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BRASIL. A GENTE ACREDITA!

Correr não é uma opção, parar é quase uma obrigação. Em meio à poeira que resulta de 
abrupta estancada pelo Centro-Oeste, há um momento de reflexão. E baixa o particulado da 
nuvem, as marcas do tênis em um pisão. É um trecho longo e desafiador, em meio ao útero 
verde, pleno em vastidão.

Foi-se a língua preta do asfalto, sobrou no caminho a incerteza da estrada batida sob o sol, 
um horizonte de céu e chão. Sofrem motores, range a suspensão. E passa na abóboda azul, em 
altitudes indizíveis, majestoso e tranquilo, RUMO à Viracopos um poderoso avião.

Corre o suor pela testa, e mata-se a sede com chimarrão. E junto à conjectura, vem à mente a 
antiga cantiga, balbuciada à espera da redenção: “se essa rua se essa rua fosse minha”, mas é o 
cascalho da realidade que castiga os pés, não o ladrilho da imaginação. 

Deve haver mais do que os próximos quilômetros de esforço redobrado e poucos meios de 
arrojar-se à frente desta situação. Pois surge uma cultura de segurança, reiterada explorada e 
detalhada, como faz mais uma vez a Central de Jornalismo da Rodovias&Vias nesta edição.

Há o alerta dos especialistas quanto à normatização. Há o alento que vem de Sergipe, com 
muito trabalho e dedicação. São Paulo firme e forte, fazendo os planos de sua expansão. E há o 
senador atento à seus deveres com a pátria, sem esquecer a sua própria região.

E a porta se fecha, e o GPS acusa uma correção. Perde-se uma entrada, acha-se uma saída. 
Precisamente como muitas matérias irão demonstrar ao longo de sua viagem por esta 
publicação.

Boa leitura...
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Após mais de meio século de hiato, o encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente 
Mario Abdo Benítez, do Paraguai, sela acordo para a construção de uma segunda estrutura de 
ligação entre os dois países em Foz do Iguaçu. O projeto, que inclui uma conexão – a perimetral 
Leste, que absorverá também parte do tráfego pesado Brasil-Argentina – entre a chamada 
“Rodovia das Cataratas” e a BR-277, atende a um pedido de delegação das obras, feito pelo Governo 
do Estado do Paraná, e anteriormente manifestado por Carlos Massa Ratinho Júnior, chefe do 

Sandro Alex 
Secretário da Infraestrutura e Logística

Ratinho Júnior
Governador Paranaense

NA MEDIDA

executivo paranaense, presente à reunião: “o Paraná 
vai ter a oportunidade de fazer a gestão dessa obra, 
fundamental para reforçar a integração entre os 
dois países e que com certeza, vai alavancar não 
apenas a nossa economia, mas a economia de todo 
o país”, destacou o jovem governador. Por sua vez, o 
secretário da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, 
comentou que "A decisão confirma a boa parceria 
entre o Paraná e o governo Federal". Licitado em 
2014 pelo DNIT, o projeto será retomado com 
recursos de Itaipu. As construções, que previam 
uma ponte estaiada de 760 metros de extensão com 
investimentos de R$ 302,5 milhões e a perimetral 
de 15 Km com aportes de R$ 104 milhões, prevê 
ainda 4 viadutos e duas aduanas (uma na cabeceira 
da Ponte e outra na fronteira com a Argentina). As 
estimativas incluem projetos e desapropriações. 
O acordo bilateral também contempla outra 
importante ligação, constituída pela ponte entre 
Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta, no Paraguai 
sobre o rio Paraguai. 

SEGUNDA PONTE
BRASIL - PARAGUAI
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RUMO NORTE SUL
Em apenas 4 anos (e apoiada em suas premissas “result driven” de gestão), a RUMO 

S.A., obteve êxito em efetuar o que o mercado denomina “turnaround” operacional, 
isto é, a reversão de um cenário estagnado para uma franca ordem de marcha. Com 
pesados investimentos em treinamento, inovação e tecnologia, a empresa recentemente 
sagrou-se vencedora do certame (o primeiro em 10 anos) para a concessão dos 1.537 
Km da Ferrovia Norte Sul (FNS), entre Porto Nacional (TO) e Estrela D’Oeste (SP), com 
mais de 100% de ágio sobre o preço da outorga. 
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Foi uma clara demonstração de 
notável capacidade muscular 
financeira, que gera grande 

expectativa, tendo em vista a capacidade 
de realização da gigante, RUMO S.A., 
que com o advento da vitória, consolida-
se definitivamente como maior 
operador ferroviário do Brasil. É desta 
maneira que a companhia fixa o patim, 
com velocidade na alma e resiliência 
no boleto, para preparar uma nova 
composição para o futuro dos caminhos 
de ferro do país. 

ESPINHA DORSAL
A FNS é vital para escoar boa parte 

da produção agrícola brasileira que visa 
mercados externos. Os investimentos 
podem chegar a R$ 2,7 bilhões em 
um prazo contratual de 30 anos, com 
os próximos dois sendo cruciais, pois 
compreendem o tempo em que a 
ferrovia deve iniciar suas operações. 
"Queremos fazer com que a ferrovia 
opere o mais rápido possível, para gerar 
caixa”, afirmou o presidente da Rumo, 
Julio Fontana, logo após as batidas do 
martelo, complementando: "É um bom 
negócio para nossa companhia e tem 
sinergia com a nossa operação", afirmou.
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LUIZ ALBERTO KÜSTER

Excesso de problemas ou falta de soluções?

Ele foi diretor Presidente do maior aeroporto de cargas da América Latina, é 
engenheiro Civil e “Master of Science” pela Colorado State University. Também 
é considerado um especialista em concessões de aeroportos e cenários 
de Infraestrutura no Brasil, tendo sido diretor Geral do DER/PR, diretor de 
Desenvolvimento de Negócios da Triunfo Participações e Investimentos S.A., e diretor 
da Terlip – Terminal de Logística Integrada do Paraná. Atualmente exerce a função de 
consultor no escritório Küster Machado Advogados, auxiliando no desenvolvimento 
de projetos de infraestrutura combinando a expertise neste segmento com o apoio 
jurídico do escritório. De fato, “Beto”, como é conhecido, possui um curriculum 
extenso também na área que considera sua “vocação”, voltada ao setor de 
energia. Objetivo, direto ao ponto sempre, ele falou a Rodovias&Vias em conversa 
abrangente para abordar alguns assuntos essenciais para compreender o ambiente 
de negócios, como funciona o “mindset” de um investidor e principalmente, fazer 
alguns alertas importantes, não apenas quanto aos rumos das concessões - inclusive 
e especificamente a do Aeroporto Afonso Pena (CWB), que se aproxima - mas da 
infraestrutura nacional como um todo.
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Consultor no escritório Küster Machado Advogados
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E que tipo de consumo de tempo isto 
representa? Afinal, nos parece que o tempo 
“ganho” em viagens mais rápidas (e mais caras, 
como o senhor disse), por meio aéreo pode ser 
confrontado com um tempo prolongado de 
espera, não?

Quando assumi VCP eu levantei uma lista de 
todos os importadores e exportadores, e no topo 
deles estava a Embraer. Foi então que, avaliando 
caso a caso, pedi para verificarem o tempo 
médio de desembaraço das cargas da Embraer. 

E quanto era?

25 dias. 

E como era esse processo?

Bom, é preciso primeiro colocar que a carga 
aérea leva entre 9h e 11h para vir dos Estados 
Unidos para cá, e entre 12h ou um pouco mais 
da Europa para cá. A partir do momento em 
que a carga é desembarcada da aeronave, ela 
passa a ser responsabilidade do aeroporto. 
Saiu do domínio da companhia aérea. Aí o 
aeroporto faz uma verificação documental, 
para averiguar a consistência e correção das 
informações, o borderô, enfim o cruzamento 
entre o que é declarado e o que de fato 
chega. Aí encaminhamos essa carga, que vai 
para um sistema de elevadores, 10 linhas de 
transelevadores automatizados (no caso de 
Viracopos), e lá ela fica armazenada até o fim 
da tramitação da documentação, que passa 
pela  Receita Federal, que analisa, certifica e 
repassa os documentos para a Anvisa, que faz 
as verificações que lhe competem e por sua vez 
os entrega para a Vigiagro. E nesse processo 
de tramitação e pagamentos, transcorriam-se 
os tais 25 dias que eu falei. E aí na conta, entra 
a ineficiência de alguns agentes públicos, a 
burocracia de outros, e que somadas às normas 
e regras intermináveis, consome um montante 
monstruoso de tempo. E essa demora me 
chocou, então busquei inverter o processo.  
Eu comecei a procurar as empresas e a nível 
hierárquico operacional para entender o que 
poderia ser feito para melhorar a velocidade 
do processo. E isso causou alguma surpresa. 

exclusiva

“A lição que tiramos é 
de que é preciso atacar a 

burocracia no Brasil. É algo 
que precisa ser combatido.”

Comecemos com uma “disputa” que o 
senhor conhece bem: de um lado o aeroporto de 
Viracopos (VCP), de outro Guarulhos (GRU). No 
centro, a movimentação de cargas. Quem afinal, 
movimenta mais?

Guarulhos afirma que tem mais 
movimentação, mas trata-se de mercadoria que 
vem no compartimento de carga das aeronaves 
comerciais de passageiros. É, portanto, carga 
nacional, doméstica. Em termos de Zona 
Primária, de exportação e importação, onde se 
recebe aviões cargueiros, o maior sem dúvida é 
Viracopos. Enquanto eu estive lá, operava-se com 
uma média de 15 cargueiros por dia, Guarulhos 
operava 1.  

Este tipo de raciocínio pode ser aplicado a 
outros modais, como por exemplo o ferroviário, 
onde já, reiteradas vezes ouvimos tanto gestores 
quanto operadores que carga é mais viável do 
que passageiros, o que ocasionaria aí um conflito 
com repercussões até mesmo no chamado direito 
de passagem, não só por empresas distintas mas 
também por transportes de naturezas distintas?

Claro, carga é mais rentável para as empresas. 
Veja o que aconteceu com os ônibus, onde 
as empresas de transporte de passageiros 
passaram a competir com os caminhões. No 
caso do transporte aéreo, quando falamos de 
carga internacional, a competição é maior com o 
modal marítimo.  O custo da carga aérea é quase 
10 vezes maior do que a marítima. O transporte 
aéreo somente se notabiliza pela questão da 
urgência. O que encontramos no transporte 
aéreo do Brasil, quando assumimos Viracopos, foi 
a questão do tempo excessivo de desembaraço 
da carga. Quem paga 10 vezes mais é porque 
tem pressa, urgência em receber a mercadoria. 
Não dá para aceitar nossa burocracia levar tanto 
tempo para liberar essa carga. 
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Junto à Embraer estabelecemos um projeto 
para que em 12 meses reduzíssemos o tempo 
de espera de 25 para 5 dias. E atingimos essa 
meta em 60 dias. Então, a lição que tiramos 
é de que é preciso atacar a burocracia no 
Brasil. É algo que precisa ser combatido. Note 
que o atual presidente do país inclusive tem 
consciência disso e o mesmo chegou a declarar 
que é preciso agilizar e simplificar alguns 
procedimentos. Ora, somente o Borderô que 
eu mencionei é constituído de 30 documentos. 
Em Seul, por exemplo, tudo o que o operador 
precisa é da nota; conferiu, carimbou, 
despachou para o destinatário pegar. Mas 
sinceramente, eu pessoalmente verifico poucos 
avanços neste sentido.

Talvez por que o Governo Federal esteja 
muito focado na reforma previdenciária?

Acredito que sim, que está consumindo 
muita energia do Planalto. E, novamente, minha 
opinião é que ela deixa de atacar pontos mais 
relevantes. Ela irá prosperar? Acho que sim, mas 
será uma “vitória de Pirro” e no final das contas, 
acho que não será assim tão transformadora. 
Torço para estar errado nesse assunto.

Chega um ponto em que as influências 
políticas passam a interferir demasiadamente no 
executivo? 

É claro. Mas no Brasil, em qualquer lugar do 
país, sempre foi assim, muitas vezes a “agenda” 
política nem sempre está sincronizada com os 
anseios da classe empresarial. 

Isto nos leva a outra questão: o Brasil deu 
uma “guinada” nas últimas eleições, saindo de 
um longo período mais à esquerda para, em 
tese, abraçar um “liberalismo” mais à direita. 
Quais os possíveis impactos dessa decisão na 
infraestrutura em geral?

