que tudo isso não seria possível 
sem o total apoio do DG Engº Furiatti, a 
quem agradecemos penhoradamente.

“A determinação do 
Governador e do nosso 

Diretor-Geral Fernando 
Furiatti, em inventariar os 
pontos em que, dentro de 

um planejamento altamente 
custo-eficiente o DER 

pudesse galgar novamente 
seu posicionamento como 
um dos melhores, se não o 

melhor, do Brasil.”

“Faremos upgrades em 
estruturas físicas de 
laboratórios já disponíveis, 
que voltarão a nos 
oferecer as condições de 
prestar serviços em suas 
superintendências, 
adicionalmente ao 
acompanhamento das 
consultorias contratadas, de 
forma complementar, para 
maior suporte tecnológico.”

É verdade. Dentro desta linha, nós 
fizemos um “projeto piloto” dentro da casa, 
em uma partição das mais desafiadoras, 
que acredito, é também para praticamente 
qualquer empresa ou autarquia que se 
dedique às grandes obras públicas: a 
desapropriação. Afinal, a experiência foi 
tão exitosa, já transmutada em realidade, 
que, percebendo estarmos em uma 
direção correta, passamos à próxima 
etapa, que é a da elaboração de um Estudo 
para reestruturação dos laboratórios e 
retomada dos trabalhos na Coordenadoria 
de Pesquisa e Desenvolvimento, que 
por muito tempo ficaram relegadas 
a segundo plano. Inseridos nesta 
perspectiva, teremos 50 profissionais, 
engenheiros, laboratoristas e técnicos, 
entre a sede e as 5 superintendências 
que receberão um novo treinamento, 

DER/PR:
“O LUSTRO DA 

PRATA DA CASA”
PUXADA DESDE A DETERMINAÇÃO DO GOVERNADOR RATINHO JUNIOR, À NOMEAÇÃO DO SEU 

DIRETOR GERAL, ENGENHEIRO FERNANDO FURIATTI SABOIA, CHEGANDO ATÉ ÀS FRENTES DE 
OPERAÇÃO, A CONCEPÇÃO DE UM “NOVO DER” PARA O PARANÁ, PASSOU NECESSARIAMENTE, PELA 
ATUAÇÃO DINÂMICA E ALTAMENTE PREPARADA DA DIRETORIA TÉCNICA DO ÓRGÃO, CHEFIADA PELO 
EXPERIENTE ENGENHEIRO CRISTO, DOTADO DE RARO SENSO DE VALORIZAÇÃO DE PESSOAS E COM UMA 
TRAJETÓRIA RECHEADA DE DEDICAÇÃO À CONSTRUÇÃO DOS CAMINHOS DO ESTADO. EM UM CONTEXTO 
DE MUDANÇA GESTADA CUIDADOSAMENTE E QUE JÁ APRESENTA RESULTADOS, RODOVIAS&VIAS 
TEVE A OPORTUNIDADE DE BUSCAR COM ELE, OS DETALHES E ETAPAS VENCIDOS PARA RECONDUZIR O 
DEPARTAMENTO AO SEU TRADICIONAL PROTAGONISMO NO CENÁRIO NACIONAL.

Entrevista: Engenheiro Cristo

Neste contexto, é possível presumir, que nasce a ideia de incrementar a capacidade 
tecnológica também, não? Uma linha de pensamento à qual o senhor é um 
intransigente defensor.

que constituirá uma memória técnica do 
DER-PR que será perenizada. Paralelamente, 
faremos upgrades nos nossos laboratórios,  
e eles voltarão a ter condições de prestar  
serviços em suas superintendências, em 
paralelo ao acompanhamento das  con-
sultorias contratadas. Tudo de forma 
complementar, para maior suporte 
tecnológico. Ainda dentro deste escopo 
de melhorias, buscaremos por meio 
de manuais uma homogeneização da 
comunicação, de especificações e mesmo 
de metas, que passarão a ser padronizadas 
e atualizadas. Buscaremos a sistematização 
e a parametrização de todas as nossas 
atividades. Ademais, temos uma equipe 
muito aguerrida, que faz a diferença. 
Precisávamos somente de um lustro, para a 
“prata da casa voltar a brilhar”. E acredito que 
estamos conseguindo.

CAPA • PARANÁ



RODOVIAS&VIAS58 RODOVIAS&VIAS58 RODOVIAS&VIAS 59

Já que o senhor tangenciou o 
CREMEP, como está o andamento dele?

Atualmente são 15 contratos, com 
uma figura geral de 49,3% já executados. 
Somente em obras, atualmente estão 
sendo executados pela DT R$ 482,2 
milhões. Já em licitação e projetos a 
carteira é de R$ 830 milhões.

Sua diretoria, como pudemos ver, 
lidera um processo em que o DER/PR 
passará a assumir um grande vulto 
dentro da estratégia de governo focada 
em um “Paraná que não para”, como 
o senhor mesmo disse. Quais suas 
expectativas para 2021?

Nesse início de 2021 a Diretoria 
Técnica, como já citei, está utilizando 
recursos do Programa BID, Avança 
Paraná e Itaipu, e alcançou alguns 
importantes avanços que nos preparam 
para o decorrer de um ano com muito 
trabalho pela frente. Desde o recesso 
de fim de ano avançamos com diversos 
empreendimentos importantes. (confira 
no Box).

Que mensagem o senhor e sua 
equipe desejam registrar para o 
momento? 

 A DT traz uma mensagem de 
harmonia, proatividade, respeito, sinergia 
entre suas diretorias e suas relações com a 
secretaria de Infraestrutura e Logística. Da 
mesma forma o DER/PR, deve adotar uma 
postura de respeito, quanto aos órgãos 
de controle, mas exercendo as suas 
funções sem temê-los, dividem conosco 
os mesmos objetivos de uma prestação 
de serviço excelente, transparente e 
qualificada, cada qual dentro de seu 
expertise e know how. Assim como 
estes, queremos fazer a diferença para o 
cidadão paranaense.

“Harmonia, proatividade, 
respeito, sinergia entre suas 

diretorias e suas relações com 
a secretaria de Infraestrutura 
e Logística. Da mesma forma 

o DER/PR, deve adotar uma 
postura de respeito, quanto 
aos órgãos de controle, mas 

exercendo as suas funções 
sem temê-los.”

Existe, já há algum tempo, uma 
extensa programação de trabalhos que 
estão sendo capitaneados pelo órgão, 
com robustos recursos de diversas 
instituições financiadoras relevantes a 
nível mundial, poderia detalhá-las?

O Paraná conseguiu ampliar sua 
atratividade. Bons exemplos disso são 
ações como o UGP/BID: Programa 
Estratégico de Infraestrutura e Logística 
de Transportes do Paraná, de Aumento 
da eficiência, competitividade produtiva 
a partir do desenvolvimento sustentável 
da infraestrutura de transportes na região, 
que se reverteu em um empréstimo de 
US$ 235 milhões, com Contrapartida de 
US$ 200 milhões. Ainda, há o “Avança 
Paraná”, com recursos da ordem de 
R$ 1 Bilhão, oriundos do Banco do 
Brasil, que contemplam: Obras de 
duplicação; Terceiras faixas e ampliação 
de capacidade; Implantação de 
interseções (resolução de pontos críticos); 
Conservação e recuperação contínua da 
melhoria do estado do pavimento, além 
do CREMEP, que deve ser substituído 
por um novo programa de conserva e 
restauração, com características técnicas 
superiores.

EDITAIS
-Publicação do edital para contratação de 

novos estudos para a construção da Ponte de 
Guaratuba. Com investimento previsto de R$ 4,8 
milhões serão contratados estudos ambientais 
(EIA RIMA) e estudos preliminares de engenharia.  

-Publicação do edital dos cinco lotes que 
compõem os projetos do “Eixo estruturante” 
(eixo Y) da região central do estado. Serão 260 
quilômetros de rodovias que passarão por 
ampliação de capacidade em um investimento 
de R$ 23,2 milhões. Lote 1: Pitanga/rio Muquilão; 
lote 2: PRC-487 rio Muquilão/Campo Mourão; lote 
3: PRC-272 Mauá da Serra/porto Ubá; lote 4: PRC-
466 porto Ubá/Furnas; lote 5: PRC-466 Furnas/
Pitanga. 

-Publicação do Edital para Atualização de 
Normas. Com um investimento de R$ 6,1 milhões, 
será contratada uma empresa de consultoria 
especializada em engenharia rodoviária para 
revisão, atualização e elaboração de normas, 
manuais e especificações técnicas do DER/PR, 
além da revisão e atualização da metodologia de 
custos e orçamentos das obras. 

-Publicação do edital para Supervisão 
de Estudos e Projetos do Banco de Projetos. 
Investimento de R$ 20,6 milhões para a 
contratação de uma empresa para apoio técnico 
e supervisão de estudos e projetos de engenharia 
desenvolvidos no DER/PR, que darão apoio às 
Superintendências Regionais na fiscalização dos 
projetos.

EDITAIS
JÁ PUBLICADOS

- Terceiras faixas PR-280, região Oeste (R$ 28 milhões)
- Terceiras faixas PR-323, Noroeste (R$ 91,5 milhões)
- Duplicação BR-277, Cascavel (R$ 64,5 milhões) 

PREVISTAS 
- Obras de Terceiras Faixas da PR 092, trecho 

entre Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina, com 
investimento estimado em R$ 51 milhões

TOTAL: R$ 792 milhões em investimentos

PROPOSTAS EM ANÁLISE 
- Pavimentação da PR-160, entre Imbaú e Reserva 

(R$ 189 milhões)
- Duplicação PR-323, Umuarama trevo do Gauchão 

(R$ 66 milhões)
- Duplicação da PR-323 - Doutor Camargo a futura 

variante do rio Ivaí. (R$ 38,3 milhões)
 - resultado já homologado 

- Duplicação BR-277 Perímetro Urbano de 
Guarapuava (R$ 89 milhões) 

- Restauração PR 280 entre Palmas e o 
entroncamento com a BR-153 em whitetopping (R$ 

120 milhões)

Diretor Técnico do DER/PR
Entrevista: Engenheiro CristoCAPA • PARANÁ





Parque Novo Rio PinheirosREQUALIFICAÇÃO URBANA 

“UMA DECLARAÇÃO 
DE AMOR

À SÃO PAULO”
 

Com investimento de R$ 30 milhões, aportado e tocado pela iniciativa 
privada, em consórcio entre as empresas Amarílis (representante do Grupo 
Global),Grupo Jardiplan, Farah Service e Metalu, conveniado à EMAE 

– Empresa Metropolitana de Águas e Energia – responsável pelo espaço, prevê 
equipamentos públicos de lazer e trará consigo ainda características extremamente 
desejáveis para a mobilidade da agitada Capital: uma ponte flutuante que unirá 
ambas as margens e permitirá acesso a sistemas de transporte da cidade e que, de 
quebra, ainda se conectará com outros parques da região. 