A necessidade de infraestrutura está 
diretamente ligada ao crescimento econômico. 
Não há crescimento econômico sem uma 
infraestrutura adequada, seja ela rodoviária, 
portuária e aeroportuária, que aliados à energia, 
são pontos essenciais da infraestrutura para 
promover o desenvolvimento. Tanto é que não 
é à toa que tanto os governos da esquerda ou 
da direita, todos eles buscaram melhorias nesse 
setor. O que nos preocupa é a incapacidade do 
Estado brasileiro em promover esse assunto. 
A única alternativa até hoje demonstrada, 
fora dos orçamentos públicos, foi através dos 

“A necessidade de 
infraestrutura está 
diretamente ligada ao 
crescimento econômico.
Não há crescimento econômico 
sem uma infraestrutura adequada, 
seja ela rodoviária, portuária e 
aeroportuára. ”
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“Nosso Estado, de direita ou 
esquerda, parece que ainda 

não entendeu. Sedutor na 
promessa e “Draconiano” 

na execução dos contratos, não 
envia boas mensagens sobre 
comoconduz as concessões.  ”

projetos BOT (Built Operate and Transfer), 
no qual é feita uma concessão, devidamente 
amparada pelo artigo 175 da nossa Carta 
Magna, e onde o Operador acaba fazendo o 
processo de implantação da infraestrutura 
(ou de ampliação ou modernização), a opera 
por um determinado tempo para amortizar 
os investimentos que foram feitos, e ao final 
do período estipulado, a devolve à União. 
Então, eu não vejo alternativa fora essa. 
Obviamente, o discurso do ministro Paulo 
Guedes, de diminuir o tamanho do Estado, 
permite a este alavancar mais recursos 
para a infraestrutura, algo que afinal não 
vemos acontecer há muito tempo no Brasil. 
E há situações em que o BOT não é viável, 
o projeto é incapaz de gerar os resultados 
suficientes para que haja amortização 
dos investimentos. Para estas situações, 
a alternativa seria o estabelecimento de 
PPP’s, onde o Estado acabaria de certa forma 
“ajudando”, ainda que seja um discurso 
totalmente contrário a uma retórica liberal. 
Então, que o governo reduza o tamanho 
do Estado, consiga os recursos e o faça 
diretamente, mas a infraestrutura é sim 
essencial ao crescimento econômico que 
todo nosso país almeja.  

E a aposta do Governo Bolsonaro, capitaneada 
pelo Ministro Tarcísio, de que a iniciativa privada 
comprará o que o nosso “pequeno império” quiser 
vender? O senhor acredita que terá sucesso?

O empreendedor privado, nacional ou 
internacional, visa o lucro. Aliás, Adam Smith 
já apontou há mais de 250 anos, que não é a 
“benevolência” a força motriz da geração de 
riquezas. Nosso Estado, de direita ou esquerda, 
parece que ainda não entendeu. Sedutor na 
promessa e “Draconiano” na execução dos 
contratos, não envia boas mensagens sobre 
como conduz as concessões. Hoje enfrentamos 
problemas em várias delas, e não se apresentam 
soluções. 
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exclusiva

Você tangenciou a modelagem das concessões. 
Que modelo o senhor considera que seria viável para o 
Brasil, ou melhor colocando, do que carecem os novos 
modelos, para tornarem-se bons para os investidores 
na mesma monta em que sejam benéficos ao país?

Os modelos de concessão que vieram até hoje 
podem ser reduzidos basicamente – com algumas 
diferenças para lá ou para cá – em maior outorga 
ou menor tarifa. Óbvio que ambas têm vantagens 
e desvantagens. Quando se fixa uma tarifa e vence 
quem paga a maior outorga, está se garantindo 
a boa execução daquele contrato de concessão. 
Quando a licitação preconiza a menor tarifa, está 
se garantindo o desastre, como já vimos acontecer 
diversas vezes.

A qual ou quais casos você se refere? Pode 
especificar?

Vimos quais foram os resultados daquela famosa 
licitação da BR 116, incluindo a Regis Bitencourt, 
em que empresas espanholas levaram um eixo 
extraordinariamente importante para o nosso 
desenvolvimento por R$ 1,00 (hum Real) o que 
paralisou os investimentos durante muito tempo 
por “alegados” problemas  ambientais. O que o 
Estado tem que entender é que é preciso ser menos 
draconiano na gestão dos contratos de concessão 
e dar mais independência e poder às agências 
reguladoras. A solução de uma concessão bem 
gerida, emana de uma agência reguladora que 
compreenda que o setor privado tem por objetivo o 
lucro, e que ao mesmo tempo trabalhe para que ao 
par desse lucro, venha uma boa prestação de serviço 
público. É essa a função da agência.

Você falou de diferentes órgãos 
funcionando dentro do aeroporto. Não há 
um conflito de competências?

Sim, há uma grande confusão 
institucional. Prefeituras querendo cobrar 
ISS e IPTU em terras da União, fato que 
não acontecia na época da Infraero, pelo 
acordo de isenção mútua. Quando o 
Operador Privado assume o aeroporto, a 
conversa e a cobrança indevida retornam. 
O operador paga uma Outorga para União, 
traduzindo, um “aluguel” pela utilização 
da infraestrutura federal. Este valor, além 
do OPEX e custos de amortização do 
CAPEX exigido tem que sair da receita do 
aeroporto.

Tanto assim?

Mas é claro, quando eu entrei para 
operar eu paguei uma outorga. E o pessoal 
não entende por que o pão de queijo é 
caro, por que o estacionamento é caro... 
ora, o operador tem custos operacionais 
(OPEX), outorga e custos financeiros do 
CAPEX para pagar. E esses valores são 
pagos com recursos oriundos de receita 
aeronáutica (os pousos, as decolagens, 
taxas de embarque, etc.), as receitas 
comerciais e por fim, as receitas de carga. 
Resumindo, a questão das receitas: 1/3 
comercial, 1/3 regulada e 1/3 carga.

“A solução de uma concessão 
bem gerida, emana de uma 

agência reguladora que 
compreenda que o setor privado 

tem por objetivo o lucro, e que ao 
mesmo tempo trabalhe para que 

ao par desse lucro, venha uma boa 
prestação de serviço público.”

“Quando o Operador 
Privado assume o 
aeroporto, a conversa 
e a cobrança indevida 
retornam. O operador 
paga uma Outorga para 
União, traduzindo, um 
“aluguel” pela utilização da 
infraestrutura federal.”
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“É preciso discutir. É 
preciso compreender que 
a estratégia boa para o 
Estado acaba sendo boa 
para a União, mas o inverso 
nem sempre é verdadeiro.”

E como isso impacta a futura concessão do bloco em que o Afonso Pena (Aeroporto de Curitiba/PR) 
está alocado? 

Mas nesse caso, sabemos que haverá modificações na modelagem, que podem reverter esta 
situação. Ou não?

Pois bem, vamos avaliar o aeroporto Afonso 
Pena. No caso dele, a receita de carga está 
comprometida por 10 anos. Por que a Infraero 
entregou a operação de carga, por licitação, 
para a PAC Logística. Até aí tudo bem. Mas 
é uma receita com a qual o futuro operador 
do aeroporto não poderá contar. Também o 

estacionamento do Afonso Pena foi outorgado, 
não sei por quanto tempo, para o Fundo Pátria, 
que constantemente está em uma briga de 
preços com os estacionamentos que ficam 
no entorno. Então, veja que a receita fica 
prejudicada e, por conseguinte, a prestação dos 
serviços. 

Há essa ideia de licitar em “bloco”, pra 
fazer o “mignon” subsidiar o “osso”. E aí vem 
o grupo: Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, 
Joinville, Navegantes, Bacacheri, Bagé, 
Pelotas e Uruguaiana.  No que eu pergunto 
ao ministro Tarcísio: por que o ganhador do 
certame em Curitiba vai ter que subsidiar Bagé, 
por exemplo? Existe o conceito de “break 
even point”. Foz do Iguaçu por exemplo, 
está beirando o tal “zero a zero”. Os demais 
são aeroportos de baixo volume e que, além 
disso estão em outros Estados. Ora, com isso, 
nós estamos arriscando que o Afonso Pena 
deixe de servir a nossa região. Os interesses da 
União, não necessariamente coincidem com 
os melhores interesses do Estado. Então, o que 
vemos é que essa nova concessão pode ser 
contraditória aos interesses do Paraná. A meu 
ver, é mais interessante retirar Bagé, Joinville, 
deixo-os para o Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, e incluo no programa, por exemplo, 
Maringá? Então, é preciso discutir. É preciso 
compreender que a estratégia boa para o 
Estado acaba sendo boa para a União, mas o 
inverso nem sempre é verdadeiro. Tomemos 
o exemplo do anel de integração, tocado por 
mim à época em que eu era do DER. Que no 
fundo é uma linha logística que conciliava a 
produção do Mato Grosso e do oeste do Paraná 
e a direcionava para Paranaguá. E concomitante 
a ele, a Ponte de Guaíra e a de Porto Camargo, 

que concluímos. E tudo isso por que o Jaime 
Lerner compreendeu, o que fez São Paulo 
quase meio século atrás, promovendo a 
integração do seu porto (Santos) ao Oeste e à 
áreas de produção que dele então passariam 
a se utilizar. E isso atrai empresas, influencia 
positivamente o PIB do Estado, e a arrecadação 
para a própria União, ao fim de contas. Então, eu 
vejo que o programa de concessões rodoviárias, 
que foi outorgado ao governo Brasileiro tem 
grande possibilidade de não trazer o melhor 
desempenho ao Paraná. A União vai tentar 
resolver os seus problemas, que normalmente 
não coincidem com os problemas do Estado. 
Então, eu acho que o Paraná vai ter que “brigar”. 
Acho que o governo do Paraná vai ter que se 
posicionar.
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exclusiva

“A capacidade financeira das 
empresas multinacionais e 
internacionais, aliada a um 
juro extremamente baixo 
nos seus países de origem, 
tornam o Brasil “apetitoso”. 
Então, nós temos que aproveitar 
esse momento.”

O senhor assumiu uma nova missão, como consultor de um grande escritório de advocacia do país. 
O que lhe parece mais difícil: prospectar novos negócios na infraestrutura, ou convencer os investidores 
sobre a nossa segurança jurídica?

O escritório Küster Machado tem 
conversado com diversos investidores na China 
e Europa, e  tem de fato buscado trazê-los ao 
Brasil. Sentimos um pouco de insegurança com 
relação à estrutura jurídica das concessões, 
diante de tantos exemplos de problemas em 
concessões existentes e diante da incapacidade 
do governo de apresentar as soluções. Então, 
é claro que isso gera uma dificuldade. Por 
outro lado, as licitações mais recentes no setor 
de aeroportos, tiveram sucesso absoluto. 
A capacidade financeira das empresas 
multinacionais e internacionais, aliada a um 
juro extremamente baixo nos seus países de 
origem, tornam o Brasil “apetitoso”. Então, 
nós temos que aproveitar esse momento. E 
é a isso que o Küster Machado Advogados se 
propõe, a demonstrar que existe um mínimo 

embasamento, um suporte jurídico, que dê 
segurança a esse empreendedor, para que ele 
venha e consiga gerar os seus lucros.
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NAS RODOVIAS BRASILEIRAS

A SUA FAMÍLIA
COMSEGURANÇA

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO VIÁRIA
RESTAURAÇÃO AMBIENTAL

NA DÉCADA DO TRÂNSITO
A JARDIPLAN
ILUMINOU CAMINHOS
SINALIZOU ESPERANÇAS
E INVESTIU EM SEGURANÇA VIÁRIA

IV DÉCADAS
A SERVIÇO DO
BRASIL

NOSSA QUALIDADE
SUASEGURANÇA

MAIS DE 40 ANOS

PREOCUPADA EM GARANTIR A SATISFAÇÃO DE NOSSOS CLIENTES E USUÁRIOS,
A RESPONSABILIDADE DA JARDIPLAN NÃO TERMINA NA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
DE PRODUTOS E SERVIÇOS, MAS SE PROLONGA NA MANUTENÇÃO DO TRABALHO EXECUTADO.

JARDIPLAN ORGULHOSAMENTE RESPONSÁVEL
POR 4.600 QUILÔMETROS DE BR-LEGAL

NOS ESTADOS DE RONDÔNIA,
MATO GROSSO DO SUL,

BAHIA, ALAGOAS
E PARAÍBA.
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Capítulo final das pesadas intervenções executadas na estratégica rodovia SP 425, 
conhecida como “Assis Chateaubriand”, entrega do lote entre Presidente Prudente e 
Pirapozinho beneficiará quase 16 mil usuários/dia com padrão de pistas moderno 
e bem sinalizado. Obra reforça protagonismo da engenharia do Estado, consolida o 
prestígio de uma das mais importantes e antigas referências do rodoviarismo brasileiro, 
o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) e reitera o 
compromisso da nova gestão com o incremento dos eixos produtivos do interior.

ROTA PAULISTA, 
CONEXÃO PANAMERICANA

DER/SP / dr.12 Presidente prudente

RODOVIAS&VIAS22
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Obra Entregue: SP-425

Uma nova perspectiva já faz parte do ir 
e vir dos habitantes de Martinópolis, 
Indiana, Regente Feijó, Presidente 

Prudente, Pirapozinho, Tarabai e Estrela do 
Norte, no Oeste Paulista. Três lotes, três anos, 
101 km de obras e  45 km duplicados, com 
investimentos totais de R$ 371,1 milhões 
(oriundos de uma linha de financiamento 
viabilizada pelo Governo do Estado junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
– BID), constituem novo fôlego para uma das 
regiões mais pujantes do País, e atenderão a uma 
população de pouco mais de 313 mil pessoas. 
Números que atestam o tamanho ponderável 
do esforço, é preciso adicionar ainda que, para a 
execução do empreendimento, foi necessário 
o emprego direto de mais de 430 trabalhadores 
especializados, o que gerou, colateralmente, 
cerca de mais de 1.300 oportunidades de 
trabalho indiretas (em todos os trechos, de 
acordo com informações do Governo do Estado). 
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“Este último trecho de 23,5 km, 
totalmente duplicado, recapeado, 
com acostamentos pavimentados e 
baias de ônibus, coroa um trabalho 
iniciado no final de 2015. Este 
segmento teve algum atraso por conta de 
questões de desapropriação, mas ganhou 
maior velocidade a partir da determinação 
do governador Doria, em um objetivo que 
foi plenamente alcançado pelo DER/SP.”
Paulo Cesar Tagliavini
Superintendente do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São Paulo

DORES DO CRESCIMENTO

DER/SP / dr.12 Presidente prudente

Avançando a bom termo, as obras tiveram 
já em março de 2018 a entrega dos lotes 1 e 
3, mas esbarraram na complexidade do lote 
intermediário entre Presidente Prudente 
e Pirapozinho, que demandou maiores 
cuidados no tocante à desapropriações/
realocações e indenizações em uma área de 
cerca de 22 alqueires, densamente ocupada, 
que retardaram um pouco a entrega para o 
segundo bimestre deste ano. Um atraso que, 
se bem avaliado, demonstra a capacidade 

de transformar em oportunidade, o que 
inicialmente poderia ser um problema, uma 
vez que o tato no tratamento das questões, 
de fato, resultou em uma melhor organização 
da mancha urbana local, já sofrendo os 
efeitos da falta de planejamento para um 
crescimento ordenado. “Este último trecho 
de 23,5 km, totalmente duplicado, recapeado, 
com acostamentos pavimentados e baias de 
ônibus, coroa um trabalho iniciado no final 
de 2015. Este segmento teve algum atraso 
por conta de questões de desapropriação, 
mas ganhou maior velocidade a partir da 
determinação do governador Doria, em um 
objetivo que foi plenamente alcançado pelo 
DER/SP”, comentou Paulo Cesar Tagliavini, 
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atual Superintendente do Departamento 
de Estradas de Rodagem do Estado de São 
Paulo, em conversa com Rodovias&Vias 
quando da ocasião da entrega. Também 
presente à solenidade, a diretora da Regional 
de Presidente Prudente (DR.12), Helena de 
Souza Aguiar explicou: “Era um segmento em 
pista simples. Trata-se de uma reivindicação 
antiga de todos os moradores e das empresas 
atendidas pelo percurso. É uma obra que 
além da segurança para o motorista, com 
qualidade e conforto de rodagem, também 
nos permitiu resolver um outro problema, 

“Era um segmento em pista simples. 
Trata-se de uma reivindicação 

antiga de todos os moradores e das 
empresas atendidas pelo percurso. 
É uma obra que além da segurança para 

o motorista, com qualidade e conforto 
de rodagem, também nos permitiu 

resolver um outro problema, que eram as 
travessias de pedestres, pois ela atravessa 

perímetro urbano.”

 Helena de Souza Aguiar
Diretora da Regional de Presidente Prudente (DR.12)

que eram as travessias de pedestres, pois ela 
atravessa perímetro urbano. Houve a adoção 
de dispositivos em desnível (10 entre retornos 
e viadutos), melhoria de acessos, e mesmo 
alguns cuidados ambientais, com a instalação 
de passagens de  fauna e alambrados, que 
estão em fase de finalização”, afirmou.  

Obra Entregue: SP-425
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GRANDES MISSÕES, EMPRESAS À ALTURA
Naturalmente, um lote com um conjunto 

de desafios tão preponderantes, exige 
perícia técnica e sobretudo, expertise, 
pontos essenciais para os trabalhos, e que 
foram plenamente atendidos pelo alto 
desempenho do Consórcio Bandeirantes/
Ellenco, ambas companhias cuja capacidade 
de entrega é inquestionável e cujas marcas 
já figuraram (e ainda estampam) outros 
grandes empreendimentos dentro e fora do 
Estado de São Paulo, além das páginas deste 
periódico. Avaliando a qualidade dos serviços, 
o engenheiro Álvaro Antônio Ferro, diretor 
Técnico de Serviço da DR.12, comentou: “É 

uma obra que ficou muito boa, pois além 
das empresas do entorno, ela é um acesso 
importante ao Aeroporto de Presidente 
Prudente”, disse. O experiente engenheiro 
ainda detalhou outra peculiaridade acerca do 
desenvolvimento: “tivemos que no decurso 
da obra, tomar atitudes e decisões rápidas, 
por que, havia a possibilidade de um dos 
dispositivos planejados, interferir na faixa de 
domínio do aeroporto. Mas a equipe trabalhou 
forte para encontrar a solução, e felizmente 
conseguimos afastar essa possibilidade 
de intercorrência”, detalhou. Ponto para o 
agronegócio e para as crescentes atividades 
comerciais e industriais da região, que 
passam a contar com um componente que 
vem fortalecer a logística e o escoamento 
de produção, integrando um leque de rotas 
alternativas interestaduais, inter-regionais e 
mesmo internacionais.

“Tivemos que no decurso 
da obra, tomar atitudes e 
decisões rápidas, por que, 
havia a possibilidade de um 
dos dispositivos planejados, 
interferir na faixa de domínio 
do aeroporto. Mas a equipe 
trabalhou forte para encontrar a 
solução, e felizmente conseguimos 
afastar essa possibilidade de 
intercorrência.”
Álvaro Antônio Ferro
Diretor Técnico de Serviço da DR.12

DER/SP / dr.12 Presidente prudente
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“O HOMEM NO PALCO”
Ao emprestar a frase de Winston Churchill, Rodovias&Vias lembra que os holofotes dos 

desafios, quando incidem sobre os gestores e legisladores, dão à estes a oportunidade de 
tornarem-se verdadeiros homens de Estado.

Nesta edição: Senador Marcos Rogério (DEM-RO),
Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI).

Dotado do raciocínio rápido, e da eloquência típica dos grandes 
comunicadores (por vocação, ele abraçou, por 12 anos a profissão de 
jornalista), o causídico, mestrando em Administração Pública, vereador, 

deputado Federal por duas magistraturas consecutivas, senador mais votado por 
seu Estado no último pleito e orgulhoso “filho de Ji-Paraná”, Marcos Rogério da 
Silva Brito, integra com propriedade os quadros do que se convencionou chamar 
de “nova política”. 

SENADOR  MARCOS ROGÉRIO (DEM-RO)
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“O HOMEM NO PALCO” Eleito por aclamação para a 
presidência da “Comissão de 
Serviços de Infraestrutura” da 

Câmara Alta, estão sob sua guarda as 
enormes missões de avaliar propostas 
pertinentes a transportes em terra, mar e 
ar; obras públicas em geral; minas; recursos 
geológicos; serviços de telecomunicações; 
parcerias público-privadas; agências 
reguladoras e outros temas correlatos. 
Intransigente no combate à corrupção, 
sensível aos desafios de seu Estado, o 
jovem senador é o principal precursor 
dos cerca de R$ 150 milhões investidos, 
via emendas impositivas, em todos os 
52 municípios rondonienses, atacando 
principalmente temas voltados à saúde, 
educação, infraestrutura e apoio ao setor 
rural. Esta consciência, da necessidade por 
maior atenção aos pleitos dos eleitores, 
ficou ainda mais explícita já em seus 
primeiros apontamentos como presidente 
na comissão, onde demonstrou a vontade 
de “aprofundar a discussão de assuntos 
de importância para o país”, com estreita 
aproximação entre “representantes e 
representados em absoluta sintonia com a 
agenda de temas nacionais”.
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ATUAÇÃO PLANEJADA
Profundo conhecedor dos entraves logísticos, tanto 

imediatos quanto de longo prazo a serem vencidos tanto 
pelo Brasil quanto pelo próprio Estado, estratégico para 
a comunicação da produção de grãos brasileira para o 
Norte, sob o ponto de vista de defesa e mesmo, conexões 
internacionais com a vizinha Bolívia, o senador Marcos 
Rogério também está atento a uma outra indústria que 
vem representando, ano após ano, um ponderável 
incremento às divisas rondonienses: o Turismo. 
Justamente por enxergar a interdependência entre a 
preservação das riquezas e o crescimento de forma não 
agressiva e sustentável, que o senador “deu o tom” que 
evidenciará uma atuação que rejeitará a exploração 
desmedida de recursos, ao passo em que buscará no 
equilíbrio a mediação para um progresso viável: “Todos 
nós temos que ter preocupação e cautela quando o 
tema é questão do controle ambiental, especialmente 
do efeito das ações que se faz em busca do pleno 
desenvolvimento. Entretanto, não se pode com esse 
argumento impedir que obras importantes e estratégicas 
sejam feitas”.

SENADOR  MARCOS ROGÉRIO (DEM-RO)
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como a reforma tributária e reforma do Estado, 
além da revisão de elementos críticos para 
o ambiente produtivo, como por exemplo, 
o setor energético – no qual, entre outras 
proposições, pretende reavaliar o sistema de 
bandeiras - e o reajuste tarifário.

Assim como faz com os demais integrantes 
das comissões de Infraestrutura, Transportes e 
Logística do Congresso Nacional, este periódico 
continuará a acompanhar o trabalho do 
senador Marcos Rogério, com a certeza de que, 
ainda que não seja fácil, o caminho para o êxito, 
com muito esforço (e a determinação por ele já 
demonstrados) são as únicas alternativas para 
um maior protagonismo rondoniense, com o 
qual o Brasil só tem a ganhar.

Todos nós temos que ter 
preocupação e cautela quando 
o tema é questão do controle 
ambiental, especialmente 
do efeito das ações que 
se faz em busca do pleno 
desenvolvimento. Entretanto, 
não se pode com esse argumento 
impedir que obras importantes
e estratégicas sejam feitas.”

INFRAESTRUTURA EM FOCO
Calcado em princípios e valores fundamentais 

à sociedade brasileira, incluindo aí direitos 
inalienáveis como o de ir e vir, o senador já 
demonstrou ao longo de sua atuação, e terá 
oportunidade de no próximo biênio de sua 
presidência, reiterar seu compromisso com as 
duplicações das BR-364, 421 e a pavimentação 
da BR-319, todas as 3, recentemente tema de 
reportagem da série “Na minha Regional”, de 
Rodovias&Vias, que foi registrar as principais 
ações da superintendência do DNIT em 
Rondônia. Defensor de um Estado mais “enxuto” 
e ao mesmo tempo forte, Marcos Rogério 
também mostrou-se em prol de reformas 
consideradas desdobramentos importantes das 
que atualmente se encontram em discussão, 
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Diálogo. Alinhamento. Sintonia. Em 
tempos onde as “assimetrias de 
comunicação” grassam por diversos 

canais e mídias, as três primeiras palavras 
desta reportagem, precisamente nesta ordem, 
parecem terem se tornado artigos em falta 
no mercado. Logo, não deixa de causar uma 
grata surpresa, adentrar um ambiente onde 

Palestra proferida pelo secretário Municipal de Infraestrutura e Obras da Prefeitura 
Municipal da Cidade de São Paulo, Vitor Aly no Sindicato da Indústria da Construção 
Pesada do Estado de São Paulo (SINICESP), discorreu sobre ações da gestão de Bruno Covas 
nas áreas de mobilidade urbana, drenagem e edificações. Engenheiro também destacou 
outras ações quanto à recuperação, requalificação e manutenção de Pontes e Viadutos.

A CULTURA DE 
MANUTENÇÃO 
COMO LEGADO

EVENTOS

estas mais que prosperam: refletem 
a tônica de uma harmonia. De um 
lado, representantes da indústria que 
certamente é o esteio do mais rico 
Estado da Federação, sob a liderança de 
seu presidente, Luiz Albert Kamilos. Do 
outro, o homem “de Construção” da mais 
pujante prefeitura do País. No meio, o 
detalhamento das ações que constituem 
um plano compreensível de sustentação 
de um protagonismo inquestionável. Já 
na abertura dos trabalhos, o presidente 
reafirmou um traço de sua gestão, que 
já começa mesmo a ganhar ares de 
compromisso da instituição: a disposição 
das empresas associadas ao Sindicato, 

Luiz Albert Kamilos, Presidente SINICESP

“Colaborar com o município de
São Paulo é ajudar no progresso da 
cidade, no incremento de negócios e na 
geração de empregos, este último,
o grande desafio em nível nacional.”
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das informações referentes às OAEs”. 
Também ele relatou que estão sendo 
feitos estudos para a estruturação de 
uma PPP (Parceria Público Privada), 
voltada para a manutenção desses 
dispositivos. Encerrando o ciclo (o 
qual você pode acessar de forma mais 
detalhada em apresentação disponível 
no site do SINICESP (sinicesp.org.br), 
Vitor Aly ressaltou que é importante 
para a Engenharia Nacional o diálogo 
entre os setores público e privado: “Não 
dá para trabalhar cada um segregado”, 
ecoando a posição do sindicato (eis 
aí a sintonia), adicionando ainda que 
“convergir interesses e gerar benefícios 
que a população espera, o que é a função 
precípua do poder público”.

SINICESP

“Deixar um legado, implantando 
uma cultura permanente de 

manutenção, com um valor 
anual previsto para essas ações e 

estruturando um inventário das obras 
de arte especiais, além da criação 

de um programa de manutenção e 
o estabelecimento de um sistema 

de gerenciamento das informações 
referentes às OAEs.”