“O Parque Novo Rio Pinheiros 
é um passo na maior obra 
socioambiental que é a 
despoluição do Rio Pinheiros. 
É um investimento de R$ 4 
bilhões do Governo do Estado 
em execução desde 2019 .”
João Doria 
Governador de São Paulo

Reza a sabedoria popular, que toda 
a grande jornada se inicia com um 
primeiro passo. Sonho de décadas, 
a despoluição dos rios nas grandes 
cidades, vez ou outra é tema de pautas 
jornalísticas e promessas políticas, 
como uma espécie de mea culpa pela 
certa “ingratidão” por conta de uma 
ocupação que terminou por atacar 
o elemento que, muitas vezes, foi 
o útero onde o próprio município 
começou a ser gestado. A cidade de 
São Paulo, particularmente é famosa 
por ter crescido ao largo de corpos 
hídricos célebres, tais como o Rio Tietê, 

o “Rio que corre ao contrário”, o Ipiranga 
(palco histórico à nível nacional) e o seu 
igualmente querido e tradicionalmente 
desportivo Pinheiros. Pois foi com o golpe 
de vista voltado às antigas máculas, que a 
gestão João Doria (PSDB/SP), pressionou 
as areias do tempo, iniciando já em 2019 
o palmilhar de um plano ambicioso, 
como afirmou o governador: “O Parque 
Novo Rio Pinheiros é um passo na maior 
obra socioambiental que é a despoluição 
do Rio Pinheiros. É um investimento de 
R$ 4 bilhões do Governo do Estado em 
execução desde 2019 e, até dezembro de 
2022, o Estado de São Paulo entrega o Rio 
Pinheiros totalmente limpo e despoluído à 
sua população (...)”. Também está estimada 
a entrega do empreendimento que motiva 
estas linhas, dentro de 12 meses, a contar a 
partir do início das intervenções, estimadas 
para fevereiro deste ano. 

Ressignificação, resgate, dignidade, sustentabilidade. São 
muitos os predicados na mira de um inovador empreendimento, 
lançado pela atual gestão do Governo do estado de São Paulo, 
para a criação do novo parque linear às margens do Rio 
Pinheiros, no coração da maior Mega-urbe paulista. 
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ESPAÇO URBANO COM QUALIDADE
O chamado “Trecho 1 da Margem Oeste”, 

(que se estenderá por 8,2 Km partindo do 
Pomar Urbano até a Ponte Cidade Jardim), 
é parte de um Masterplan totalmente 
sustentável, e contará com atrativos gratuitos, 
tais como pistas de caminhada, ciclovia, os 
“SP Conforto” (neste caso, inseridos dentro 
do já referido “Hub Global”), com banheiros, 
acolhimento e central de informações ao 
usuário, além de, dentro de uma arquitetura 
modular, oferecer espaços para a exploração 
de serviços como cafés, manutenção de 

bicicletas e estacionamento. Nesta 
toada, o complexo também privilegiará 
uma abordagem turística, uma vez 
que também prevê a instalação de um 
mirante coberto, de onde se poderá 
avistar a emblemática Ponte Octavio 
Frias de Oliveira – a famosíssima “Ponte 
Estaiada”, seminal marco arquitetônico 
da moderna São Paulo. De acordo 
com o secretário de Infraestrutura e 
Meio Ambiente, Marcos Penido, “Esta 
é nossa terceira ação no âmbito do 
eixo revitalização com investimento 
privado. Tivemos a concessão da Usina 
SP e da Ciclovia da CPTM ano passado. 
Isto demonstra a confiança do mercado 
no projeto, cuja base é o saneamento 
básico. Este conjunto de medidas 
para trazer a população às margens 
permite a apropriação do espaço e a 
conscientização sobre o cuidado com o 
rio, afinal ele é de todos nós”, declarou.

AGENTES DE UMA
TRANSFORMAÇÃO POSITIVA

Reunidas em torno da inteligência 
e da experiência, as empresas que 
constituem o consórcio à frente do 
“Parque Novo Rio Pinheiros”, são 
oriundas de diversos ramos de atividade, 
e juntaram-se sob uma aura de sinergia e 
complementaridade, convergindo para 
o que Adalberto Bueno Neto, fundador 
do Grupo Bueno Netto, idealizador do 
Parque Global e um dos membros do 
consórcio, definiu como “um desejo 
e um direito da população ter o seu 
rio de volta e desfrutar de uma área 
cercada de natureza”, ainda de acordo 
com ele, “Mais que a recuperação da 
paisagem da região, o parque trará 
um novo significado para a relação 
das pessoas com o meio ambiente. 
Estamos colocando nosso investimento 
econômico e de energia no projeto 
pois acreditamos ser um legado para 
a cidade”. Neste contexto de forças 

somadas, cabe ressaltar que ao longos 
dos seus 47 anos o Grupo Jardiplan, com 
ampla experiência em pavimentação, 
sinalização e conservação viária, 
possui ainda amplo expertise em 
enormes projetos de reflorestamento e 
reconstituição de vegetação e biomas 
nativos, com técnicas largamente 
apontadas como vanguardistas, 
desenvolvidas in house para a reparação 
ambiental e validadas por autoridades 
ambientais dentro e fora do Brasil. 

“Esta é nossa terceira ação no 
âmbito do eixo revitalização 
com investimento privado.  
Isto demonstra a confiança do 
mercado no projeto, cuja base é 
o saneamento básico.”
Marcos Penido
Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente

“Mais que a recuperação 
da paisagem da região, 
o parque trará um novo 

significado para a relação 
das pessoas com o meio 

ambiente.”
Adalberto Bueno Neto

Fundador do Grupo Bueno Netto

Parque Novo Rio PinheirosREQUALIFICAÇÃO URBANA 

RODOVIAS&VIAS RODOVIAS&VIAS64 65



ESTRATÉGIA DE
SANEAMENTO

Com cerca de 20 mil toneladas de 
lixo flutuante já recolhidas, o secretário 
Penido ainda sinalizou um processo 
de despoluição que ocorre em ritmo 
“acelerado”: 150 mil das 532 mil imóveis 
previstos já estão conectados à rede 
de esgoto, o que corresponde a 28% 
dototal, cuja conclusão está estimada 
para 2022. “Com a expansão do serviço 
de saneamento promovido pela Sabesp, 
o programa conta com os eixos de 
manutenção, revitalização, educação 
ambiental e tratamento dos resíduos 
sólidos”, de acordo com informações do 
governo estadual.
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Fechando o pool, a Farah Services traz seu 
reconhecido expertise na implantação 
de espaços que “modificam e melhoram 
a vida do cidadão”, com a premissa de 
contribuir “para que a ocupação urbana 
desperte cada vez mais o sentimento 
de pertencimento dos cidadãos com 
seu entorno”, ao passo que a Metalu, 
nascida no meio naval, e com 40 anos de 
história na construção de marinas, píeres, 
passarelas e cruzamentos, entregará 
sua capacidade de trabalhar e “dobrar” 
o metal (no caso os tipos especiais de 
alumínio náutico) à vontade de uma 
nova perspectiva pretendida para o 
empreendimento no Rio Pinheiros.

OS HIGHLIGHTS DO PARQUE 
NOVO RIO PINHEIROS:

- Ciclovia
- Pista de caminhada para pedestre
- Pontos de alimentação; praças, cafés e restaurantes
- Estacionamento
- Área para bikes; aluguel e manutenção
- Banheiros
- Mirante
- Área de lazer
- Ponte flutuante; conexão das duas margens do rio
- Projeto paisagístico 

Parque Novo Rio PinheirosREQUALIFICAÇÃO URBANA 
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ACIONEM SEUS 

TALENTOS.

O CHEFE SUMIU.

STRATA

Com abordagem inovadora e orientação à performance, novo modelo 

de gestão corporativa da Strata Engenharia, ao tempo em que assiste um 

expressivo aumento de produtividade, também distribui resultados financeiros 

inéditos aos colaboradores. Como quebra de paradigma, o modelo, alicerçado 

na essência do empreendedorismo, está rapidamente colhendo resultados 

positivos e vendo nascer um ciclo de ganha-ganha na Engenharia Consultiva.

Nesta era tecnológica da Indústria 5.0, 
Inteligência Artificial, Algoritmos, 
Startups e outros tantos termos à 

primeira vista um tanto estranhos quanto 
“disruptivos” tais como as inovações que 
prometem, a incessante busca por parte 
das empresas em atualizar métodos, 
equipamentos, ferramentas de trabalho e por 
fim seus próprios produtos, faz vistas grossas 
à sua convivência com uma formatação 
organizacional e com processos decisórios 
absolutamente conservadores. Da mais 
admirada firma representada pela maçã 
mordida em Cupertino, ao mais obscuro – 
mas ainda assim absurdamente influente 
– conglomerado simbolizado por pétalas 
de flor escarlate, em Shenzhen (Apple e 
Huawei), passando por insuspeitas e bem 
menos vanguardistas empresas, todos, quase 
sem exceção, apresentam uma estrutura 
hierárquica e de comando que não se altera 
de maneira muito significativa desde que 
James Watt decidiu colocar o mundo a todo 
vapor. De fato, é possível imaginar que, mesmo 
se um empresário como John Rockfeller ou 
mesmo Henry Ford, pudesse hoje visitar 
quaisquer destas primeiras citadas gigantes 
da tecnologia, à parte as piscinas de bolinha e 
mesas de sinuca presentes em alguns setores 
mais “criativos”, não se surpreenderiam com 
o totalmente aborrecido, sisudo e engessado 
organograma encimado pela definidora 
(e reveladora) expressão “Quem somos”. 
Felizmente, nem todos pensam assim. 
Felizmente, nem todo mundo confunde os 
verbos “ser” com “estar”. Felizmente, há quem 
prefira dizer: “Basta o verbo querer”. 

Henry Ford

John Rockfeller 
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O QUE FAZ A “STRATA” 
SER A “STRATA”

“Hire Character. Train Skill” - “Contrate 
o caráter. Treine as habilidades”. A frase 
de Peter Schutz, lendário CEO da Porsche 
na maior parte dos anos 80 (e salvador do 
mítico 911 e, que no processo, acabou 
salvando a própria fabricante – Obrigado, 
Dr. Schutz!), dá pistas de um grau de 
percepção apurado, que não se debruça 
apenas e estritamente sobre números em 
frias planilhas, mas tira seu tempo para 
olhar algo que ficou por ser dito logo antes 
na introdutória acima: o fator humano. 
Precisamente, as relações humanas e 
os consequentes comportamentos em 
ambiente de trabalho. É fato que o leitor 
deve pensar: “ora, mas existem empresas 
que adotam plataformas colaborativas”. 
Contudo, sempre há a figura do 
“chefe”. Sim, o “chefe”, entre aspas. 
Este ser mitológico, em diversos casos 
excessivamente vaidoso e centralizador, 
que muitas vezes é o arquétipo para algo 
bastante mais simples de nomear: gestão 
deficiente. Mas enfim, encerrando por 
aqui o tergiversar, há quem busque a 
tal inovação onde ela é mais necessária: 
na efetiva liberdade e autonomia de 
profissionais qualificados, que afinal, são 
os ingredientes elementares para o talento 
aflorar e crescer. E que quando prosperam, 
acabam, naturalmente, pressionando e 
eliminando o mau gestor.

“Contrate o caráter.
Treine as habilidades”.

Peter Schutz,
CEO da Porsche

na maior parte dos anos 80

“Contrate o caráter.
Treine as habilidades”.

Peter Schutz,
CEO da Porsche

na maior parte dos anos 80

A CULTURA DA
INOVAÇÃO - O
CASE STRATA

“O chefe, quando não assombra, faz 
sombra”, revela Paulo Gontijo, presidente 
da Strata Engenharia e, cobaia de si 
próprio, em um experimento que já 
aponta alguns resultados. “O primeiro a 
ser ‘demitido’, fui eu mesmo”, revelou o 
experiente executivo, que há tempos vinha 
lapidando e formatando uma concepção 
gerencial diferenciada, sem chefia, na 
qual cada projeto seria comandado 
por um “Colegiado”, composto por 
técnicos que são selecionados interna e 
independentemente pelos núcleos que 
compõem cada disciplina. Um processo 
conceptivo longo, de observações de 
comportamentos humanos, remanejos 
e mesmo de interpretação do conceito 
gerencial, que efetivamente resultou no 
que ele chamou de “Colégio de Líderes”. 
“Durante anos, propus aos ‘chefes’ da 
Strata, a elaboração dos projetos através de 
células autônomas, composta por líderes 
que desenvolveriam suas disciplinas de 
forma individualizada, independente, 
com autonomia plena. Corroborados pela 

“Mas há cerca de uns seis 
meses, um de nossos 
chefes desertou e foi 
exatamente essa fuga 
da trincheira que me 
trouxe a oportunidade 
de implantar um novo 
conceito gerencial: sem 
chefia, ‘co-mandado’ por 
um Colégio de Líderes”.

Paulo Gontijo
Presidente da STRATA Engenharia 
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correria do dia a dia, sempre deixavam de 
lado, e de forma não explícita, a ideia era 
providencialmente esquecida”, recordou, 
prosseguindo: “Mas há cerca de uns seis 
meses, um de nossos ‘chefes’ desertou. E 
foi exatamente essa fuga da trincheira, que 
me trouxe a oportunidade de implantar 
um novo conceito gerencial: sem chefia, 
‘co-mandado’ por um Colégio de Líderes!”, 
afirmou. Na realidade, Gontijo considera 
que todo “chefe” padece do mal da vaidade 
exacerbada, que ama o poder, e que, por 
gerir muitas disciplinas ao mesmo tempo, 
não tem tempo sequer de ler os produtos 
e tampouco de evoluir na velocidade 
de seus comandados, se apegando em 
demasia à regra do cavalo: “quem está na 
garupa não comanda a rédea”, atalhou, 
explicando em seguida: “Ao mesmo 
tempo em que trabalha muito, o ‘chefe’, 
sente-se cotidianamente ameaçado. 
E a forma de reprimir essa inquietação 
evolutiva, consiste em limitar seus 
comandados de germinarem seus talentos 
adequadamente, de proporem inovações, 
de criarem novos procedimentos e 
soluções”. Como justificativa maior para a 
concepção dessa inovação gerencial, basta 
lembrar que a Strata detém, numa média 

h i s t ó r i c a , 
mais de 
15 projetos 
em andamento 
“seca e verde”, 
condição que 
permite fazer uma conta 
simples que não fecha: só 
no âmbito da pavimentação 
são cerca de 6 núcleos de trabalho 
(levantamentos de campo, tratamento 
dos dados, geologia, geotecnia, estudos 
de tráfego e projetos) que, todos os 
meses são obrigados a apresentar seus 
“Relatórios Mensais de Andamento”, 

“Projetos Básicos” e “Projetos Executivos”. 
Ou seja, são 90 produtos mensais que 
nenhum “chefe”, em sã consciência 
produtiva, possui capacidade sequer 
de ler, muito menos de corrigir. “Algo 
que, com o nível de excelência que nos 
propomos, é completamente impossível 
de se administrar adequadamente. Isso nos 
levou a buscar novas formas de, mantendo 
e elevando a qualidade, melhorar a 
eficiência”, explicou o presidente, que 
ainda arrematou completando: “É sob 
tais condições de trabalho que o ‘chefe’, 
em algum momento, mostra seu 
verdadeiro caráter, pois ao invés de 
buscar a simplicidade e encontrar 
a harmonia, muitas vezes perde a 
elegância e a compostura”.
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“Vale à pena lembrar, 
que a Strata, possui a 
inquestionável prerrogativa 
de produzir, apoiada em sua 
vasta e robusta capacidade 
técnica, de pesquisa e 
mesmo científica, respostas 
e soluções que não raro, passam 
constituir procedimentos 
perseguidos por um mercado 
altamente qualificado e 
competitivo”.

 Eng. Valter Barrueco 
 Diretor de Projetos
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LÓGICA DE MERCADO
Em um cenário de mercado, onde os 

projetos públicos – não raro – possuem 
ofertas da ordem de 75% de deságio, 
obviamente, não há como assumir uma 
posição sustentável, sem uma forte estratégia 
de composição de equipes e investimentos 
em tecnologia. Ao crivo da iniciativa privada, 
a Strata possui, em sua carteira, diversos 
grupos empresariais de infraestrutura, que 
contratam o “melhor preço”, mas exigem as 
garantias que a marca representa e oferece, 
em um contexto em que poucos estão 
habilitados. Assim pensa o Presidente da 
Strata: “Se o preço fixado é a metade, temos 
de fazer – e bem feito – em 50% do prazo”, 
pois só com base em uma produtividade 
excepcional, a conta fecha. Para essa equação 
matemática funcionar, a empresa possui 
alta escala de produção, como menciona o 
Diretor de Projetos, Eng. Valter Barrueco “A 
nossa topografia 3D (Pegasus II – Ultimate), 
em relação ao método tradicional, custa 60% 
menos e sua produção salta de 5 km/dia para 
100 km/dia; a nossa avaliação estrutural de 
pavimentos com o Curviâmetro Dinâmico, 
oferta a medição de linhas de influência 
estruturais (“bacias de deformação”), à 18 

km/h, processando medições a cada 
5,0 m (uma medição a cada segundo 
e 200 medições/km), enquanto um 
FWD (e olhe que a STRATA tem 4 desses 
equipamentos), bem operado, processa 
25 ensaios/km, consumindo um tempo 
total (incluindo processo de medição e 
deslocamento), da ordem de 5 minutos 
cada ensaio (2,0 km/h). Nessa linha, vale 
à pena lembrar, que a Strata, possui a 
inquestionável prerrogativa de produzir, 
apoiada em sua vasta e robusta capacidade 
técnica, de pesquisa e mesmo científica, 
respostas e soluções que não raro, passam 
constituir procedimentos perseguidos 
por um mercado altamente qualificado e 
competitivo. Como exemplo, pode-se citar 
a sua reconhecida e largamente utilizada 
“Metodologia Paragon”, estabelecida com 
base na determinação do código genético 
dos pavimentos que permite a análise e 
interpretação dos estados de sanidade, 
disciplinados por algoritmos de ordenação 
e no dimensionamento empregando 
modernas técnicas estruturalistas, 
fundamentadas nos critérios estabelecidos 
pela “Mecânica dos Pavimentos” 

(cálculo e compatibilização de tensões e 
deformações). Essa expertise da Strata, 
permite que as manifestações de ruína, 
sejam adequadamente diagnosticadas, 
consistindo esta, exigência maior para 
se processar a definição da natureza e da 
quantidade dos remédios (intervenções 
corretivas) requeridos pelo pavimento, 
os quais são dosados na “medida exata”, 
sem excessos ou lacunas funcionais e 
estruturais. O compromisso, é a garantia 
de comportamento exemplar da estrutura 
durante a sua prestação de serviços. 
Toda essa engrenagem só funciona, 
acompanhando-se e apoderando-se 
dos avanços que a evolução tecnológica 
proporciona, na captação; mensuração; 
processamento de dados e o emprego 
de procedimentos que subsidiam o 
desenvolvimento de projetos saudáveis, 
alicerçados pela consistência dos 
diagnósticos, fruto do vigoroso arsenal 
tecnológico da Strata Engenharia, que 
pode ser conferido no link: (http://www.
strata.com.br/service/todas-tecnologias/), 
que pode ser digitado diretamente no seu 
browser, sem os parênteses. 
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“Contrate o caráter.
Treine as habilidades”.

Peter Schutz,
CEO da Porsche

na maior parte dos anos 80

“ As metas foram
arquitetadas de forma 
sistêmica e integrada, 

com todas as disciplinas 
atuando em linha, em 

busca do mesmo objetivo. 
Assim, teremos a retenção dos 
melhores talentos e a garantia 

de menor volatilização no fl uxo 
de caixa”.

Bernar Campos
Vice-Presidente da Strata Engenharia

Elementar sustentação do novo conceito, 
antes de melhor detalhá-lo, é bastante razoável 
apontar a feliz escolha das palavras que o 
definem. De acordo com o famoso dicionário 
Michaelis, para além de “ser um estabelecimento 
público ou particular de ensino fundamental 
e secundário” (acepção que está elencada em 
segundo plano, mas que curiosamente costuma 
saltar em primeiro para a maioria das pessoas), 
um Colégio, é também um “Conjunto de pessoas 
que exercem a mesma profissão ou atividade” 
(e aqui sim, temos o primeiro significado). Mais. 
O tomo segue assim definindo: “Corporação 
de pessoas com igual categoria ou dignidade”. 
Quanto à palavra líder, o papiro aponta, logo 
ali na segunda linha, o real objetivo visto 
pela STRATA na sua utilização para expressar 
sua inovadora conceituação: “Pessoa com 
capacidade de influenciar nas ideias e ações 
de outras pessoas”. A partir destes devidos 

dos Cronogramas Físico-Financeiros e, 
seguidamente, para definição – com 
total autonomia – de todas as diretrizes 
e providências necessárias, definindo 
o plano de trabalho demandado para 
o cumprimento da meta”, explanou o 
presidente. Na esteira desse conceito de 
gestão, cabe destacar a implementação do 
“Programa de Meritocracia” - STRAMEREO” 
- desenhado pelo Vice-Presidente da Strata, 
o engenheiro Bernar Campos, que propõe: 
“O compromisso com o cumprimento das 
metas, o cronograma físico econtratual 
dos projetos, se reverte na garantia de um 
‘bônus performance’ a ser materializado 
pelo pagamento de mais 6 (seis) salários/
ano, pagos sistematicamente nos meses 
de Março (3 salários) e Setembro (mais 3 
salários)”. Campos ainda explica: “As metas 
foram arquitetadas de forma sistêmica e 
integrada, com todas as disciplinas atuando 
em linha, em busca do mesmo objetivo. 
Assim, teremos a retenção dos melhores 
talentos e a garantia de menor volatilização 
no fluxo de caixa”.   

O COLÉGIO DE LÍDERES 
grifos, então, chega-se ao “Colegiado de 
profissionais, de alto gabarito técnico e 
extremada dedicação, que se lança com 
avidez e desprendimento na busca de 
resultados”. Um coletivo funcional, orientado 
à performance, no topo de seus intelectos, 
focados em um mesmo objetivo. De acordo 
com o presidente Gontijo, contudo, a ideia 
não se resume apenas por aí: “Tal colegiado 
é composto a partir da surgência de uma 
nova demanda, que é encaminhada à todos 
os membros dos núcleos das distintas 
disciplinas (pavimentação, topografia, 
geometria, drenagem, sinalização, meio 
ambiente, etc.), os quais se reúnem para 
escolher – entre seus próprios componentes 
– o respectivo líder para aquele novo projeto. 
Nesse instante, estabelece-se o ‘Colégio de 
Líderes’, o qual se reúne para conhecimento 
do Edital, dos Termos de Referência e 
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FÓRMULA DA JUVENTUDE