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
Em sua preleção, o secretário Aly 

destacou as recentes ações adotadas 
pela prefeitura, relativas à recuperação 
e manutenção de OAEs, cujo fulcro em 
especial se direciona à pontes e viadutos 
da cidade. Elegendo prioridades, Aly 
apontou projetos como o viaduto da 
Marginal Pinheiros e a ponte de acesso 
à Rodovia Presidente Dutra. Ainda, o 
secretário fez questão de frisar a intenção 
da prefeitura em “deixar um legado, 
implantando uma cultura permanente 
de manutenção, com um valor anual 
previsto para essas ações e estruturando 
um inventário das obras de arte especiais, 
além da criação de um programa de 
manutenção e o estabelecimento 
de um sistema de gerenciamento 

Vitor Aly, Secretário Municipal de Infraestrutura e
Obras da Prefeitura Municipal da Cidade de São Paulo

que permanecem “empenhadas em 
manter contínuo diálogo com os 
representantes da administração pública, 
e preocupadas em oferecer os melhores 
recursos materiais e humanos para a 
concretização das obras de infraestrutura 
urbana”, frente ao desafio “inigualável” 
representado pela administração da 
cidade, manifestando o entendimento 

de que é necessária uma “soma de 
esforços”, no qual o SINICESP oferece 
apoio consultivo e institucional para 
Prefeitura de São Paulo: “Colaborar com 
o município de São Paulo é ajudar no 
progresso da cidade, no incremento de 
negócios e na geração de empregos, 
este último, o grande desafio em nível 
nacional”, afirmou Kamilos.
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Estranhamente o abre desta matéria, contesta a chamada de capa. 
Filigranas do português, um ponto de interrogação e muda-se por completo o 
contexto e o sentido. É preciso fazer um contorcionismo na esperança, e verter 
uma profusão de fé para acreditar que a chamada de capa desta edição, tem 
algum contato com a realidade. Em especial, se nos atermos aos alarmantes 
índices de mortalidade  e ao ainda ponderável número de estradas de chão, 
como se fossem artérias entupidas, impedindo a livre circulação de nossas 
riquezas, irrigando e ampliando os negócios.
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É bem verdade que por nossa imensa 
malha rodoviária, circulam diariamen-
te milhões de pessoas que, em sua 

imensa maioria chegam ao destino em relativa 
segurança e conforto. Porém também é 
fato que, no momento em que você, nosso 
leitor, corre os olhos por estas linhas, milhares 
de caminhões atolam em vias há muito 
carentes de investimentos portentosos, 
e inúmeras famílias vão chorar seus entes 
nelas perdidos em acidentes. Se for possível 
ignorar os impactos sociais, podemos ficar 
nos econômicos, pois em tempo de reforma 
da previdência, quase nada se fala dos altos 
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"Vocês podem ir lá ajudar a 
financiar nossas rodovias, 
ir atrás de concessões de 
petróleo e gás, vamos vender 
o pré-sal. Todos vão
estar lá: chineses, 
americanos, noruegueses."

INFRAESTRUTURA • RODOVIAS 

Paulo Guedes, Ministro da Economia
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custos nas contas públicas advindos dos 
sinistros que invariavelmente ceifam a 
saúde ou a vida de tantos, justamente na 
fase mais produtiva destas. Porém, muito 
do que o país precisa em investimentos, 
não poderá ser dispendido a partir dos 
exauridos cofres públicos. Resta tornar 
nossa infraestrutura, ou melhor a falta 
dela, uma noiva mais atraente aos olhos 

dos players internacionais. Em evento no 
“Brazil Day”, o ministro da Economia Paulo 
Guedes, não perdeu a oportunidade de 
mostrar os dotes potenciais. "Vocês podem 
ir lá ajudar a financiar nossas rodovias, ir 
atrás de concessões de petróleo e gás, 
vamos vender o pré-sal. Todos vão estar 
lá: chineses, americanos, noruegueses", 
afirmou. Lembrou ainda que o país já conta 
com presença importante dos chineses em 
nossa economia, até por ser nosso melhor 
cliente. O ministro também afirmou que o 
país carece de infraestrutura, e isto pode 
ser uma ótima oportunidade de negócios 
para nossos amigos ricos: "estamos com 
problemas seríssimos (em infraestrutura), 
os chineses querendo entrar, temos 
minerais, terra arável, então, claro, eles 
querendo entrar e nós olhando (sem 
tomar atitude), para os nossos parceiros", 
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Jair Bolsonaro, Presidente

acrescentou. É como filosofou certa vez 
o poeta Austragésimo de Só, habitué na 
consultoria à Central de Jornalismo deste 
periódico: “Quem decide pode errar. 
Quem não decide já errou”. Desnecessário 
lembrar que investir em rodovias que 
integram, induzem ao desenvolvimento. 
E sua ausência é realidade diametralmente 
oposta, que condena imensos potenciais 
à síndrome de “Jeca Tatu”, que Monteiro 
Lobato sintetizou: sempre se afasta 
do progresso, e mantem a máxima de 
Nelson Rodrigues, que denunciava nosso 
“complexo de vira lata”. Já em seu discurso 
de posse o presidente Jair Bolsonaro 
enviou sinais de conhecer os problemas 
crônicos do setor e os impactos sobre 

a iniciativa privada: “Vamos ampliar 
infraestruturas, desburocratizar, simplificar, 
tirar a desconfiança e o peso do governo 
sobre quem trabalha e quem produz" 
declarou ele, em tese, renovando a 
esperança dos possíveis investidores. Ainda 
neste contexto, há também a atuação 

"Vamos ampliar 
infraestruturas, 

desburocratizar, simplificar, 
tirar a desconfiança e o peso 

do governo sobre quem 
trabalha e quem produz."
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"Não vamos resolver os 
problemas de logística do 
Brasil em quatro anos. Vamos 
plantar as primeiras sementes 
e dar os primeiros passos. 
Tenho certeza que, em quatro 
anos, vamos ter um efeito 
muito grande em termos de 
percepção de melhoria de 
infraestrutura e, em oito anos, 
vai haver uma mudança."

INFRAESTRUTURA • RODOVIAS 

do ministro Tarcísio de Freitas, que tem 
conseguido sucesso em suas iniciativas, 
pois carrega experiência no segmento 
desde o tempo em que foi diretor Geral do 
DNIT na gestão da presidente Dilma, além 
de ter sido importante artífice no PPI de 
Michel Temer, o que, sem dúvida, deu-lhe 
amplo conhecimento dos desafios que o 
país tem pela frente. “Não vamos resolver 
os problemas de logística do Brasil em 
quatro anos. Vamos plantar as primeiras 
sementes e dar os primeiros passos. Tenho 
certeza que, em quatro anos, vamos ter 

um efeito muito grande em termos de 
percepção de melhoria de infraestrutura e, 
em oito anos, vai haver uma mudança, vai 
ser percebida uma mudança em termos 
de share e de participação do transporte 
ferroviário na matriz”, exemplificou, 
mencionando um naipe importante do 
leque matricial de transportes. Mas aqui, 
trataremos do que de mais imediato pode 
ser feito. E isto passa por avaliar a mais forte 
carta em mãos, sem maldizer os lances e 
mesmo os blefes anteriores, que acabaram 
por depositar no rodoviarismo, talvez a 
única possibilidade de manter o país ainda 
no jogo para a próxima rodada. É preciso 
manter as fichas na mesa e aguardar os 
próximos movimentos do crupiê: “A sorte 
está lançada”.

Tarcísio Freitas, Ministro da Infraestrutura
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EIXOS ESTRUTURANTES 
Parte importante e significativa 

deste “arranque” que se pretende dar à 
infraestrutura, vem da atuação estratégica 
– tática, na verdade – de incrementar os 
investimentos no modal de transporte 
que detém a maior participação na matriz, 
o rodoviário. E naturalmente, dentro 
deste raciocínio, partir para a viabilização 
de recursos para eixos e rotas que o país 
não pode mais prescindir. Somente nas 
outorgas das concessões, há estimativas de 
que, ao todo, o governo poderá contratar 
cerca de R$ 100 bilhões em investimentos 
de longo prazo (o que mostra uma 
estranha correlação com os R$ 133 Bilhões 
anunciados ainda pelo governo Dilma), 
exclusivamente para rodovias. Sem contar 

os recursos anunciados de um fundo 
contingenciado de R$ 4,3 Bilhões, dos 
quais, parte foi recomposta à pasta de 
Infraestrutura, de acordo com o ministro 
Tarcísio: “São R$ 2 bilhões destinados agora 
para a conclusão de obras importantes 
que estão em andamento e manutenção 
de rodovias e eixos estruturantes”. Ainda 
segundo ele, estão assegurados, com este 
advento: a conclusão da pavimentação 
da BR-163/PA; o término da BR-381/MG; a 
finalização da duplicação da BR-116/RS; a 
entrega da segunda Ponte do Guaíba/RS; 
a conclusão da duplicação da BR-101/BA; 
a construção de 8 pontes de concreto na 
BR-242/MTe a complementação de trecho 
da BR-135/MA. 
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Esta é a listagem de estradas que 
Rodovias&Vias elencou, por Estado, 
na série “Na minha Regional”, junto às 
superintendências do DNIT, e busca 
elencar as principais rotas estratégicas 
– ou reputadas como tal – por quem 
convive diariamente com a realidade de 
cada uma delas. Em preto, as rodovias 
que foram exploradas nas matérias; em 
verde, as que têm trechos coincidentes 
com concessões apontadas pelo PPI (entre 
os 8 principais projetos), e em azul, as que 

estão previstas pelo PPI mas não foram 
abordados pelas matérias. Finalmente, em 
vermelho, as que foram apontadas como 
prioritárias pelo próprio Ministério da 
Infraestrutura. Cabe ressaltar que muitas 
rotas BR’s (e respectivas conexões) não 
constam da listagem por conta de ainda 
não terem recebido as visitas técnicas da 
Central de Jornalismo, mas eventualmente 
estão assinaladas nos 4 tomos intitulados 
“Corredores Logísticos Estratégicos”, cujo 
comentário está na sequência.
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CORREDORES
LOGÍSTICOS ESTRATÉGICOS

Compreendido por 4 volumes que 
abrangem o escoamento das principais 
cargas no país (Soja e Milho; Minério 
de Ferro; Veículos Automotores e 
Complexo da Cana de Açúcar, e que 
contará com um quinto volume – em 
desenvolvimento, acerca do Transporte 
Interestadual de passageiro e suas rotas 
essenciais), o compêndio “Corredores 
Logísticos Estratégicos”, oferece uma visão 
panorâmica e diagnóstica da infraestrutura 
de Transportes, abordando em especial 
os empreendimentos e temas onde o 
governo Federal atua como provedor de 
infraestrutura e em áreas estratégicas, 
incluindo aspectos de defesa. Com etapas 
desenvolvidas tais como "Levantamento 
dos Volumes de Carga (Produção, 
Consumo Interno e Exportação)"; 
"Elaboração das Matrizes de Origem-
Destino (por Região)"; "Identificação 
dos Fluxos de Carga (Visão Macro dos 
Fluxos por Região)"; "Mapeamento dos 
Corredores Logísticos (Interseção do Fluxo 
de Carga com a Oferta de Transporte)"; 
"Detalhamento das Rotas de Escoamentos 
(Necessidades, Ações Realizadas e 

Informações Complementares)" e finalmente 
a "Análise dos Corredores Logísticos 
(Avaliação da Infraestrutura destinada 
à Exportação e ao Consumo Interno)", 
elaboradas pela SPI (Secretaria de Políticas 
de integração) do Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil (MTPA, hoje Ministério 
da Infraestrutura), trata-se de um “manual” 
que, ainda que realizado há pouco mais de 
um ano, é capaz de revelar cientificamente 
algo que normalmente é dominado 
pelo empirismo de uma cansada opinião 
pública, ou por estudos independentes (e 
extremamente bem embasados), realizados 
pela já citada ABDIB (como o “Propostas 
da ABDIB para a Infraestrutura”, para citar 
somente um) ou mesmo os “Relatório 
Infraestrutura”, mensalmente publicados pela 
CNI (também, para ficar em exemplos mais 
“enxutos”). Não obstante, é sempre válido 
observar que a Inteligência dos técnicos 
do funcionalismo foi capaz de produzir 
um instantâneo bastante fidedigno, e que 
oferece, a partir de uma observação mais 
detida, uma visão de médio-longo prazo, do 
que poderá acontecer, claro, desde que se 
atendam as condições orçamentárias.
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SEGURANÇA. SE NÃO VOCÊ “DANÇA”

UM ESCOPO, MULTIDISCIPLINAS

Afora o tratamento frio, que cruza 
dados do setor produtivo, a necessidade 
por escoamento imediatamente mais 
eficiente e a produção de riqueza, não 
é possível discorrer adequadamente 
sobre “Eixos Estruturantes”, nem mesmo 
“Corredores Logísticos Estratégicos”, 
sem levar em conta outro aspecto 
funcional intrínseco ao patrimônio 
rodoviário brasileiro e que foi, vem 
sendo, e continuará sendo explorado por 
Rodovias&Vias: a segurança viária. Tocar 
neste assunto é relembrar sempre, que 
o Brasil é signatário da “Década de Ação 
Pela Segurança no Trânsito”, pactuada 
junto à Organização das Nações Unidas, 
consignada por países parceiros, e que, 

entre outras coisas, estabeleceu uma meta 
de 50% de redução no índice de mortes 
em acidentes de trânsito. Naturalmente, 
o leitor mais assíduo conhece parte dos 
esforços envidados pelo governo Federal, 
por meio de investimentos em melhoria da 
sinalização, como o já citado BR-LEGAL. Com 
a proximidade do fim desse compromisso 
(ao menos oficialmente), logo no ano 
que vem, aproxima-se também o tempo 
para uma reflexão mais expandida, sobre 
a ampliação adequada da infraestrutura 
rodoviária, aplicando as lições aprendidas 
no decênio 2011 – 2020, e somando-as aos 
incrementos necessários para a elevação do 
padrão técnico e de segurança das estradas 
do Brasil. 

Esta edição inicia um amplo debate. 
Uma exposição livre de opiniões, que 
contará com a visão de especialistas das 
diversas áreas que serão essenciais para 
que a orientação do rodoviarismo no país, 
passe para um viés de maior refinamento, 
e por que não, mais “humanizado”. Uma 
busca por alinhamento que deve envolver 
técnicos, comunidade acadêmica, 
empreendedores, gestores e sociedade 
Civil, maior interessada nos avanços que 
a tecnologia, os métodos construtivos, os 
modelos bem sucedidos de concessão, de 
operações rodoviárias e de tratamento ao 

tema têm a oferecer em prol do conceito 
de “rodovia que perdoa”. Certamente, 
entre os que ora percorrem com os olhos 
as páginas desta edição, haverá os que 
concordam, e os que divergem das visões 
explicitadas, e ainda, os que se sentirão 
impelidos a contribuir e adicionar ainda 
mais prismas ao que será explorado 
daqui por diante. Tal como a proverbial 
parábola, o fato é que não se lerá aqui 
nenhuma verdade absoluta; pois esta é 
construída a partir dos vários pontos de 
vista que a contemplam. As páginas estão 
abertas.
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PERSPECTIVAS: SEGURANÇA PASSIVA

Fernando Devico, Consultor técnico

"Uma boa gestão de rodovia, 
deveria estar mais atenta 
às questões de segurança 

passiva das pessoas que nela 
trafegam. Independente da 

razão pela qual o veículo 
possa perder o controle, dos 
motivos que levem o carro a 
sair da pista, que podem ser 

desde uma distração, a um 
mal súbito, passando por 

imprudência, seus ocupantes, 
seu condutor, merecem uma 

segunda chance."
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“O que nós temos que ter em mente é 
que no Brasil ainda se age de forma muito 
reativa. Com toda a tecnologia, com as 
auditorias de segurança viária, pode-se, 
muitas vezes prevenir e mitigar riscos, 
que, jamais deixarão de existir. Damos 
pouco valor à profilaxia. É algo quase 
cultural, procuramos o remédio, mas 
damos pouco valor à vacina”, declarou em 
entrevista à Rodovias&Vias o consultor 
técnico, palestrante, ex-gerente de 
Operação de Concessões e engenheiro 
Civil Luiz Fernando Romano Devico, 
explicitando o cerne de sua argumentação: 
o rodoviarismo brasileiro responde muito 
bem às “dores” das tragédias, mas faz 
muito pouco para se antecipar a elas. 
“Uma boa gestão de rodovia, deveria estar 
mais atenta às questões de segurança 
passiva das pessoas que nela trafegam. 

Independente da razão pela qual o veículo 
possa perder o controle, dos motivos 
que levem o carro a sair da pista, que 
podem ser desde uma distração, a um 
mal súbito, passando por imprudência, 
seus ocupantes, seu condutor, merecem 
uma segunda chance”, declarou, 
prosseguindo: “Ninguém precisa morrer 
desnecessariamente. Mas nós vemos 
que há uma atribuição excessiva sobre 
o usuário. No caso de uma colisão com 
morte, culpa-se a velocidade, o carro, o 
comportamento, mas não se leva em conta 
que, em um trecho concedido há 10 anos, 
ele colidiu contra uma defensa ‘em faca’, 
e que se não estivesse ali, ou tivesse sido 
corrigida adequadamente, teria poupado 
sua vida nessa colisão”. Ainda segundo 
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ele, “Estabelece-se uma relação equivocada, 
de que um excesso de velocidade, uma 
distração, sejam justificativas cabíveis por 
si só para explicar a morte de uma pessoa. 
Cito em minhas palestras, um double decker 
cujo motorista aparentemente dormiu 
ao volante e ao entrar em uma curva, 
acabou indo reto, tombou”, falou Devico, 
em referência a um acidente em que um 
ônibus, em São Lourenço da Serra (SP), no 
Km 298 da BR-116, saiu da pista e caiu em 
um desnível, de mais de 10 metros de altura 
– sem proteção – em um evento que ceifou 
16 vidas. “Grande mídia, delegado, e demais 
comentaristas falaram de ‘tempo volante’, 
escala de trabalho, avaliaram que a pista 
estava em boas condições e tinha sinalização. 
Só não falaram que ali não havia nenhuma 
barreira, nenhuma defensa. E que pela 
norma, avaliando raio e inclinação, caberia 
perfeitamente naquele caso”, disse avaliando 
que a apuração das responsabilidades 
deveriam ser mais abrangentes, citando 

um outro caso ocorrido na Itália: “havia 
duas concessões em uma pista, um trecho 
onde terminava uma e começava a outra. 
Entre as duas, faltando um pedaço de 
proteção entre as defensas que custa 
€ 400,00. Pela regra, a Concessionária 
que assumia o trecho deveria ter feito a 
ligação entre as duas barreiras, mas nisso, 
houve exatamente ali um acidente com 
um veículo que entrou em um processo 
de faca, com intrusão do perfil metálico 
no habitáculo e o motorista acidentado 
veio à óbito. Após a perícia, de todo o 
levantamento e etc., a justiça italiana 
determinou a prisão do diretor Presidente 
da concessionária que não executou a 
instalação, por sete anos e meio em regime 
fechado, além de uma multa à operadora, 
de € 100 milhões em indenização”, revelou, 
finalizando: “Em compensação, no Brasil, 
com toda a tecnologia, com normas e todo 
o suporte que não é aplicado, tendemos a 
ignorar ou minimizar as responsabilidades”.
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DEFENSAS: ELEMENTOS CONTRA MORTES
OU ELEMENTOS MORTAIS?

Márcio Ribeiro, engenheiro mecânico e mecatrônico

"A experiência nos diz 
que não há por parte dos 
órgãos responsáveis, um 

conhecimento preciso 
de adequação deste ou 

daquele elemento, do tipo 
de especificação que ele tem 

que atender, se ele suporta 
os impactos que o tipo médio 

de veículo daquele trecho 
específico pode causar, entre 

outras características."

Se por um lado, o consultor aponta 
a ausência das barreiras como um fator 
preponderante à atenuação de acidentes 
severos que começam na pista e terminam 
(normalmente muito mal) fora delas, 
há uma grande discussão quanto à 
real eficácia das mesmas em diferentes 
cenários. Contempladas pela norma 
técnica NBR. 15.486 da ABNT, ele alega 
o desconhecimento da normatização, 
associado a uma fiscalização precária por 
parte das agências reguladoras, como 
um ponto negativo, para os casos em 
que elas acabam reagindo à impactos de 
forma intrusiva, muitas vezes invadindo 
o habitáculo do veículo que colidiu 
contra o dispositivo. “É um fator latente 
e não observado”. Corroborando a tese, 
Márcio Ribeiro, engenheiro mecânico 
e mecatrônico, consultor técnico e 
empresário do ramo de análise e avaliação 
de acidentes automotivos da New 
Age, atuante no mercado automotivo 
há 50 anos, afirmou à Rodovias&Vias: 
“A experiência nos diz que não há por 
parte dos órgãos responsáveis, um 
conhecimento preciso de adequação 

deste ou daquele elemento, do tipo de 
especificação que ele tem que atender, se 
ele suporta os impactos que o tipo médio 
de veículo daquele trecho específico 
pode causar, entre outras características”, 
de acordo com ele, “Se você for apurar a 
norma 15.486, fica evidente que ela é uma 
soma de algumas normas, um ‘remendo’ 
de várias normas. E isto não acontece 
em outros setores e mercados. Na minha 
opinião, nós ‘perdemos’ a chance de 
fazer a nossa norma. O que é uma é uma 
pena, pois temos condições técnicas, 
temos uma engenharia qualificada para 
desenvolver, por nós mesmos uma norma 
própria, baseada em estudos nossos e que 
realmente consigam chegar em produtos 
que sejam eficientes, que protejam a vida. 
O Brasil poderia ser um exemplo nesse 
sentido. Mas, o que é recorrente, é que 
nós, por não termos testes, acabamos por 
colher algum tipo de informação quando 
ocorrem, infelizmente, as colisões”.



RODOVIAS&VIAS54 RODOVIAS&VIAS5454

CERTIFICAÇÃO EM XEQUE
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“O que eu questiono é a forma como 
são feitas as avaliações das defensas. 
Mesmo as certificações estrangeiras não 
me parecem ter muito embasamento 
científico”, comenta Ribeiro, com 
conhecimento de causa: “Eu fui ver 
como se dava esse processo, a partir de 
testes de impacto, ou crash tests, fora do 
Brasil. E entre esses testes, fomos fazer a 
avaliação de um item, que é a contenção 
de pista, tanto para a barreira sólida, de 
cimento, quanto das defensas metálicas. 
E a decepção foi imensa. Imaginávamos 
que teríamos um local de estudo, que 
apresentasse números, mas o que 
encontramos foi um conjunto de respostas 
vagas ou que francamente vão contra 

princípios da física, da engenharia”, revelou. 
“alguns testes que acompanhamos, de 
vários que foram feitos, e quero deixar 
claro que estamos falando de testes 
semelhantes, no caso, especificamente de 
defensas, nós verificamos posicionamentos 
de impacto completamente diferentes, 
para dois veículos diferentes, o que é até 
normal em testes veiculares”, avaliou 
“Mas obtivemos resultados semelhantes 
de deformação para barreiras iguais”, 
disse, referindo-se para esclarecer o 
objeto da testagem. “Questionei afinal o 
que estava sendo avaliado, se os carros 
ou as barreiras. Questionei o coeficiente 
de deformação das carrocerias, quanto 
de energia residual havia sido gerado 
e simplesmente a empresa testadora 
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afirmou que não tinha esses números”, 
falou Ribeiro. “Afinal, ela avaliou a barreira, 
avaliou o carro, qual o objetivo? Eu cheguei 
à conclusão que nenhum. Um teste que 
não gera números, que não entrega um 
laudo comprovando o que aconteceu, com 
dados como velocidade, ponto de impacto, 
deformação, deflexão, retorno de pista... me 
pareceu um teste meramente ilustrativo”, 
alertou. “Chegou a hora de mudar, de 
procurar o melhor. Detectar se efetivamente 
o problema está na via, na fiscalização, 
são vários fatores, afinal. Especificamente 
sob a ótica das defensas, me parece que 
estamos aquém do que poderíamos, 
mas, esses dispositivos são apenas parte 
de um conjunto, de um todo que merece 
estudos, pesquisa e desenvolvimento mais 
detalhados”, concluiu.
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PONTO DE IMPACTO
Como já descrito no início da matéria, 

o papiro que se dobra ao peso da técnica, 
abre espaço para os diferentes pontos 
de vista, como o do engenheiro Eduardo 
Bortoloto, gerente de Engenharia da 
Concessionária Via Paulista S.A., do Grupo 
Arteris, (vencedor do processo de licitação 
da “Rodovia dos calçados”, que perpassa 
Franca, regiões de Ribeirão Preto e Jaú, 
indo até ao Sul do Estado de São Paulo 
próximo à divisa com o Paraná), que, 
como profissional do setor de concessões 
rodoviárias, avalia “a norma brasileira muito 
específica sobre os níveis de contenção 
que determinados produtos tem que 
apresentar. Por exemplo, uma defensa 
H1 A W4. Ela tem que ter uma deflexão 
de 1,8 m. E como se atesta que tal ou qual 
fabricante tem essa deflexão? Então, a NBR 
fala que você tem que buscar o certificado 
do fabricante atestado ou por norma 
Europeia ou dos Estados Unidos. Se for a 
Europeia é a EN1317, com sua metodologia 
de avaliação, e contenção. Temos um 
pouco mais de questionamento com a 
norma dos Estados Unidos, por que ela foi 
alterada. E o que ocorre com isso? Ao passo 
em que se cria uma nova metodologia, 
esta invalida todos os produtos ensaiados 
com a norma vigente anterior? Por este 

raciocínio, sabemos que todos os carros 
têm que ter freio ABS, logo, vamos parar 
e recolher todos os Fuscas do Brasil? Veja, 
temos uma nova norma dos EUA que se 
denomina MASH (Manual for Assessing 
Safety Hardware), que estipula novos 
padrões e metodologias de desempenho 
e de fato, isso cria um ‘limbo’, pra saber 
se há embargos, ou limitações de uso 
às metodologias anteriores”, revela 
Bortoloto, demonstrando que mesmo 
entre estudiosos não há um consenso. “Eu 
sei que tecnicamente essa é uma discussão 
que mobiliza todo o setor. Há discussão 
na própria ABNT, que está revisando 
uma das normas para abarcar esse tema, 
que é a 6971, e que ainda não saiu. Se há 
necessidade de substituição – ou não – 
dos produtos anteriores. Isso está sendo 
discutido”. Ainda, segundo o engenheiro, 
este é um processo verticalizado, em 
um entendimento que pode, deve e 
certamente será levado adiante à outras 
esferas, mesmo por conta dos novos leilões 
de rodovias que devem ser executados, 
de acordo com o que tenciona o Governo 
Federal. “Essa é uma pauta que deve 
tomar vulto, por que envolve segurança 
do usuário. Nós estamos falando de vidas, 
afinal de contas. É um tema que ultrapassa 
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"Essa é uma pauta que deve 
tomar vulto, por que envolve 

segurança do usuário. Nós 
estamos falando de vidas, 

afinal de contas. É um tema 
que ultrapassa a esfera 
técnica e passa a ser de 

saúde pública, invadindo 
outras searas para além do 
setor. A ABNT inclusive tem 

provocado a comunidade 
técnica neste sentido."