O leitor mais assíduo da 
Rodovias&Vias, certamente já conhece 
uma característica marcante do 
“perfil” Strata: a grande quantidade de 
profissionais jovens em seu quadro, o 
que pode surpreender a muitos. Cabe 
a seguinte informação: a média etária 
dos referidos líderes, de alta qualificação 
técnica, exemplarmente treinados e com 
grande poder de execução, é da ordem dos 
27 anos de idade. Como líder multiplicador, 
“Amante da filosofia da engenharia” (e 
que, portanto, prepara entre os seus os 
que são dotados de igual ímpeto), e ciente 
de sua “Profissão de Crença”, o presidente 
Gontijo vaticina: “A maior habilidade 
da experiência, é saber conviver com a 
juventude. E para conseguir tal façanha tive 
de fazer, recentemente, uma inversão literal 
de idade – saindo dos 72 anos e assumindo 
os 27 anos – adotando a postura de 

um jovem que acabou de se formar em 
Engenharia Rodoviária”. Dentro de sua 
peculiar ideologia de trabalho, o presidente 
crava ainda, que é preciso despir-se da 
soberba para falar o “Dialeto dos tempos”: 
“Ora, o mundo é dos jovens. Eles são capazes 
de façanhas formidáveis, inacreditáveis. Bem 
orientados e lhes sendo ofertada a liberdade 
plena de raciocínio e espaço para que 
possam criar, conceber, engendrar e evoluir, 
se tornam profissionais fantásticos”. Ainda, 
de acordo com Gontijo, “Outra importante 
característica, é que os mais novos não 
possuem ‘vícios’. Costumeiramente, se 
mostram sempre adaptáveis e abertos à 
mudanças e novas experiências. Além do 
mais a geração ‘joystick’ - como eu me refiro 
carinhosamente à eles - é muito ágil em 
tirar um grande proveito de ferramentas 
complexas”, revelou. “A incompetência é 
um estado de conhecimento que não dá 

oportunidades, além de custar caríssima”, 
prosseguiu o presidente. “Por isso é que a 
STRATA passou a ter esta abordagem mais 
ousada do ponto de vista organizacional. 
O intuito é oportunizar. E o que posso 
dizer, é que estamos vivenciando 
presentemente uma evolução científica 
e tecnológica inacreditavelmente alegre, 
onde o entusiasmo para o atendimento 
pleno às metas é incontido. Para os jovens 
líderes da Strata, nem o céu é o limite”. 
Segundo os dados preliminares, com 
o aumento de rendimento registrado 
em, rigorosamente todos os projetos 
atualmente vigentes na companhia, a 
“renda média” do profissional da empresa 
será seguramente de mais 50%, sem contar 
com os estudos em desenvolvimento, que 
preveem a distribuição futura de lucros. 
Pois bem. Se conhecemos um pouco desta 
nova proposta sob o ponto de vista do 

presidente Paulo Gontijo – nacionalmente 
reconhecido por, entre outros muitos 
predicados, seu arrojo (ainda mais agora 
com seus 27 anos) – é chegada a hora de 
conhecer os frutos desta inflexão. Com a 
palavra, os líderes, suas experiências e os 
relatos da nova realidade em suas células de 
gestão.

.“Ora, o mundo é dos jovens. 
São capazes de façanhas 
formidáveis, desde que os 
orientemos bem, e lhes 
deixemos o devido espaço para 
que possam criar, conceber, 
engendrar e evoluir”.

Paulo Gontijo
Presidente da STRATA Engenharia 
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COMMODA ET CONFICE
ADAPTAR E ALCANÇAR

Dentro desta revisitada, aprimorada e 
singular filosofia de empowerment, (Que, 
à moda “stratiana”, passou a ser definida, 
sofisticada e criativamente, pelo lema que 
encima estas linhas), onde se busca entregar 
a autonomia e o controle a cada um dos 
profissionais envolvidos em cada atividade, um 
dos pioneiros departamentos da Strata a adotar 
o reposicionamento, o setor de projetos, sob o 
diretor de Projetos Valter Barrueco, já aponta 
alguns indicativos importantes do êxito da 
nova modalidade: “Um projeto, é composto, 
entre 15 a 20 disciplinas, que englobam desde 
estudos a projetos básicos e executivos. Então, 
cada líder dessas disciplinas, além de ser 
responsável por elas, tem uma noção muito 
clara de que cada uma delas está interligada 
às outras. Até por que, por elementar, não há 
como entregar um estudo topográfico sem um 
levantamento geotécnico, e desta forma, como 
proceder à geotecnia sem geometria?”, explicou 
o diretor. “Esta interação foi incrementada, 
e está entregando um melhor sincronismo 
interdisciplinar. A cada projeto novo, dá-se o 
start a um CRS – Centro de Resultados Strata – 
onde cada uma das diretorias está enumerada. 
É a partir daí que é repassado ao colegiado 
de líderes o ‘termo de referência’, e eles, 
elegerão entre si, os profissionais que ficarão 
responsáveis por cada uma das disciplinas 
que eu já mencionei para este determinado 
projeto. Eles definirão quem será o líder da 
drenagem, o líder da pavimentação e assim 
por diante. Com isso, é preciso compreender 
que a capacidade de absorção de demandas 

aumentou, por que nós temos, não um 
“chefe” que “manda” em uma disciplina, 
mas não menos do que 2 ou 3 líderes 
para cada uma delas”, afirmou o diretor 
Valter. A troca de informações mais direta, 
que eliminou ruídos de comunicação, 
também é capaz de distribuir melhor 
tarefas: “Como os líderes interagem entre 
si, eles têm muita percepção da quantidade 
de responsabilidades que conseguem 
assumir. E naturalmente os que já estão 
engajados, acabam repassando aos 
demais que estão em fase final de trabalhos 
anteriores, o que reduziu drasticamente 
hiatos de ociosidade, que já eram muito 
breves”, avaliou. “A corrente é tão forte 
quanto o seu elo mais fraco. Então, temos 
uma performance, que gera uma renda 
diferenciada, dentro de um sistema 
que não admite falhas e que observa 
prazos”, resumiu, acrescentando que 
“além das questões técnicas e de prazos, 
são discutidas nas questões de kick off, 
os assuntos financeiros que envolvem 
a operacionalidade do projeto. E o mais 
importante, uma sobra de recursos de uma 
disciplina ‘X’, não significa que este valor 
poderá ser utilizado para ‘tapar buraco’ 
no orçamento de outras. A disciplina ‘A’, 
trabalha dentro do valor ‘A’, e assim todas 
as outras, sendo este também um fator 
de responsabilidade dos líderes”, avaliou 
o diretor, que consultado acerca de suas 
percepções pessoais, não titubeou em 
apontar um ambiente onde “já tínhamos 

“Os nossos profissionais, 
passaram a ter um 
entendimento mais 
completo de suas colocações 
e da importância do seu 
desempenho no quadro geral 
dos objetivos e, uma noção muito 
clara de que o sucesso é uma 
construção a várias mãos”.

Solange Bicalho Cardoso
Gerente de Contratos e 

Responsável pelos controles de metas

equipes extremamente interessadas, e essa 
mudança, gerou uma motivação muito, 
muito grande. Foi uma verdadeira injeção de 
ânimo”, finalizou o diretor, que também atua, 
já há algum tempo, como um “orientador” 
ou “tutor” especificamente, de disciplinas tais 
como, Estudos de Traçado, Meio Ambiente, 
Hidrologia/Hidráulica, Drenagem, Sinalização, 
Geometria, Terraplenagem, Obras de Arte 
entre outros. Solange Bicalho Cardoso, gerente 
de contratos, responsável pelos controles, 
vigência e andamento destes e de futuros 
termos da empresa, bem como seus prazos de 
execução e entrega de produtos, corrobora a 
visão do diretor: “Em um ano desafiador, em 
que conseguimos crescer mais de 20%, esse 
advento, veio em boa hora, pois teve um papel 
importante no que toca a robustecer a nossa 
força de trabalho, frente a uma demanda que 
cresceu. Nós vemos mais dedicação, mais 
comprometimento e mais motivação no geral. 
Uma equipe que excede, que entrega com 
qualidade e se antecipa aos prazos”. Ainda, 
segundo ela: “Os nossos profissionais, passaram 
a ter um entendimento mais completo de 
suas colocações e da importância do seu 
desempenho no quadro geral dos objetivos 
e, uma noção muito clara de que o sucesso 
é uma construção a várias mãos”, resumiu a 
coordenadora.
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“As relações que já eram boas, 
melhoraram. As interações 
ficaram mais diretas e a 
liberdade de agir, muito 
maior. Hoje nós simplesmente 
somos capazes de resolver as 
coisas de imediato. Tudo ficou 
muito mais ágil.”
Vinícius Astolfo Matozinhos
Engenheiro Líder

Um giro pelas áreas, disciplinas 

e o pensamento dos líderes frente ao novo momento da Strata.SIGA O LÍDER 
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LEVANTAMENTO E
PROCESSAMENTO DE DADOS

O tratamento apurado das informações 
brutas, o que envolve sempre arquivos de 
grande porte e fatalmente, equipamentos 
extremamente possantes para poder 
manuseá-los, é uma parte essencial 
do fluxo de trabalho da Strata. Por ele, 
os analistas e demais profissionais, 
conseguem maior acurácia na avaliação 
inicial e refinamento na busca de soluções. 
Segundo Vinícius Astolfo Matozinhos, 

engenheiro Líder, a nova abordagem 
Strata, associada ao CRS, significa um 
andamento mais objetivo dos processos: 
“As relações que já eram boas, melhoraram. 
As interações ficaram mais diretas e a 
liberdade de agir, muito maior. Hoje, 
se precisamos de uma atualização de 
software, um dispositivo para agregar 
a um equipamento, ou mesmo um 
outro dispêndio qualquer relacionado 
à nossa atividade, não precisamos pedir 
a autorização a um chefe, fazer uma 
solicitação e esperar que a solução venha. 
Hoje nós simplesmente somos capazes de 
resolver as coisas de imediato. Tudo ficou 
muito mais ágil”, avaliou o engenheiro.

 Novembro de 2020, BR-020/DF: 
Primeiro Colégio de Líderes da 

Strata, foto histórica
RODOVIAS&VIAS82
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“Um avanço condizente com 
nível técnico dos profissionais 
e de equipamentos que 
temos disponíveis para 
trabalhar, bem dentro da 
proposta de vanguarda da 
empresa. É um modelo, que 
acima de tudo, nos dá liberdade 
para trabalha.”
Fernando Souza Pena
Engenheiro Líder

inovação
na gestão
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“Ficou mais ágil a integração 
com outras disciplinas. 

Particularmente, eu percebo 
que estamos tendo menos 

retrabalhos, e o time, como um 
todo, passou a conversar mais. É 

um modelo de gestão simplificado 
e que me parece um acerto.”

Eric Rodrigues dos Santos
Engenheiro Líder

TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO
Valendo-se de ferramentas como o 

famoso Pegasus 2 Ultimate, o RTC360 e 
os Drones a laser, esta área de atuação 
é a pioneira na utilização destas altas e 
refinadas tecnologias importadas em 
primeira mão pela Strata. “Hoje, são 
tecnologias consolidadas, amplamente 
aceitas, quando não obrigatórias, 
dependendo do contrato”, avalia o líder 

Fernando Souza Pena, referindo-se à um 
caso clássico em que o “susto” tecnológico, 
que oferecia uma certa resistência, foi 
vencido pela eficiência. Contudo, como 
a inovação não assusta na Strata, ele 
analisa o novo sistema de gestão “como 
um avanço condizente com nível técnico 
dos profissionais e de equipamentos que 
temos disponíveis para trabalhar, bem 
dentro da proposta de vanguarda da 
empresa. É um modelo, que acima de tudo, 
nos dá liberdade para trabalhar”, afirmou. 
“Além do mais, percebo que houve um 
aumento na cooperação entre as áreas”, 
finalizou o engenheiro.

GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM
Falando um pouco destes segmentos, 

Eric Rodrigues dos Santos, naturalmente, 
integrante do Colégio de Líderes, detalha 
que “a partir dos as built capturados 
via nuvem de pontos, pela topografia, 
temos as condições de fazer os estudos 
de traçado, de acordo com o projeto, 
que pode ser desde uma rodovia, a uma 
ferrovia, uma passarela uma OAE ou 
um complexo viário inteiro”, explicou o 
engenheiro, ainda segundo ele, a nova 
forma de interação adotada pela empresa 
“Demonstrou vantagens não apenas 
sob o ponto de vista da comunicação, do 
entendimento e do compartilhamento das 

informações. Como as responsabilidades 
passaram a ser mais distribuídas, também 
ficou mais ágil a integração com outras 
disciplinas. Particularmente, eu percebo 
que estamos tendo menos retrabalhos, e 
o time, como um todo, passou a conversar 
mais. É um modelo de gestão simplificado 
e que me parece um acerto”, frisou o 
engenheiro.  
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“A troca de ideias foi 
privilegiada. Essa abordagem 
descentralizada valoriza 
o capital intelectual dos 
profissionais. Estamos vendo um 
moral mais elevado, por que fazer 
parte da execução é apenas uma 
das etapas do trabalho.”
Rafaela da Silva Cruz
Engenheira Líder

LOGÍSTICA E LEVANTAMENTO DE CAMPO
Suporte técnico e financeiro para 

“quem está na ponta”, as equipes de 
campo, na “linha de frente da Strata”, a 
coordenação, liderada pela engenheira 
Rafaela da Silva Cruz, cuida tanto do 
patrimônio humano quanto material 
da empresa. Rápida em aderir ao novo 

sistema de gestão, a área constitui um 
elemento crucial para a reconhecida 
agilidade da companhia: “A troca de 
ideias foi privilegiada. Essa abordagem 
descentralizada valoriza o capital 
intelectual dos profissionais. Estamos 
vendo um moral mais elevado, por que 
fazer parte da execução é apenas uma das 
etapas do trabalho. Esta nova configuração, 
coloca o profissional como parte, em 
destaque, também, da solução”.  

E SEUS LOTES:
inovação
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“Especificamente na 
drenagem, estamos tendo 

uma condição muito 
interessante, de fazer a equipe 
evoluir de forma orquestrada. 

É valioso especialmente para quem 
está em processo de formação. É 

uma experiência e tanto.”
 Luiza Ferreira da Costa

Engenheira Líder

DRENAGEM E ESTUDOS HIDROLÓGICOS
Disciplina das águas, a matéria 

responsável por domar a força do precioso 
líquido – um adversário poderoso das 
infraestruturas rodoviárias, quando 
não bem conduzida – tem na figura de 
uma de suas líderes, Luiza Ferreira da 
Costa, uma visão entusiasta do modelo 
inovador de gestão: “É uma oportunidade 
única que estamos vivendo agora. Está 
sendo maravilhoso”, relata engenheira. 
“Especificamente na drenagem, estamos 
tendo uma condição muito interessante, 

de fazer a equipe evoluir de forma 
orquestrada. Claro, as reuniões com os 
outros departamentos, oferecem uma 
visão geral sobre os projetos, o que é 
valioso especialmente para quem está em 
processo de formação. É uma experiência e 
tanto”, comentou.
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“Os projetos tem 
constantemente sido 
aprimorados quanto 
à qualidade, muito por 
conta desta interação com 
outros setores, que gera um 
entendimento mais completo 
por parte de todos.”
Mariana Neves Lima
Engenheira Líder

PAVIMENTAÇÃO
Elemento tradicional do conjunto de 

soluções e produtos da Strata, a disciplina 
de pavimentação segue em alta relevância, 
tocada por seus jovens líderes, entusiastas 
de primeira mão na adoção do novo 
modelo. Leonardo Melo Bittencourt, 
engenheiro civil e um de seus integrantes, 
vê um setor construído a partir de ideais: 
“É um orgulho trabalhar aqui. Mais do 

que sustento, é a forma que encontramos 
de usar habilidades para compor o que 
concebemos construir como visão de 
mundo. Neste sentido, o Colégio de líderes, 
é justamente o suporte que faltava para 
podermos ser mais eficientes. A autonomia 

E SEUS LOTES:
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“Neste sentido, o Colégio 
de líderes, é justamente 

o suporte que faltava 
para podermos ser mais 

eficientes. A autonomia 
é um dos princípios mais 

fundamentais para a dignidade 
do ser humano. Poder exercê-la 

com plenitude, dentro de sua 
profissão, é uma dádiva.”

Leonardo Melo Bittencourt
Engenheiro Líder

é um dos princípios mais fundamentais para 
a dignidade do ser humano. Poder exercê-
la com plenitude, dentro de sua profissão, 
é uma dádiva. Demonstra a confiança da 
empresa quanto à nossa capacidade de 
realizar”, resumiu. Em concordância a esta 

percepção, a engenheira Mariana Neves 
Lima, também alocada no setor, destaca: 
“Os projetos tem constantemente sido 
aprimorados quanto à qualidade, muito por 
conta desta interação com outros setores, 
que gera um entendimento mais completo 
por parte de todos. Eu acredito que houve 
também um reforço no sentido de as áreas 
cooperarem entre si”, declarou.
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INSPEÇÃO E PROJETOS
DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

as 6.400 obras em todo o Brasil), o 
setor que cuida da integração por 
meio de pontes e viadutos, atende um 
vasto conjunto de órgãos e entidades 
públicas e privadas. “Nós fazemos, 
entre outras ações, o levantamento das 
patologias, identificando, classificando e 
recomendando as soluções necessárias. 
Temos um circuito completo com 
grande capacidade analítica e que 

Singular, e reiteradas vezes 
apresentando uma notável curva 
ascendente de crescimento (haja visto 
que a Strata foi a empresa que mais 
vistoriou empreendimentos desta 
natureza nos últimos 3 anos, alcançando 
a impressionante marca que supera 

“Nossa capacidade de 
resposta melhorou. Está 
mais imediata, e eu vejo 

que esta iniciativa veio 
para incrementar a nossa 
performance como time.”

Rodrigo Pereira
Engenheiro Líder

inclusive, contribui com a produção 
científica e técnica, com integrantes 
que frequentemente publicam artigos 
especializados dentro e fora do Brasil”, 
explicou o líder e engenheiro Rodrigo 
Pereira. Quanto à nova modelagem 
gerencial adotada pela companhia, ele 
comenta que “o setor teve suficiente 
tempo para planejar-se e adaptar-se com 
êxito a este novo modo, mais flexível, 
inteligente e ágil de fazer as coisas. Creio 

que esta é uma impressão disseminada, 
não apenas nesta nossa área, mas 
também nos outros segmentos. Nossa 
capacidade de resposta melhorou. 
Está mais imediata, e eu vejo que esta 
iniciativa veio para incrementar a nossa 
performance como time”, opinou.
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“Foi uma iniciativa ousada, 
e muito interessante 
adotada por parte da 

empresa. Os profissionais 
acabam tendo um 

entendimento mais completo 
do que cada um tem que 

superar para atingir o objetivo.”
Julia Gomide Poeiras

Engenheira Líder

“É uma experiência e tanto, 
estar na faculdade e ao 
mesmo tempo atuando 
em uma empresa de ponta, 
que mais que uma marca 
reconhecida, te dá autonomia 
de procurar, participar do 
processo de busca por soluções.”
Tiago de Souza Gonzaga
Engenheiro Líder

E SEUS LOTES:
inovação
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ORÇAMENTO, SINALIZAÇÃO
 E OBRAS COMPLEMENTARES

Inserida no segmento de projetos 
e interdependente de diversos outros 
setores, Rodovias&Vias conversou 
com o engenheiro líder Tiago de 
Souza Gonzaga, que reportou uma 
área completamente alinhada ao que 
de mais vanguardista existe dentro 
deste importante segmento que é 
efetivamente a “face” de uma rodovia. 
“Já estamos há algum tempo operando 
totalmente integrados à plataforma 

Sync e à metodologia BIM – Building 
Information Modelling. É precisamente 
no orçamento, a parte mais robusta 
do projeto, em que estamos tendo 
bastante sucesso em apresentar planos 
bastante refinados”, disse. Quanto 
ao novel Colégio do qual faz parte, o 
engenheiro é entusiástico: “Foi uma 
iniciativa ousada, e muito interessante 
adotada por parte da empresa. Nós 
tínhamos um bom relacionamento 
interdisciplinar, que ficou ainda melhor. 
Com esta alternância e distribuição 

de responsabilidades, os profissionais 
acabam tendo um entendimento 
mais completo do que cada um tem 
que superar para atingir o objetivo. 
O mais bacana de tudo isso, é que 
de forma geral, a equipe abraçou a 
ideia, portanto as expectativas são as 
melhores”, finalizou o engenheiro. Julia 
Gomide Poeiras, Líder de Sinalização 
e Segurança Viária, divide a opinião 
com o engenheiro Tiago: “É uma 
experiência e tanto, estar na faculdade 
e ao mesmo tempo atuando em uma 

empresa de ponta, que mais que uma 
marca reconhecida, te dá autonomia 
de procurar, participar do processo 
de busca por soluções. Isso é o mais 
importante. Claro, ter a oportunidade 
de ter acesso mais direto aos outros 
engenheiros da empresa, é algo que 
oportuniza um aprendizado em várias 
outras áreas, para além da sinalização. 
Então, eu me sinto beneficiada com a 
inovação dessa modelagem.
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NOVA DINÂMICA, NOVOS CASES
A nova configuração funcional, também 

tem suas contribuições para que a empresa 
tenha se qualificado para explorar novos 
segmentos de mercado. Com contratos de 
supervisão ancorados em uma estrutura 
de gerenciamento e monitoramento das 
ações das concessões e seus parâmetros 
de desempenho (o chamado QID – Quadro 
de Indicadores de Desempenho). No 
caso da MG-050, o contrato vencido pela 
Strata, é o de “verificador independente”, 
que permite a aferição destes indicadores, 
comparando-os com os inseridos no 
contrato de concessão, para que o órgão 
de controle tenha condições de mensurar 
o desempenho da prestadora de serviços. 
Este modelo, em última análise, é o que 
referencia a contraprestação pecuniária 
da concessão para o estado e do estado 
para a concessão, constituindo um 
elemento chave das relações no âmbito 
da Parceria Público Privada. Ainda, a Strata 

oferece um rol de outros produtos que são 
oferecidos às concessionárias, para elevar 
o nível estratégico, como monitoramento/
gerenciamento de pavimentos, 
monitoramento de Obras de Arte Especiais, 
Elaboração de projetos. Neste contexto, 
a engenheira Ana Carolina Ferreira Tirelo, 
uma das Líderes da Strata e responsável pelo 
contrato de Verificação da MG-050, detalha: 
“Dentro dos 20 segmentos, são avaliados 
e confrontados todos os elementos da 
evolução das obras e operação do contrato. 
Como verificadores independentes, nós 
apontamos as divergências e buscamos, por 
meio da aferição e da atribuição de notas, 
mostrar também as maneiras de dirimi-las. 

Quanto à nova configuração pela qual 
a Strata passou a atuar, ela é categórica: 
“Esta gestão de células e lideranças, é 
uma inovação bem-vinda, valoriza a 
atuação individual assertiva, ao mesmo 
tempo em que consolida um senso de 
experiência quanto ao progresso do 
grupo todo”, afirmou. Ainda na seara 
da “fiscalização”, de acordo com o vice-
presidente, a Strata possui um outro 
grande contrato no âmbito federal, 
sendo a empresa responsável pela 
Supervisão e Controle Tecnológico dos 
principais segmentos em execução da 
emblemática BR-381. Reputada por 
muitos como a mais relevante obra em 
andamento pelo DNIT em todo país, 
e apontada pelo próprio ministro da 

“Esta gestão de células e 
lideranças, é uma inovação 

bem-vinda, valoriza a atuação 
individual assertiva, ao mesmo 

tempo em que consolida um 
senso de experiência quanto ao 

progresso do grupo todo.”
 Ana Carolina Ferreira Tirelo

Engenheira Líder

Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas 
como mais “a obra mais complexa que 
temos no Brasil, seguramente”, por 
conta da ausência de uma “governança 
de todos os pontos do processo”, os 
66 Km de intervenções e melhorias da 
duplicação, para além dos habituais 
desafios técnicos, tem à sua frente 
a “realocação de serviços públicos 
(...) e várias famílias que precisam ser 
realocadas também”. Atualmente 
com 43 km entregues, a Strata assinala 
sua contribuição para extinguir o 
infame apelido “rodovia da morte”, 
frequentemente associado à BR-381, 
em um empreendimento que, o MInfra 
estima, possa ser licitado já no primeiro 
trimestre de 2021.
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A STRATA, O DNIT E O BRAZIL IRAP

“Temos o contrato da 
RUMO, que constitui o 
monitoramento e gestão da 
faixa de domínio em todos os 
seu 14 mil Km de malha, ou seja, 
Malha Paulista, Malha Sul e Norte, 
em trechos que estão detectando
diversas ações.”
Bernar Campos
Vice-Presidente da Strata Engenharia

“Todo este trabalho, também 
contribuirá com o PNL, Plano 

Nacional de logística e também 
é bastante relevante para o 

público, a partir do momento 
em que estas informações são 

‘upadas’ de disponibilizadas 
para acesso via site do DNIT, em 

conformidade com as premissas de 
transparência adotadas pelo órgão.”