Eduardo Bortoloto, gerente de Engenharia da 
Concessionária Via Paulista S.A.

uma nova regra, ela deve observar um tempo 
de “transição” que permita a sua implantação 
adequada em campo. Também ele lembra, que a 
própria norma em discussão, preconiza que o ideal 
é que se tenha uma faixa de domínio totalmente 
livre de obstáculos, o que torna as defensas per 
se um recurso in extremis, algo que, o leitor há 
de convir, é mais um tema a se juntar ao rol deste 
imenso somatório de fatores que objetivam 
privilegiar – e aqui inverte-se ligeiramente o título 
da matéria -  a vida nas estradas.

a esfera técnica e passa a ser de saúde 
pública, invadindo outras searas para além 
do setor. A ABNT inclusive tem provocado 
a comunidade técnica neste sentido. E sem 
dúvida, é preciso levar isso para além do 
nível técnico e envolver as outras interfaces 
em um alinhamento maior. Por nossa vez, 
nós enquanto técnicos temos que subsidiar 
os outros setores direta ou indiretamente 
envolvidos”, ponderou o engenheiro, 
ressaltando que, mesmo que se adote 
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Na literatura, há algumas divisões entre os que se impõem o difícil mister de 
colocar em palavras, o que muitas vezes é quase impossível de traduzir. Há os 
cronistas, há os observadores. E há os poetas. Os poetas de seu tempo, e os poetas 
eternos, que desafiam as duas faces de Jano, permanecendo ao longo de décadas e 
séculos os mensageiros pinaculares de excertos da alma. E que, por serem capazes 
de sintetizar um conjunto de características representativas de seu povo, tornam-se 
referências atemporais, lembretes ancestrais, relevantes aos que habitam o presente, 
fundamentais para os que chegarão no futuro. 

ENGENHARIA:
À SERGIPANA

NA MINHA REGIONAL 
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“E no meu canto solene
Vibra a ira do Senhor:
Na vida, nesse perene

Crepúsculo interior,
O ímpio diz: anoitece!

O justo diz: amanhece!
Vão ambos na sua fé...

E às tempestades que abalam
As crenças d´alma, que estalam,

Só eu resisto de pé!...” 
Tobias Barreto, trecho extraído de

 “O Gênio da Humanidade” (51-60)
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Criteriosamente escolhida para abrir 
esta reportagem, que é resultado 
do périplo de Rodovias&Vias 

pelas ações da superintendência do 
DNIT no Estado, a rica estrofe concebida 
pelo poeta da terra, Tobias Barreto, na 
opinião da Central de Jornalismo, foi capaz 
de captar as vibrações sergipanas. Dez 
linhas que apontam para pessoas que 
emanam resiliência. Apoiam-se sobre a 
esperança, e que não se intimidam diante 
da adversidade. Correr os olhos pelo trecho 
é entender o ímpeto de realização. Uma 
sanha às raias da teimosia, que desvia da 
desistência e, por pura adequação rítmica, 
ponteia com precisão por compassos às 
vezes erráticos. E assim ver, que a equipe 
que toca o rodoviarismo federal em Sergipe, 
rejeitou atalhos: optou por seguir em 
direção ao progresso, fugidio para os que 
duvidam, tangível para os que acreditam.
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“Para a situação de Sergipe, o 
PATO foi interessante. É claro, 
percebemos algumas falhas de 
programação de serviços que 
deveriam ser executados. Questão 
de ajustamento de alguns itens. Mas 
nós nos adaptamos, e agora, com a 
nova versão eu acredito que ele vai ser 
ainda mais eficiente.”

Gustavo Defilippo
Superintendente do DNIT/SE

 DOIS CAMINHOS:
QUALIDADE E SEGURANÇA

Com 206 Km de BR-101 e 114 Km de BR-235 
sob seus cuidados, a Superintendência do DNIT, 
instalada na bem pensada (de fato, a primeira 
cidade planejada do Brasil) e saudável Aracaju, 
possui obras em andamento de Norte a Sul do 
Estado. Feito notável em tempos não exatamente 
pujantes para a infraestrutura como um todo, as 
ações do Departamento por lá, tem, a despeito 
das dificuldades, reiteradas vezes obtido êxito em 
manter os índices classificatórios “bom ou ótimo” 
para sua malha. Para compreender melhor as 
alternativas encontradas pela gestão para não deixar 
cair o nível de serviços oferecidos, Rodovias&Vias 
aterrissou no Aeroporto Internacional Santa Maria, 

para atestar a adequação do lema pax et labor 
(paz e trabalho), que, desde 1855 a capital 
enverga com tanta propriedade, ecoando-o 
por seu “tabuleiro”, ao resto de Sergipe. 
Ainda nos preâmbulos das entrevistas, duas 
estratégias principais foram reveladas. Uma 
para a BR-101, coberta no quesito manutenção 
por 3 contratos de Plano Anual de Trabalho 
e Orçamento, PATO, (sendo que dois estão 
chegando ao término e serão substituídos por 
um único, também PATO, já aos moldes da 
nova versão do Sistema de Custos Referenciais 
de Obras, NOVO SICRO 3, aguardando apenas a 
tramitação da licitação), e a outra para a BR-235, 
atendida em sua totalidade por um Contrato de 
Restauração e Manutenção, CREMA. Servidor 
da casa desde 2006, o engenheiro CIVIL e 
atual superintendente Gustavo Defilippo, 
detalhou: “Para a situação de Sergipe, o PATO foi 
interessante. É claro, percebemos algumas falhas 
de programação de serviços que deveriam ser 

NA MINHA REGIONAL 



RODOVIAS&VIAS 63

executados. Questão de ajustamento de alguns 
itens. Mas nós nos adaptamos, e agora, com a 
nova versão eu acredito que ele vai ser ainda 
mais eficiente do que já era, por uma série de 
razões. Acho que houve uma influência positiva 
por conta da expectativa de finalizarmos a 
duplicação da BR-101 também”, acrescentando 
“Na BR-101 Sul, ele caminhou bem”. Já em 
se tratando da BR-235, o CREMA apresenta 
igualmente, boa performance, ainda que, 
segundo o superintendente o projeto executivo 
pudesse ter sido melhor. “São fatos que estamos 
atentos para aperfeiçoar nos próximos passos”, 
declarou. De acordo com Fábio Bastos, Analista 
em Infraestrutura de Transportes, e atual 
Coordenador de Engenharia Substituto, há 
ainda dois projetos realizados no âmbito do 
PATO, com destaque favorável: “obtivemos um 
índice de realização de 90%, o que é bastante 

“Estamos no caminho certo. Também 
estamos implementando as novas 

diretrizes de governança Federais, com o 
mapeamento de processos, e estamos em 

vias de tornar a Unidade Local de Nossa 
Senhora do Socorro, uma das primeiras UL’s 

do país com este tipo de procedimento, 
justamente para definir níveis de 
padrão de qualidade e esse índice 

percentual altíssimo é um indicativo 
de cumprimento desses objetivos.”

Fábio Bastos
Coordenador de Engenharia do DNIT/SE

expressivo quando olhamos outros Estados que 
realizam cerca de 70%.”, ponderou. “Estamos no 
caminho certo. Também estamos implementando 
as novas diretrizes de governança Federais, com 
o mapeamento de processos, e estamos em vias 
de tornar a Unidade Local de Nossa Senhora do 
Socorro, uma das primeiras UL’s do país com este 
tipo de procedimento, justamente para definir níveis 
de padrão de qualidade e esse índice percentual 
altíssimo é um indicativo de cumprimento desses 
objetivos”, revelou. Dentro desta abordagem, 
também a forma de ataque é diferenciada, como 
explica o superintendente: “Fazemos a divisão entre 
lotes de contrato para obras na pista, e contratos que 
contemplam Obras de Arte Especiais”.
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BR-101, O ANDAMENTO DA DUPLICAÇÃO
Segmentada em 5 situações, a aguardada 

duplicação sofreu com quase 4 anos de 
paralização de um subtrecho do lote 2.1, de 
aproximadamente 25 km. Vítima da crise, o 
trabalho ali foi interrompido por um pedido 
de rescisão contratual feito pelo próprio 
consórcio. Feitas as novas licitações, vencidas 
pela empresa Torc, o DNIT tem expectativa 
de retomada em breve. Já o outro subtrecho 
do lote 2.1, está a cargo do Exército Brasileiro, 
um “Termo de Execução Centralizada” (um 
termo de cooperação técnica entre o Exército 
e o DNIT), caminha a contento. Com os 
demais segmentos bem conduzidos (há um 
breve hiato em um deles, para a liberação de 
frentes, mas que se encontra com todas as 
OAE’s já executadas), resta o lote 5, que, pela 
entrada da BR-101 no rol dos chamados “Eixos 
Prioritários”, presume-se, terá seu desembaraço 
em breve, pois esbarra somente na questão 
de orçamento. “Não faz sentido nós ficarmos 
aí com um gargalo de 50 km em pista simples. 
Concomitante a isto, já temos também o 
anteprojeto para o Contorno de Estância, que 
elevará o padrão técnico da via, atualmente 

com características urbanizadas”, avaliou o 
superintendente. Alexandre Monteiro da 
Cunha, chefe de Serviço de Construção, reforça 
o dito popular que aconselha “fazer do limão a 
limonada”: “Nós tínhamos inicialmente para 
a BR-101, um foco para a restauração, que não 
vigorou. Com a alta do CAP então, voltamos 
nossas atenções para a execução da pista nova 
em concreto, no que avançamos bem, com 
aproximadamente 35 de 40 Km de placa de 
concreto, prontos. Falta pouco. Desde que 
não haja mais contingenciamentos e que os 
recursos sejam mantidos como estão, vejo 
com bastante tranquilidade o cumprimento do 
cronograma previsto do contrato e ao menos, a 
entrega parcial da duplicação à população”. 

“Nós tínhamos inicialmente 
para a BR-101, um foco para a 

restauração, que não vigorou. Com 
a alta do CAP então, voltamos nossas 

atenções para a execução da pista nova 
em concreto, no que avançamos bem, 

com aproximadamente 35 de 40 Km de 
placa de concreto, prontos. Falta pouco.”

Alexandre Monteiro da Cunha
Chefe de Serviço de Construção do DNIT/SE

NA MINHA REGIONAL 
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Ponte sobre o Rio São Francisco (na Div. AL/SE): Concluída. 
Executor: Consórcio Arteleste/A. Gaspar
Extensão: 830 m (Localizada em Propriá/SE)
Valor: R$ 126,6 milhões
Situação: Ponte nova e restauração da ponte antiga concluídas.  
Tráfego na ponte nova ainda não liberado.

 (encabeçamentos não executados) 

DUPLICADOS: 87,5 KM

DUPLICAÇÃO PARALISADA: 25,5 KM

DUPLICAÇÃO EM EXECUÇÃO: 40,0 KM

DUPLICAÇÃO NÃO CONTRATADA: 53,1KM

Lotes 3 e 4: Concluídos
Trecho: Grande Aracaju (km 94,3) – Estância (km 153,0) 
Extensão: 75,7 km (inclui segmento de 16,1 km duplicado antes 
do PAC)
Situação: Duplicação concluída em fev/2014. 
• Resta concluir viaduto de Pedra Branca  e encabeçamento da  
Ponte sobre o Rio Sergipe (R$ 34,2 milhões) - Há R$ 11,2 milhões 
de RAP – Previsão de reinício no 2º. Semestre/19

(projeto em atualização)

Lote 5: A Licitar RDC-I
Trecho: Estância (km 153,0) – Divisa SE/BA (km 206,1) 
Extensão: 53,1 km 
Valor estimado: R$ 380 milhões - A Licitar (RDC-I). 
Situação: Sem recurso orçamentário. Edital publicado em 
07/08/17 em atualização. Nova Licitação  no 2º. Semestre/19
 • Contorno de Estância (11 km): anteprojeto concluído em 
condições de licitar por RDC-I (R$ 99 milhões) – não há recurso

Lote 2.1 (Exército): Concluído (exceto encabeçamento de 1 ponte)
Trecho: Acesso a Capela (km 40,0) – Carmópolis (km 51,8) 
Extensão: 11,8 km
Situação: Tráfego liberado nas 2 pistas. Execução pelo Exército. 
Resta o encabeçamento de 1 ponte (Rio Lagartixo) a executar 
até dez/19 – Prevista liberação de R$ 1,5 mil para Exército 

Lote 1.1: Em andamento – Lote Integra o Avançar
Trecho: Divisa AL/SE (km 0,0)  – Acesso a Capela (km 40,0) 
Executor: LCM/BTEC/VILASA
Valor: R$ 182,6 milhões (35% executado)
Orçamento: R$ 18 milhões e R$ 40 milhões de saldo de RAP
Extensão: 40 km
Situação: Obra retomada em 07/05/18. Liberados 18 km 
duplicados. Empresa com baixa performance. Há condições de 
liberar mais 10 km até junho/19

Lote 2.2: Remanescentes recontratado 
Trecho: Carmópolis (km 51,8) – Acesso Pedra Branca (km 77,3) 
Valor: R$ 117,2 milhões (pubilcado em 30/01/19)
Executor: TORC (Remanescente da Vilasa/Pavotec)
Extensão: 25,5 km
Orçamento: R$ 18  milhões 
Situação: Licitação homologada (contratada) 
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VENCENDO DESAFIOS NAS OAE’S DA BR-101

“No tocante à recuperação, no 
primeiro segmento, todas já foram 
executadas, faltando apenas uma 
ponte que estamos procedendo 
com a fase da alças de encontro, 
uma vez que todos os dispositivos foram, 
além de recuperados alargados, e as 
OAE’s do segmento seguinte.”