Edwin Araújo Fonseca
Coordenador de Contrato e Levantamento de Campo

desta natureza”. Ainda, de acordo com 
o executivo, existem 18 duplas técnicas 
alocadas em campo, suportadas por 
engenheiros analistas que, por meio 
de imagens de satélite, levantamentos 
executados com o Pegasus 2 Ultimate, 
pareados com a varredura executada pelos 
Drones à Laser, permitem a definição da 
contramedida de acordo com a ocorrência, 
com a coleta de todos os dados e posterior 
encaminhamento à concessionária para 
que esta possa proceder à salvaguarda do 
patrimônio por si operado.

UNIVERSO EM EXPANSÃO

Exemplo de crescimento em um 
cenário desafiador, a Strata não apenas tem 
conseguido aumentar sua participação 
em segmentos nos quais já é uma habitué 
tradicionalíssima, como também tem tido 
a oportunidade de explirar novos nichos, 
igualmente com bastante sucesso: “Nós 
fizemos também um trabalho para a Via 
Bahia, em que toda a malha foi digitalizada, 
mais de 1600 Km, o que fornecerá subsídios 
para que eles ajustem, junto à ANTT, um 
plano de trabalho para os próximos 20 anos 
de concessão. Então, este escaneamento 
em 3D, permitirá a reorganização, 
o estabelecimento do cronograma, 
modelado em plano funcional e que 
apoia alguns conceitos que, depois de 
aprovados, avançam eventualmente 
para projetos de engenharia, projetos 
executivos, naturalmente, compatíveis 
com a metodologia BIM”, frisou o  
Vice-Presidente Bernar, que ainda revelou 
que o expediente não se restringe apenas 
ao modal rodoviário: “Temos o contrato 
da RUMO, que constitui o monitoramento 
e gestão da faixa de domínio em todos os 
seu 14 mil Km de malha, ou seja, Malha 
Paulista, Malha Sul e Norte, em trechos que 
estão detectando diversas ações, entre 
elas, debelações de invasões e eventos 

Detentora do contrato que fará a 
caracterização funcional e estrutural 
acreditada pela metodologia iRAP 
(International Road Assessment 
Programme, entidade parceira da 
Rodovias&Vias) a Strata assinalou nesta 
ação, mais uma importante contribuição 
histórica para o rodoviarismo brasileiro. 
De acordo com Edwin Araújo Fonseca, 
coordenador de Contrato, o Levantamento 
de Campo, será capaz de “ranquear” 
pontos críticos, possibilitando intervenções 
mais eficientes: “Os técnicos do DNIT 
poderão ver, de ponta a ponta, em alta 
definição, todos os tipos de patologias 
registradas tanto pelas câmeras quanto 
pelos lasers, de forma georreferenciada. 
Fizemos já mais de 20 mil Km, e estamos 
entregando os dados, juntamente com as 
informações do FWD, já dentro do padrão 

da autarquia e finalizados antes do prazo 
previsto em edital”. Dentro da ciclagem 
prevista, que alterna períodos de captação 
com períodos de evolução da malha, a 
cobertura, segundo o coordenador, está 
prevista até 2024. “Todo este trabalho, 
também contribuirá com o PNL, Plano 
Nacional de logística e também é bastante 
relevante para o público, a partir do 
momento em que estas informações são 
‘upadas’ de disponibilizadas para acesso 
via site do DNIT, em conformidade com 
as premissas de transparência adotadas 
pelo órgão”, finalizou. Ciclo completado, 
gravador desligado, é hora de registrar 
algumas fotos da equipe, que perfilada 
para as imagens, demonstra mais do que 
um alinhamento de ideias: evidencia um 
engajamento filosófico. 
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DNIT – rio de janeiro

UNIÃO E INDÚSTRIA 
A entrega parcial dos 6,5 Km de melhorias 

na primeira estrada pavimentada do Brasil, 
marca um momento importante nas melhorias 
promovidas pela superintendência do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT – na aprazível Petrópolis, 
que com a renovação da sua famosa “União e 
Indústria” (trecho assim designado da BR-040), 
passa a ter na segurança, fluidez e na qualidade 
de rodagem, um suporte compatível com seus 
atrativos turísticos. Um verdadeiro “retrofit” que 
recaracteriza o segmento de acordo com um 
padrão de “material rodante” contemporâneo. 
Uma mudança tão grande, que saltou aos 
olhos da população, como ficou evidente para 
Rodovias&Vias ao conversar com pessoas 
como Luiz Otavio Carius, morador na região, e 
que declarou: “Esta obra é muito comentada. 
Eu mesmo, sei que há muitos anos não via um 
trabalho assim. Como temos um comércio 
aqui, eu tenho para mim que foi excelente. Teve 
transtorno? Teve. Mas quem prestou atenção 
no que estava sendo feito nem ligou. Foi o 
normal para uma obra dessa. A pista é estreita, 
pouco espaço... mas estrada precisava mesmo 
de uma atenção. Ela estava deteriorada. Não 
tinha sinalização. Hoje a pista que eles estão 
entregando é maravilhosa. A gente anda à noite 
e tem orientação, tudo funciona muito bem”, 
avaliou (e avalizou).

Uma pesada programação de trabalhos levada à cabo pela Superintendência 
Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT - 
no Rio de Janeiro, chefiada pelo engenheiro Robson Santana e sua experiente 
e ativa equipe, está entregando segurança e qualidade de vida ao solucionar 
pontos críticos por todo o estado.

TRAVESSIAS 
FLUMINENSES

Mobilidade Urbana
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“A pista é estreita, pouco espaço... 
mas estrada precisava mesmo 

de uma atenção. Ela estava 
deteriorada. Não tinha sinalização. 

Hoje a pista que eles estão 
entregando é maravilhosa. A gente 
anda à noite e tem orientação, tudo 

funciona muito bem.”
Luiz Otavio Carius

Comerciante e morador na região

O Presidente da República Jair 
Bolsonaro postou  em suas redes 

sociais as intervenções do Dnit do 
Rio de Janeiro, um sinal claro, de que 

o órgão regional está na pauta das 
prioridades de investimento federal
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O ADEQUADO TRATO ÀS ÁGUAS PLUVIAIS

“Nós estamos falando aqui, de 
um sistema completo de drenagens, 
como abordei em outra oportunidade 
na Rodovias&Vias. Um sistema bem 
dimensionado e robusto. São perto de 
9 Km de canaletas em concreto armado, 
com seções em “U”, grelhas, descida 
d’água em degraus, um trabalho extenso, 
executado em um ambiente com muitas 
rochas”, reportou Arnaldo Pinho Rodrigues, 

“Esta é uma obra quase artesanal. 
Confinada, dentro da cidade, 
que precisa ser feita com muito 
cuidado. Equipamentos como 
calçadas e drenagens, são um 
pouco mais demorados para 
instalar, e isso requer uma certa 
paciência da população, que 
acaba percebendo o avanço em si, 
quando depois da pavimentação, 
com sinalização de alta 
qualidade.”
Robson Santana
Superintendente do DNIT/RJ

“Sistema bem dimensionado e 
robusto. São perto de 9 Km de 
canaletas em concreto armado, 
com seções em “U”, grelhas, descida 
d’água em degraus, um trabalho 
extenso, executado em um 
ambiente com muitas rocha.”
Arnaldo Pinho Rodrigues
Chefe de Serviço da Unidade Local de Seropédica

“Tivemos que enfrentar muitas 
interferências que vieram em 

decorrência da própria ocupação ao 
longo do tempo, como por exemplo, 

as tubulações de fibra ótica, que 
exigiram coordenação muito 

precisa com a concessionária, para 
que pudéssemos fazer a acravação 

adequada das defensas metálicas.”
Luiz Álvaro Mendes Júnior

Coordenador de Obras do Grupo Santa Luzia

“Esta é uma obra quase artesanal. 
Confinada, dentro da cidade, que precisa 
ser feita com muito cuidado. Equipamentos 
como calçadas e drenagens, são um 
pouco mais demorados para instalar, e isso 
requer uma certa paciência da população, 
que acaba percebendo o avanço em si, 
quando depois da pavimentação, com 
sinalização de alta qualidade, podemos 
liberar o segmento e avançar a frente 
de trabalho. É normalmente aí que 

recebemos mais elogios, afinal aplicação 
da capa asfálticas é mais rápida. E claro. É 
uma operação que também depende – e 
muito – das condições meteorológicas”, 
explica o engenheiro Robson Santana, 
superintendente Regional do DNIT no 
Rio de Janeiro ainda de acordo com ele, 
“as intervenções foram fruto de uma 
bancada parlamentar muito atuante, e à 
boa interlocução dos congressistas com 
o Ministério da Infraestrutura, que juntos 
foram capazes de reunir os recursos (por 
volta de R$ 15 milhões) para a obra. Por 
sinal, outros grandes trabalhos estão em 
tratativas, como por exemplo as obras do 
Túnel na BR-040 ”.

chefe de Serviço da Unidade Local de Seropédica, 
do DNIT/RJ. Outro ponto importante, é destacado 
pelo coordenador de Obras do Grupo Santa Luzia, 
Luiz Álvaro Mendes Júnior: “Tivemos que enfrentar 
muitas interferências que vieram em decorrência 
da própria ocupação ao longo do tempo, como por 
exemplo, as tubulações de fibra ótica, que exigiram 
coordenação muito precisa com a concessionária, 
para que pudéssemos fazer a acravação adequada 
das defensas metálicas, tomando cuidado para não 

DNIT – rio de janeiroMobilidade Urbana

SOB A ÓTICA DA EXECUÇÃO

Petrópolis - BR-040 - Obras de Drenagem e 
Recuperação de Pavimento
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ITAPERUNA - ITALVA

DNIT – rio de janeiroMobilidade Urbana

Principal acesso entre Minas 
Gerais, a Região Sul do Espírito Santo 
e Norte do Rio de Janeiro, a BR-356, 
além de ser uma rota de intenso 
tráfego de turismo, é também uma 
rota de escoamento de minérios 
importante: “É um acesso a dois 
litorais muito visitados, além de ser 
o acesso principal ao Porto do Açu. 
Somente de bauxita, são 200 carretas 
ao dia, incluindo as do tipo tri-trem. E 
a tendência é que com o crescimento 
do Porto, os investimentos que lá 
estão sendo feitos, é que esse fluxo 

de cargas aumente ainda mais”, estima 
Robson. Um cenário de alta exigência 
agravado por falta de investimentos 
durante algum tempo, mas que está sendo 
revertido pela superintendência: “Estamos 
dando uma atenção especial à esses 187,7 
Km (sob jurisdição da Superintendência 
no Rio de Janeiro), que estão sendo 
contemplados com um plano de 
conservação e hoje, podemos dizer que ela 
é uma rodovia bem conservada, em bom 
estado. Com a recuperação das travessias, 
que eram os principais gargalos, tivemos 
um ganho muito grande em fluidez”. 