Mário Eudes Menezes Bitancourt
Analista de Infraestrutura do Serviço de 
Construçãodo DNIT/SE

Especificamente acerca dos desdobra-
mentos dos dois contratos de construção 
de OAE’s firmados para a BR-101 (ambos 
tocados pela Construtora A. Gaspar S.A.), 
Mário Eudes Menezes Bitancourt, analista 
de Infraestrutura do Serviço de Construção e 
Chefe de Serviço de Construção Substituto, 
detalha que a maior parte dos trabalhos neste 
sentido já foi executada. “Atualmente temos 
um viaduto com obras em curso no primeiro 
segmento (definido ente o KM 0 e o KM 40, 
aproximadamente) e mais três viadutos no 
segundo (estes, do KM 40 ao 77), todos eles 
com interface de coordenação direta com o 
andamento dos trabalhos de terraplenagem, 
pois se encontram no trecho pré existente 
da rodovia e exigem liberação de desvios”, 
explicou. “Já no tocante à recuperação, no 
primeiro segmento, todas já foram executadas, 

faltando apenas uma ponte que estamos 
procedendo com a fase da alças de encontro, 
uma vez que todos os dispositivos foram, 
além de recuperados alargados, e as OAE’s do 
segmento seguinte (3 pontes ao todo), com 
os percalços e interferências encontrados (não 
relacionados à detentora do contrato das Obras 
de Arte, mas como explicado acima, mas a 
problemas enfrentados pelo Exército e depois 
pelo Consórcio no segmento do KM 0 ao 40), 
aguardam apenas a formalização do contrato 
com a Torc para serem iniciadas”, revelou. Ao 
todo, no primeiro segmento serão 5 novas 
Obras de Arte Especiais, entre viadutos e pontes 
(restando apenas um a ser executado), e 4 
recuperadas e alargadas. No segmento contíguo, 
apesar da menor extensão total, há maior 
número de Obras desta natureza, com 14 novos 
dispositivos entre pontes, passagens inferiores e 
viadutos, com 10 adicionais a serem recuperados. 
Mário Eudes, que também atua como fiscal 
dos contratos, acrescentou ainda que, apesar 
da execução financeira “truncada”, “Houve um 
atendimento muito bom por parte da empresa 
(A. Gaspar S.A.), dentro das possibilidades. Devido 
à complexidade, com certeza é uma vantagem 
termos um pessoal com muito expertise como 
eles atuando ali”, pontuou.  
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“É uma obra fundamental 
tanto para Sergipe quanto para 
Alagoas, dependendo somente 
de vencermos esse passo, 
basicamente. Somando-se aos 
problemas já expostos, a obra sofreu 
alterações no traçado original.”
Igor Siqueira Macedo
Analista de Infraestrutura e
Coordenador Substituto de Licitações do DNIT/SE

PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO
Iniciada em 2013, a emblemática Ponte 

também foi assolada pelo descompasso 
orçamentário “Especialmente em relação aos 
encabeçamentos”, de acordo com Alexandre. 
“É uma obra que está pronta, mas que ainda 
não pudemos liberar por conta deste fato. Creio 
que com o novo contrato ativo, do projeto 
e execução das junções, ainda este ano – e 
novamente – a depender da continuidade do 
fluxo financeiro, teremos condições de liberá-la 

para o tráfego”. Igor Siqueira Macedo, analista 
de Infraestrutura, coordenador substituto 
de Licitações, fiscal da obra, (contratada por 
RDCi, vencido pelo consórcio LCM, BTech e 
LPC, projetista) e responsável pela elaboração 
do termo de referência e análise dos projetos, 
detalha um pouco mais acerca desta última 
etapa de execução dos encabeçamentos: “É 
uma obra fundamental tanto para Sergipe 
quanto para Alagoas, dependendo somente 
de vencermos esse passo, basicamente. 
Somando-se aos problemas já expostos, a 
obra sofreu alterações no traçado original, por 
conta de uma demanda da Secretaria de Estado 
da Fazenda de Alagoas, que era a instalação 
de um posto fiscal, mas que atualmente está 
em fase de finalização dos projetos básico 
e executivos para iniciar as obras”, disse. 
Ainda, segundo o analista, “Junto às obras de 
duplicação da BR-101, que foram relicitadas, 



RODOVIAS&VIAS 69

DNIT – SERGIPE

esses trabalhos são um alento importante. 
Afinal, a 101 é um fator de integração muito 
importante para toda a região Nordeste do 
País, e com certeza, trará uma nova condição à 
produção agrícola fortíssima que Bahia, Sergipe 
e Alagoas têm nas áreas de abrangência por 
ela servidas”, avalia o analista. “Sabemos que 
há um componente de incerteza quanto aos 
recursos (orçamentários). Mas por outro lado, 
houve avanços significativos e que nos enchem 
de otimismo. Eu acredito que seremos capazes 
de, com a ajuda do Governo Federal, atingir 
essa expectativa e efetivamente propiciar 
esse dinamismo para esta rota rodoviária tão 
importante”, finalizou. 

OBSERVAÇÃO E 
CRIATIVIDADE

Com 30% da malha inserida em perímetro 
urbano, e com trajetos relativamente curtos 
entre municípios, com elementos de tráfego 
noturno acima da média, a superintendência 
valeu-se da observação para algumas 
adequações: “Adotamos um expediente, por 
iniciativa do superintendente Gustavo, e que 
ficamos sabendo, não era feito em outros 
Estados, de caiar as barreiras New Jersey, o 
que nos levou a obter resultados positivos 
especialmente durante o período da noite. E 
isto se tornou objeto de uma norma técnica 
nossa, que queremos que passe a valer 
como norma”. Outro problema apontado, o 
carreamento de material particulado que se 
acumula nas drenagens, foi combatido por 
iniciativa de colaboradores da contratada, com 
a utilização de recursos simples e bastante 
inventividade, como a forma encontrada para 
desobstruir as galerias pluviais transversais. 
Inserindo-se defensas metálicas (usadas) 
de um lado da via, cruzando todo o offset e 
removendo-as pelo outro lado, como um 
grande “saca rolhas”, para retirar quaisquer 
tipos de detritos ali depositados. “É um nível 
de esforço que acaba sendo maior, pois esse 
tráfego de características mais urbanizadas 
acaba gerando mais lixo e outros tipos de 
resíduos que vão parar justamente nas 
drenagens”, ponderou o superintendente.
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FORÇA DE TRABALHO E ROTINA

“Temos a consciência de que 
esses cuidados patrimoniais 
que nos desdobramos para 
manter, refletem na boa 
qualidade dos serviços que o 
DNIT oferece da porta da sua 
sede pra fora. Eu, como já fui de 
equipe de campo, sei que estar bem 
equipado, com itens funcionais, bem 
cuidados, é fundamental para o bom 
desempenho do trabalho.”

Diego Alexandre dos Santos
Técnico responsável pelo setor de Patrimônio e 
Logística do DNIT/SE
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apresentaremos um bom desempenho”, 
avaliou o superintendente. “Como ordenador 
de despesas, isso pode nos forçar a adotar 
medidas drásticas, como dispensar a segurança, 
dispensar pessoal de limpeza, para não chegar 
em situações mais extremas que possam 
interferir na operação, como diminuir o número 
de viaturas percorrendo e vistoriando o trecho, 
ainda que, em persistindo a situação, isso 
possa vir a acontecer – absolutamente contra 
a nossa vontade”, alertou o superintendente 
Defilippo. “É preciso entender que há custos 
fixos inerentes”, finalizou. “Com pouco 
conseguimos fazer muito”, comenta Diego 
Alexandre dos Santos, técnico responsável 
pelo setor de patrimônio e logística. “Temos a 
consciência de que esses cuidados patrimoniais 
que nos desdobramos para manter, refletem 
na boa qualidade dos serviços que o DNIT 
oferece da porta da sua sede pra fora. Eu, como 
já fui de equipe de campo, sei que estar bem 
equipado, com itens funcionais, bem cuidados, 
é fundamental para o bom desempenho do 
trabalho e mesmo para a segurança do próprio 
prestador, que pode dispor de um veículo em 
boas condições, devidamente manutenido”, 
disse.

Ainda que possua suas peculiaridades, a 
exemplo de outras superintendências, a de 
Sergipe tangencia suas correlatas em um 
quesito crítico: falta pessoal em algumas 
áreas. “Em termos de técnicos de suporte de 
infraestrutura, engenheiros mesmo, posso dizer 
que estamos bem servidos. Mas há carência 
de técnicos de nível médio, especificamente 
no setor administrativo, aqueles que apoiam 
as rotinas do nosso funcionalismo. Também 
existe um déficit quanto aos analistas 
administrativos. É importante frisar que não 
existe um quantitativo para o número de 
pessoas que uma superintendência tem 
que ter em cada atividade, mas vejo essa 
carência”, comentou Defilippo. Ainda, somado 
a este cenário, houve um corte no custeio – 
resultado, naturalmente das pesadas restrições 
orçamentárias – de 69% em relação à média 
mensal do ano passado. “E isto exerce uma 
pressão muito forte, especialmente quando 
não podemos sequer cogitar a remota hipótese 
de diminuir o nível de serviço. Contudo, creio 
que com o esforço redobrado da equipe, 

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

PPossuidora de sólida reputação no mercado, graças ao rigor 
em relação a prazos e qualidade dos serviços realizados. 
Conta com uma equipe qualiicada, que busca o 
aprimoramento contínuo de recursos e processos para 
melhor atender as demandas atuais e futuras.
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O amplo acervo técnico das realizações de CONSOL é fruto do trabalho de um grupo de 

profissionais que atuam conjuntamente há mais de três décadas - sempre 

acompanhados por consultores de reconhecida capacidade técnica e jovens 

valores em permanente evolução profissional. 

Tornar possível meio século de existência de uma empresa apta para 

os desafios da modernidade é uma enorme alegria, que 

quequeremos compartilhar com amigos e parceiros. 
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Obras de Arte Especiais 
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Saneamento 

Redes de Fibra Óptica 

ConcConcessões / PPP 
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“Um evento 100% focado aos 
servidores. Foi um expediente 

que nós encontramos também 
fruto do cenário de crise de, na 

impossibilidade de mandar pessoal 
fazer cursos fora, trazer, na medida do 
possível, os palestrantes e empresas. 

Até para aproveitar a boa estrutura que 
temos, de auditório na Superintendência.”

Fábio Bastos
Coordenador de Engenharia do DNIT/SE

TREINAMENTOS: 
APERFEIÇOAMENTO 

CONTÍNUO
A superintendência, até por uma questão 

de valorização dos seus quadros, tem 
promovido sucessivos eventos técnicos, 
alguns deles, com apoio de empresas e mesmo 
abertos à comunidade de engenharia local. 
“Recentemente, tivemos uma apresentação 
da ABCP – Associação Brasileira de Cimento 
Portland – sobre pavimentos de Concreto, 
e que foi muito proveitoso”, avaliou o 
analista Fábio Bastos. “Também a Maccaferri, 
que trabalha com estruturas metálicas, 
gabiões, laminados de aço, veio fazer uma 
apresentação técnica. Um evento 100% focado 
aos servidores. Foi um expediente que nós 
encontramos também fruto do cenário de crise 
de, na impossibilidade de mandar pessoal fazer 
cursos fora, trazer, na medida do possível, os 
palestrantes e empresas. Até para aproveitar 
a boa estrutura que temos, de auditório na 
Superintendência”.
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BR-LEGAL
EM SERGIPE
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De um modo geral, a performance 
do programa BR-LEGAL no Estado, 
verdadeiro asset do rodoviarismo 

brasileiro, foi boa. Vale ressaltar que Sergipe, 
inclusive foi um dos pioneiros a implementá-lo, 
e que tanto o atual superintendente quanto o 
atual chefe da UL de Aracaju foram supervisores 
e responsáveis diretos pela fiscalização do 
contrato, tocado pela Esse Engenharia. “Foi 
um caminho desafiador até chegarmos aos 
atuais 100% de sinalização. Tivemos alguns 
problemas, que foram ajustados e que, muito 
por conta do próprio ineditismo, aconteceram”. 
Avaliou Defilippo.