“Há muitas contenções, tanto à 
montante quanto à jusante do 
rio, que também são bastante 

exigentes do ponto de vista 
de instalação, e igualmente, 

dependem de períodos hidrológicos 
menos pesados, até por uma 

questão de segurança das equipes e 
dos próprios usuários.”

Victor Arruda
Engenheiro do Grupo Santa Luzia

cometer nenhum erro e acabar interrompendo 
os serviços desses terceiros à população”, frisou 
o engenheiro. Ainda, de acordo com Victor 
Arruda, engenheiro do Grupo Santa Luzia, o 
relevo local é também um fator preponderante 
e um desafio natural: “Há muitas contenções, 

tanto à montante quanto à jusante do rio, que 
também são bastante exigentes do ponto de 
vista de instalação, e igualmente, dependem de 
períodos hidrológicos menos pesados, até por 
uma questão de segurança das equipes e dos 
próprios usuários”, concluiu. 

Petrópolis - BR-040

Petrópolis - BR-040

Itaperuna - Recuperação de
Drenagem e Pavimentação
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Durante o evento de entrega dos 
trabalhos, Alfredo Paulo Marques, o 
“Alfredão” (PSD/RJ), prefeito da cidade 
de Itaperuna, fez questão de expressar 
a gratidão pelo trabalho “de ponta”: 
“Em nome de todos os prefeitos aqui 
reunidos, é preciso agradecer esse 
dinamismo. Uma obra construída 
rapidamente e muito bem feita. É um 
momento único”, declarou ele, que 
destacou a atuação da superintendência, 
da bancada, do próprio DNIT, do 
ministério e acrescentou: “Não poderia 
deixar de agradecer também, à equipe 
da Neovia, que trabalhou muito para 
essa obra acontecer. Estamos muito 
orgulhosos”, finalizou. Um dos principais 

“Tivemos muita união pelo 
estado, neste e em outros 
trabalhos. As rodovias federais 
aqui que não são concedidas, são 
estratégicas. E o DNIT tem estado 
presente, trazido soluções para 
elas. Acompanhamos esta obra 
desde o começo, e somente posso 
me referir à qualidade dela.”
Hugo Leal (PSD/RJ)
Deputado Federal

DNIT – rio de janeiroMobilidade Urbana

cuja presença foi aclamada, o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, disse: “temos boas equipes no 
ministério e no DNIT, especialmente na 
superintendência. É preciso aí parabenizar 
o nosso superintendente Robson, que 
deu um novo ânimo para as obras dessa 
travessia. Uma obra que evoluiu muito, em 
muito pouco tempo. Nosso ministério, é 
conhecido por estar presente, ir à campo, 
para entender melhor o que é que a 
população precisa. Mais do que isso, dar 
acompanhamento. E o que vi aqui, foi um 
trabalho muito bem feito. Então também 
está de parabéns a Neovia. Fico feliz pelos 
profissionais da empresa, pelos pais de 
família, que concluem este trabalho 
essencial ao tecido urbano, na mobilidade 
e no nível de serviço, com um senso de 
dever cumprido”, ressaltou o ministro. “Mas 
nós sabemos que não é suficiente. Basta 
observar em pouco tempo, a quantidade 
de carretas que aqui passam. Os bi-trens 
que atravessam a cidade. Estamos aqui 
perto de uma potência, que é o Porto do 
Açu. Precisa de logística. E os municípios 

“O que vi aqui, foi um trabalho 
muito bem feito. Então 

também está de parabéns 
a Neovia. Fico feliz pelos 

profissionais da empresa, 
pelos pais de família, que 

concluem este trabalho 
essencial ao tecido urbano, 
na mobilidade e no nível de 

serviço, com um senso de dever 
cumprido.”

Tarcísio Gomes de Freitas
Ministro da Infraestrutura

STATUS RESTAURADO

“Em nome de todos os prefeitos 
aqui reunidos, é preciso agradecer 

esse dinamismo. Uma obra 
construída rapidamente e muito 

bem feita. É um momento único.”
Alfredão (PSD/RJ)

prefeito da cidade de Itaperuna

responsáveis por chamar a atenção 
à necessidade do empreendimento 
em Brasília, junto a outros colegas 
parlamentares, o deputado Hugo 
Leal (PSD/RJ), afirmou: “Tivemos 
muita união pelo estado, neste e em 
outros trabalhos. As rodovias federais 
aqui que não são concedidas, são 
estratégicas. E o DNIT tem estado 
presente, trazido soluções para elas. 
Acompanhamos esta obra desde o 
começo, e somente posso me referir à 
qualidade dela. É um passo importante 
para um outro empreendimento que 
virá complementar o que está sendo 
entregue aqui, que é o contorno de 
Itaperuna”, relembrou. Carioca ilustre, 

Itaperuna - Recuperação de
Travessia Urbana



RODOVIAS&VIAS RODOVIAS&VIAS106 107

daqui vão precisar da infraestrutura. E aí 
fica evidente a necessidade do contorno. 
Então, nós temos que trabalhar no projeto 
de engenharia que nós já temos, que precisa 
ser atualizado, e a determinação ao DNIT, 
caro Robson, caro general (Santos Filho, 
também presente), é focar nessa atualização 
e na licença ambiental, para depois, junto à 
atuante bancada, trabalhar para trazer esses 
recursos, para este e outros empreendimentos, 
como por exemplo os que se reverterão em 
obras como o túnel da subida da serra na Rio 
Petrópolis, que nós assumimos entregar antes 
de concedê-la. Tudo isso só é, e será possível, 
com o apoio incondicional da bancada do Rio 
de janeiro”. Citado pelo ministro, o general 
Santos Filho, diretor Geral do DNIT, falou à 
Rodovias&Vias: “É uma obra importante 
para o Rio e para o Brasil. Atende à logística, 

atende à mobilidade urbana, e é um bom 
exemplo do foco que temos, de solucionar 
gargalos, proporcionando as entregas que a 
sociedade anseia”, resumiu. Contudo, é nas 
palavras dos principais contemplados, que o 
ganho trazido pela infraestrutura e pela boa 
engenharia são capazes de trazer, que se 
torna possível medir o real impacto positivo: 
“Durante muitos anos eu fui morador aqui 
em Itaperuna, e fiz questão de vir ver de 
perto essa inauguração da BR-356. É uma 
obra de extrema importância, pois vinha 
se arrastando há anos. Por muito tempo 
sonhada pela população, e realmente, 
mudou a cara da cidade. Deu outra dinâmica 
para o trânsito. Podemos dizer que Itaperuna 
virou a ‘princesinha do noroeste do Rio’, por 
que além de bem feita e segura, ela é muito 
bonita”, arrematou o engenheiro mecânico 
Humberto S. Janotti. 

“É uma obra importante 
para o Rio e para o Brasil. 
Atende à logística, atende 
à mobilidade urbana, e é 
um bom exemplo do foco 
que temos, de solucionar 
gargalos, proporcionando 
as entregas que a sociedade 
anseia.”
General Santos Filho
Diretor Geral do DNIT

“Uma obra de extrema 
importância, pois vinha 

se arrastando há anos. Por 
muito tempo sonhada pela 

população, e realmente, 
mudou a cara da cidade. 

Deu outra dinâmica para o 
trânsito. Podemos dizer que 

Itaperuna virou a ‘princesinha 
do Noroeste do Rio.”

Humberto S. Janotti
Morador e Engenheiro Mecânico

DNIT – rio de janeiroMobilidade Urbana

Equipe DNIT/RJ - UL Campos do GoytacazesCiclovia BR-356Cerimônia de entrega de obrasCalçada e Ciclovia das Obras da BR-356

Italva - RJ - Recuperação de Travessia Urbana Itaperuna - Recuperação de
Calçadas em trecho Urbano

Italva - RJ - Recuperação de Travessia Urbana
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em tempo
CONCESSÕES – EPL

Com metodologia e cronograma 
(enxuto) de atividades, a EPL 
literalmente deu o “Ponta pé 

inicial” (daí o apropriado uso da expressão 
inglesa Kick off) para os estudos que 
podem por sob a iniciativa privada 4.240,9 
Km de rodovias de Norte a Sul do país, 
para conhecer o real potencial de parte do 
que o governo federal – de fato o Minfra – 
chama de ativos. A primazia, voltada a eixos 
estratégicos rodoviários, que acabam se 
tornando o que costumeiramente aponta-
se como “gargalos”, contempla tanto 
eixos que passarão por relicitação quanto 
segmentos novos incluindo o desafio 
das primeiras concessões estruturas 
no Nordeste, com alta capacidade de 
desenvolvimento regional que poderão ser 

Empresa de Planejamento e Logística – EPL, dá a largada para o trabalho de estruturação de mais de  
4 mil Km de rodovias federais a serem concedidas em 8 diferentes estados do país. Sob encomenda do 
Ministério da Infraestrutura, a estatal deve iniciar os EVTEA’s – Estudos de Viabilidade Técnica Econômica 
e Ambiental – que consistem, entre outros, de estudos de tráfego, demanda de operação, engenharia e 
modelagem econômico financeira, bem como jurídica. 

KICK OFF
4000 KM

“Vamos preparar um estudo 
equilibrado e com muitas 
inovações, compreendendo todas as 
contextualidades locais, esse projeto 
será referência para o mercado.”

 Arthur Lima
diretor presidente da EPL

“Estamos trabalhando para destravar os 
investimentos e o crescimento do Brasil, 

esse estudo de mais de 4.000 km 
é a “ponte” do desenvolvimento de 

médio e longo prazo dessas regiões.”

Tarcísio Gomes de Freitas 
Ministro da Infraestrutura

prognosticou Freitas, conhecedor sagaz do 
mercado e das potencialidades.

Presentes à reunião, executivos da Strata 
Engenharia, empresa líder do Consórcio, e 
que possui reconhecida expertise nas diversas 
disciplinas envolvidas na Modelagem de 
Concessões, reafirmaram o compromisso de 
agilidade com precisão: “Estamos prontos 
para atender com muita tranquilidade os 
níveis de exigência, inclusive superando-as, na 
velocidade que o governo almejou. Usamos 
alta tecnologia, de última geração, associada a 
um alto nível de processamento de dados. Tudo 
isso, junto a uma equipe profissional dinâmica, 
com a aplicação de inovações técnicas, que 
nos proporciona as condições adequadas para 
a realização deste tipo de missão, que exige 
nada menos, do que a vanguarda e motivação 
empresarial”, comentou o presidente da 
companhia, o engenheiro Paulo Gontijo. 

licitados pela primeira vez na história, tendo 
em comum a concectividade com o Distrito 
Federal e/ou áreas de alta produtividade 
do agronegócio que carecem de maior 
acessibilidade aos principais portos de suas 
respectivas regiões. A iniciativa, que deve 
seguir em passo acelerado pois como o 
ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas frisou, “Estamos trabalhando 
para destravar os investimentos e o 
crescimento do Brasil, esse estudo 
de mais de 4.000 km é a “ponte” do 
desenvolvimento de médio e longo prazo 
dessas regiões, e ainda o tempo é curto, 
por isso o cronograma deve andar muito 
ajustado” e ainda, de acordo com o diretor 

presidente da EPL, Arthur Lima, “Vamos 
preparar um estudo equilibrado e com 
muitas inovações, compreendendo 
todas as contextualidades locais, esse 
projeto será referência para o mercado”, 
com um tempo de execução enxuto. Ele 
também afirmou que a empresa está 
determinada a “fazer todo o possível 
para garantir a execução dos estudos 
absolutamente dentro do previsto”. 
Uma afirmação ambiciosa, mas que, se 
ampara no conhecimento que o governo 
tem, se ampara no conhecimento 
que o governo tem, da capacidade de 
resposta do Consórcio responsável pelo 
estudo “Não conheço grupo nacional 
com mais capacidade e tecnologia para 
desenvolver esse trabalho no prazo, 
certamente a EPL acertou na contratação” 

“Estamos prontos para atender com 
muita tranquilidade os níveis de 
exigência, inclusive superando-as, na 
velocidade que o governo almejou. 
Usamos alta tecnologia, de última 
geração, associada a um alto nível de 
processamento de dados.”
Paulo Gontijo
Presidente da Strata Engenharia
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BR-155/158/MT/PA entre Ribeirão Cascalheiro (MT) e 
Marabá (PA), com 1.067,9 km

A rodovia constitui importante rota de escoamento da 
produção de grãos do nordeste de Mato Grosso, integrando 
a região à ferrovia Carajás e permitindo a exportação da 
produção pelo Porto de Itaqui, no Maranhão.

BR-163/MS – entre Mundo Novo (MS)
e Sonora (MS), com 845,9 km

A rodovia tem papel fundamental no comércio, 
no turismo e principalmente na logística de 
transporte da agroindústria, pois é o principal 
corredor de exportação do estado do Mato Grosso 
do Sul para atingir os portos dos estados do Paraná e 
Santa Catarina.

BR-135/316/MA/PI – entre São Luís (MA) e Teresina (PI), 
com 450,6 km

A região considerada a grande fronteira agrícola nacional 
da atualidade e apresenta crescimento expressivo na produção 
agrícola principalmente de soja e milho, contribuindo para o 
desenvolvimento regional do Norte e Nordeste do país.

BR-060/153/262/DF/GO/MG – entre Brasília (DF) e 
Betim (MG), com 1201,1 km

A rodovia faz a ligação do extremo oeste do Mato Grosso 
do Sul com a capital federal, sendo eixo de ligação regional 
Goiânia-Anápolis-Brasília.

BR-040/DF/GO/MG – entre Brasília e Juiz de Fora 
(MG), com 674,4 km

Atualmente concedida, a relicitação da rodovia 
pretende garantir a continuidade dos serviços 
operacionais e obras de recuperação, manutenção, 
monitoração, ampliação de capacidade e melhorias no 
trecho. 

CONCESSÕES – EPL

De acordo com documentos divulgados 
pela EPL, os segmentos em fase de estudos são 
descritivo também da empresa (veja box).

Os Estudos contratados, além da vertente 
estratégica e econômica, cuidarão de diagnosticar 
também os aspectos socioambientais dos 
Projetos. Não é de hoje que a sustentabilidade é 
tratada como uma das prioridades do Ministério 

da Infraestrutura. Os parâmetros dos estudos 
ambientais contratados pela EPL, e que serão 
executados pela Strata, atendem às exigências 
do mercado, que cada dia mais busca 
investimentos sustentáveis.

Desta forma, mais do que um bom chute, 
parece que ao melhor estilo Le Mans, a largada 
para um “custo Brasil” mais eficiente, foi dada.

WORKSHOP SOBRE TERRAPLENAGEM
IRÁ DISCUTIR O DIMENSIONAMENTO DE 

EQUIPES E PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO
Será realizado de 12 a 16 de 

abril o Workshop Terraplenagem: 
dimensionamento de equipes e 
planejamento de execução, com o 
engenheiro e consultor internacional Elci 
Pessoa Júnior. O evento, promovido pela 
New Roads, acontece em um contexto 
de investimentos em infraestrutura de 
transportes em diversas regiões do País.

O Workshop irá discutir a infraestrutura 
de laboratório; avaliação e ajustes 
preliminares no projeto de terraplenagem; 
quadro de movimentação de terras e 
diagrama de brückner; cálculo de custos 
de transportes; caminhos de serviço: 
ajustes para a minimização dos custos de 
transporte; escolha dos equipamentos mais 
eficazes para cada cenário de escavação; 
cálculos de produtividades e custos de 
escavações e dimensionamentos de 
equipes; cálculos de produtividades e 
custos de aterros e dimensionamentos de 
equipes; obras com restrição de espaço para 
execução; e tecnologias para maximização 
de resultados em obras.

Prático e bastante interativo, o 
evento tem como público-alvo empresas 
construtoras e de consultoria; prefeituras; 
Dnit, DERs; Secretarias de Estado de 
Infraestrutura; Caixa Econômica Federal, 
BID e demais agentes financiadores de 
obras públicas; Tribunais de Contas e 
Controladorias Internas da União, Estados e 
Municípios. Assessoria de Imprensa 

New Roads Consultoria
(61) 98132-5362

Durante o workshop, os participantes 
poderão interagir sobre as diversas 
circunstâncias de uma obra levando-
os à definição dos equipamentos mais 
eficientes em cada caso; o cálculo 
de produtividades específicas e 
dimensionamento de equipes para 
cada cenário vislumbrado, entre outras 
atividades guiadas.

“Um assunto importante a ser 
destacado na ocasião é a organização da 
infraestrutura de execução que deve ser 
providenciada visando garantir a máxima 
produtividade possível e a maximização 
dos resultados em cada caso”, ressalta Elci 
Pessoa.

Autor do Livro “Manual de Obras 
Rodoviárias e Pavimentação Urbana”, 
publicação atualmente mais vendida 
pela Editora Oficina de Textos nesses 
temas, Elci Pessoa Júnior é um dos 
maiores especialistas da área de 
engenharia rodoviária do País. Pós-
graduado em Auditoria de Obras Públicas 
e doutorando na Universidade de 
Aveiro (Portugal), é também consultor 
Internacional do NIRAS-IP Consult GmbH, 
da Alemanha, para supervisão de Obras 
Rodoviárias.

Mais informações sobre o evento 
estão disponíveis no site

www.newroads.com.br.
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ARTIGO
Presidente do SICEPOT-PR

José Alberto Pereira Ribeiro
manetes mais ao centro, com cautela. 
Em meio ao que quero acreditar, será 
um resgate importante da engenharia, 
é preciso atentar – também – para o 
“conteúdo local”, a capacidade instalada 
das próprias empresas, que contribuíram 
– e muito – para construir o caminho até 
aqui. Não é concebível, nem razoável, 
nem viável, sob o prisma de geração de 
emprego, rendas e riquezas e geração 
de conhecimento técnico e tecnológico 
no próprio país, no próprio estado, que 
estas não tenham efetivas condições de 
competir, frente à oponentes “exóticos”, 
muitos deles cacifados por instituições 
financiadoras estrangeiras sem qualquer 
tipo de compromisso com as políticas 
de estado, que não a especulação da 
qual – legitimamente – retiram seus 
proventos. As estratégias de crescimento 
da infraestrutura devem beneficiar-se 
do capital estrangeiro? Naturalmente 
que sim, porém, sem ficarem reféns 
dele. Moderação. Modulação. Ajustes, 
me parecem necessários, para um 
maior sortimento de componentes 
nos certames, assim portanto, abrindo 
o leque de possibilidades, o que é 
positivo em um panorama geral, dos 
beneficiários (que afinal de contas, somos 
também população e por conseguinte, 
usufrutuários dos resultados), à gestão 
e aos empreendedores. Não podemos 
permitir que o hoje flerte em definir o 
amanhã, como se não tivesse havido o 
ontem. Manetes novamente, um pouco 
mais adiante, é preciso reconhecer que 
houve avanços no sentido de trazer as 
leis à dinâmica dos novos tempos, um 
esforço que deve ser registrado, mas 
ainda é insuficiente para assegurar a 
flexibilidade e especificidades inerentes 
à trabalhos de natureza intelectual 
tão umbilicalmente associados ao 
rigor técnico e à intransigente procura 

“Não podemos permitir que 
o hoje flerte em definir o 
amanhã, como se não tivesse 
havido o ontem.”

por soluções que até ontem não eram 
possíveis. Da mesma forma, é preciso 
apontar a maturidade que órgãos e agências 
reguladores têm apresentado, ao buscar 
melhor compreender a inexorável evolução 
da engenharia, que jamais poderia, nem 
jamais poderá ser profetizada, em qualquer 
tipo de papiro, nem no mais perfeito ato 
jurídico, nem no mais abrangente arcabouço 
legal/normativo. Em um momento 
disruptivo e conectado, fica evidente que, 
mais do que a capacidade de previsão, a 
capacidade de adaptação frente a novos 
cenários e realidades, é o posicionamento 
esperado por todos os atores que têm em 
comum, o único e republicano objetivo de 
prover o progresso e a prosperidade, por 
meio desta nobre atividade.

A CONVERGÊNCIA DAS 
GRANDEZAS INVERSAS

Com os manetes para a 
frente, abrindo aceleração, 
a infraestrutura brasileira e 

paranaense, parecem preparadas para 
assumir uma atitude positiva, e vencer 
o espaço. Um trabalho que começa 
técnico, em ambos os casos, e culmina 
com um executivo (tanto na esfera da 
pasta da infraestrutura federal, quanto 
no governo estadual e suas instituições 
voltadas a este setor) preparado com 
calma, ponderação e estudo, e que hoje 
parece em condições de, mais do que 
voltar à prestação de serviços adequada, 
avançar nos principais limitadores 
de crescimento: nos transportes e na 
logística. De um lado, o ministério, junto 
à EPL, formulada em boa parte, em um 
contexto de diálogos francos com a 
própria ANEOR e demais entidades e 
associações representativas (tendo em 
vista as vazias prateleiras de projetos das 
administrações anteriores), estrutura 
estratégicas ações voltadas à destravar 

investimentos em “ativos”, por meio 
de uma nova e ainda maior rodada de 
concessões. Ao Sul, o Paraná, busca, mais 
uma vez na inovação, uma modelagem 
que, se mais adequadamente polida 
como, por exemplo, desconto na tarifa 
referencial de 25 a 30% e a inclusão de 
uma limitação aos participantes, para que 
só possam ganhar um lote cada, acredito 
que a proposta ficaria muito boa para os 
interesses do estado, podendo deixar 
de vez no pretérito, os erros cometidos 
no passado. Além é claro de ter, através 
de contas saneadas e inteligência, como 
na sui gêneris parceria com a Binacional 
Itaipu, ter a perspectiva de reconduzir à 
ribalta o notável conhecimento técnico 
que dispõe em seu Departamento de 
Estradas de Rodagem, por seus próprios 
meios. Temos de convir, então, que 
tanto o Governo Bolsonaro, como o 
Governo Ratinho Jr., estão imbuídos 
dos melhores propósitos. Contudo, aqui 
vejo a necessidade de posicionarmos os 
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*José Alberto Pereira Ribeiro, presidente do Sindicato da Indústria 
da Construção Pesada do Paraná (SICEPOT-PR), vice-presidente 
do Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), vice-presidente da 
Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações de Classe de 
Infraestrutura (Brasinfra), co-fundador e ex-presidente da Associação 
Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias (ANEOR), diplomata da 
engenharia nacional.
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eficiência   segurança   conformidade Cases  de  Sucesso

5 maneiras em que a MiX Telematics 
reduz drasticamente os custos e riscos
de sua frota. 

Redução no consumo de combustível;
Aumento da segurança na condução;
Monitoramento da Jornada de Trabalho dos motoristas;
Gestão da manutenção;
Acompanhamento dos processos de logística.
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80% menos acidentes;
Redução de 8% no consumo de combustível;
Diminuição de 25% nos custos de manutenção.

90% menos acidentes;
Menor consumo de combustível;
Redução dos gastos com horas extras.

120 países
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