DNIT – SERGIPE
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PLANO B
 
Assim como em outros Estados, a 

superintendência vê com certo desconforto a 
proximidade do fim do contrato referente ao 
BR-LEGAL. “Estamos aguardando as orientações 
de Brasília, mas sabemos que dependendo de 
quanto tempo for transcorrido, a tendência da 
sinalização executada, por melhor que tenha sido, 
é a de sofrer com as intempéries, o vandalismo, 
o roubo e mesmo, eventuais acidentes que 
acabam por danificar as instalações”, comentou 
o superintendente. “Muito por conta disso 
estamos nos preparando para incluir a sinalização 
dentro de um PATO específico, caso haja uma 
demora no lançamento do BR-LEGAL 2, com a 
contratação de uma empresa para executar todos 
os serviços análogos ao BR-LEGAL, acrescentados 
dos aperfeiçoamentos que sabemos que 
funcionam, com sinalização e defensa metálica”, 
adiantou Defilippo. “É claro que vamos precisar 
de recursos, que eu pretendo ir buscar em Brasília, 
se for o caso, para manter as boas condições de 
segurança e trafegabilidade”. O engenheiro Fábio 
Bastos, por outro lado, também reitera que a 

NA MINHA REGIONAL 

“Tivemos problemas no casamento 
do cronograma físico com o 
financeiro. Na minha opinião, com 
a crise, as empresas ficaram um 
pouco limitadas. Em um primeiro 
momento, o programa, teve uma 
abordagem generalista, foi bem. Mas eu 
entendo que para as próximas versões, o 
planejamento é um aspecto que poderia 
ser incrementado.”
José Nivaldo de Mendonça
Superintendente Substituto do DNIT/SE
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“Estamos aguardando as 
orientações de Brasília, mas 

sabemos que dependendo de 
quanto tempo for transcorrido, 

a tendência da sinalização 
executada, por melhor que tenha 

sido, é a de sofrer com as intempéries, 
o vandalismo, o roubo e mesmo, 

eventuais acidentes que acabam por 
danificar as instalações.”

Gustavo Defilippo
Superintendente do DNIT/SE

DNIT – SERGIPE

atuação da Superintendência, em observância às 
premissas estabelecidas pelo próprio Ministro da 
Infraestrutura, está fortemente orientada para a 
manutenção. “É lógico, existem soluções melhores 
de engenharia. Mas sabemos das restrições que 
ainda são recorrentes e precisaremos, fatalmente 
priorizar entre abrir frentes de obra ou manter a 
bom termo o que temos. E acredito que a própria 
população não aceitaria abrir mão de tudo o que 
foi feito até o momento. Enfim, vamos fazer do 
limão a limonada”. Já José Nivaldo de Mendonça, 
Superintendente Substituto, falando sobre como o 
programa aconteceu, frisa “Tivemos problemas no 
casamento do cronograma físico com o financeiro. 
Na minha opinião, com a crise, as empresas ficaram 
um pouco limitadas. Em um primeiro momento, 
o programa, teve uma abordagem generalista, 
foi bem. Mas eu entendo que para as próximas 
versões, o planejamento é um aspecto que poderia 
ser incrementado. Acredito que assim como nós, 
outras superintendências também encontraram 
essa dificuldade com a parte financeira, quando 
comparado com a instrução de serviço.”
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INTELIGÊNCIA
 A sistematização, referida pelo chefe de 

UL Fábio Bastos, também é instrumental 
para, associado ao poder transformador do 
BR-LEGAL, torná-lo em um bom exemplo de 
eficiência no Estado. “Há um índice desejado 
para a infraestrutura, já definido. E temos que 
usar de estatística, com fatos e dados capazes 
de mostrar e oferecer controle sobre as ações. 
Quem não é o maior, tem que ser o melhor, 
afinal, e a utilização metódica das informações 
colhidas em campo, oferece a possibilidade 
de um nível mais refinado de quantitativos e 
qualitativos na hora de montar uma licitação. 
Então, estamos sendo diligentes neste sentido, 
fazendo nossa parte para, quando vierem os 
recursos, tenhamos condições de investi-los de 
forma bastante precisa e eficaz. E quero deixar 
claro que temos a meta de nos tornarmos a 
primeira UL certificada em governança do País”, 
finalizou Bastos.

 SOBRE A ESSE
 
Habitué das páginas deste periódico, a Esse 

Engenharia, Sinalização e Serviços Especiais é 
uma companhia que tem conseguido extrair 
do BR-LEGAL as oportunidades de avanço que 
o programa oferece. Alinhada aos princípios 
de inovação e desempenho, a empresa 
tem cumprido com bastante galhardia o 
amplo contrato sergipano e pode e deve ser 
considerada um fator essencial, para a boa 
performance das rodovias do Estado, sempre 
“ranqueadas”, na ponta superior do certame 
que afere a qualidade de rodagem. Mais que 
uma prestadora de serviços, a Esse, tem se 
tornado conhecida – e reconhecida – pelo 
feedback preciso de seus times de campo e 
pela pronta disposição em proporcionar um 
intercâmbio técnico valioso, sempre com 
vistas à melhora contínua tanto de processos 
quanto de resultados.  “É sempre gratificante 
quando nós podemos ver que o trabalho tem 
efeito, que faz a diferença. Especialmente à 
noite, a gente nota que a sinalização ficou 
excelente, pois cobrimos trechos que antes 
eram muito perigosos nesse período. E claro, 
nesses cinco anos nós pudemos por em prática 
algumas novidades que funcionaram bem, 
como o reforço da sinalização de velocidade 
regulamentada, também na horizontal. Foi uma 
experiência muito boa. Tenho certeza que com 
novos contratos, poderemos fazer ainda mais”, 
comentou Raphael Figueiredo, engenheiro da 
Esse Sinalização e Serviços Especiais.

“É sempre gratificante quando 
nós podemos ver que o trabalho 
tem efeito, que faz a diferença. 
Especialmente à noite, a gente 
nota que a sinalização ficou 
excelente, pois cobrimos trechos 
que antes eram muito perigosos nesse 
período. E claro, nesses cinco anos nós 
pudemos por em prática algumas 
novidades que funcionaram bem.”
Raphael Figueiredo
Engenheiro da Esse Sinalização e Serviços Especiais

NA MINHA REGIONAL 
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“Temos uma licitação em andamento, 
já em fase de definição do vencedor, 

que ficará responsável por todo o 
trecho Norte. Como temos muitos trechos 

urbanos, com muita limpeza, há um grau 
a mais em termos de nível de serviço. É um 

nível de esforço maior, e que nos levou a 
reunir algumas estatísticas junto com as 

supervisoras.”

Rodrigo da Silva Nascimento
Chefe do Serviço de Manutenção do DNIT/SE

MANUTENÇÃO 
Já na região Norte do Estado de Sergipe, 

mirando em maior eficiência, especificamente 
nos trechos entre Aracaju e a divisa com 
Alagoas, também haverá a unificação dos 
contratos de manutenção, como explica 
Rodrigo da Silva Nascimento, chefe do Serviço 
de Manutenção: “Temos uma licitação em 
andamento, já em fase de definição do 
vencedor, que ficará responsável por todo o 
trecho Norte. Como temos muitos trechos 
urbanos, com muita limpeza, há um grau a mais 
em termos de nível de serviço. É um nível de 
esforço maior, e que nos levou a reunir algumas 
estatísticas junto com as supervisoras, por que 
vimos que as empresas estão tendo que se 
readequar, por conta de alguns desses itens que 
incorporamos. De forma geral, o contrato ficou 
mais exigente”, opinou o chefe.

DNIT – SERGIPE

PROARTE
Com o advento dos levantamentos promovidos 

em todo o Brasil por parte do DNIT, para a execução do 
Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas 
(Proarte), Sergipe foi contemplado com intervenções 
em 4 pontes: “Estamos em fase de contratação de uma 
nova empresa supervisora, que ficará responsável 
pela parte de projeto, para em seguida, avançarmos 
precisamente na parte de reabilitação”, detalhou o 
chefe de Manutenção. “Já pedimos delegação de 
competência e temos recursos destinados para a 
disciplina de manutenção em outras 57 estruturas, e 
pretendemos, no máximo até setembro, efetivar esse 
procedimento, com contratos aí de cerca de 2 anos”, 
finalizou Rodrigo da Silva Nascimento.
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“Com o iminente esgotamento da 
vida útil, os quantitativos planejados 
e efetivamente disponíveis não 
oferecem o suporte adequado, que estão 
previstos no manual de conservação do 
DNIT. Os índices que por ele nos balizam, 
não refletem mais a realidade da nossa 
rodovia em alguns trechos. Então é 
realmente um panorama desafiador.”
Ortiz Mesquita Oliveira
Supervisor da UL de Nossa Senhora do Socorro DNIT/SE

UNIDADE LOCAL DE NOSSA 
SENHORA DO SOCORRO

Como todas as superintendências visitadas 
por Rodovias&Vias ao longo desta série 
de reportagens, fica patente a dificuldade 
orçamentária e a “ginástica” que os técnicos de 
ponta do DNIT têm que realizar diariamente, 
diante de segmentos críticos. Um desafio na 
busca de equilíbrio entre vontade e possibilidade. 
Supervisor da UL de Nossa Senhora do Socorro, 
a única do Estado, Ortiz Mesquita Oliveira, 
vê, por exemplo a necessidade de ajustes na 
classificação de alguns segmentos, que, devido 
ao nível de esforço, migraram da disciplina de 
manutenção, cobrando, de fato, uma restauração 
mais profunda. “Temos, especialmente entre o 
KM 77 ao 93 da BR-101, um trecho de travessia 
urbana, de pista duplicada, uma condição de 
pavimento em estado de degradação muito 

elevado, que já não comporta mais serviços de 
manutenção e correções funcionais. Vemos 
a necessidade de que sejam viabilizadas 
intervenções de restauração estrutural. 
Com o iminente esgotamento da vida útil, 
os quantitativos planejados e efetivamente 
disponíveis não oferecem o suporte adequado, 
que estão previstos no manual de conservação 
do DNIT. Os índices que por ele nos balizam, 
não refletem mais a realidade da nossa rodovia 
em alguns trechos. Então é realmente um 
panorama desafiador”, declarou o supervisor. 
“É uma busca constante por equacionar 
essa dinâmica, de por um lado estarmos 
limitados no que podemos oferecer, e a nossa 
obrigação primordial que é prover condições 
de segurança e trafegabilidade aos usuários”. 
Neste sentido, o BR-LEGAL tem sido um 
paliativo, mesmo com os contratos chegando 
ao fim: “Com a implantação das pinturas 
horizontais definitivas, que possuem validade 
mínima para mais um ano, vamos ganhar 
um pouco mais de fôlego, mas o tempo é um 
fator crucial. Precisamos de algumas ações 
imediatas”, avisa o supervisor. 

NA MINHA REGIONAL 
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PIONEIRISMO
Conforme já sinalizado nesta reportagem, 

a Unidade Local, na medida em que busca 
vencer os obstáculos, não deixou de preparar-
se para um futuro mais promissor, com 
uma boa ambição. “O trabalho iniciado 
há alguns meses pelo engenheiro Fábio 
Bastos, no sentido de pôr em tramitação 
um procedimento de governança de 
processos, voltado à fiscalização de projetos e 
acompanhamento de contratos, que consiste 
em elaborações de notas de serviço de acordo 
com as demandas de serviços da UL, com 
reuniões programadas semanais, propõe um 
método mais pormenorizado de controle dos 
quantitativos executados e o nível de esforço 
das contratadas”, explicita o supervisor Ortiz 
Oliveira. “Com os relatórios gerados ao final do 
mês, temos subsídios para, de forma precisa, 
fazermos as medições dos serviços. É uma 
iniciativa que permite integração, uma vez 
que reúnem-se representantes da empresa 

supervisora dos contratos de manutenção, 
engenheiros da empresa executora dos 
serviços, efetivos da fiscalização, e pessoal nosso 
da Unidade Local, para o estabelecimento e 
comparação do fluxograma de trabalho e das 
melhorias que podem ser implementadas. Isso 
nos dá condições de estabelecer prioridades 
com maior acurácia, observando inclusive as 
variantes climáticas e demais sazonalidades, 
estabelecendo metas factíveis, exequíveis”. 
Também o método permite a avaliação de 
fatos supervenientes, e uma tomada de decisão 
mais rápida nas respostas da UL. “É uma missão 
grande, tendo em vista que a malha é pequena 
em vista de outros Estados. Mas eu acredito que 
temos conseguido bom termo em equacionar 
a situação”, resumiu o supervisor, curiosamente 
como que a atestar as percepções mais amplas 
da equipe de Jornalismo destacada para a 
“Operação Sergipe”: crer, é o primeiro degrau a 
ser assentado na construção do êxito.

Foto:  Ascom DNIT/TO

DNIT – SERGIPE
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Antecipada em 3 dias, liberação da terceira faixa da Via Expressa 
em Florianópolis (BR-282 no sentido Ponte-BR-101), Já contribui 
para melhoria de trafegabilidade. Apesar de intercorrências – que 
estão sendo vencidas – liberação da faixa continental sentido ilha, 
via BR-101, está mantida para meados deste ano (correndo o risco 
de ser igualmente antecipada), devido ao forte ritmo proposto 
pelo DNIT e adotado integralmente pela Vogelsanger. Expertise 
da empresa foi fundamental para bom andamento dos trabalhos, 
segundo a autarquia. Com a finalização das obras, estimativa é que 
tempo de viagem Palhoça-Florianópolis caia de 1h10 para apenas 
25 minutos.

DNIT/SC 
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Foram apenas duas edições entre 
a publicação da reportagem “Os 
Aguerridos Barrigas Verdes” (que 

cobria as ações da Superintendência 
Regional de Santa Catarina do DNIT) e a 
aferição dos resultados previstos em um 
intertítulo em específico desta, dedicado 
à uma ação significativa do Departamento 
no Estado. Aparentemente, o breve hiato 
transcorrido foi suficiente para aplacar – 
parcialmente ao momento, é verdade – o 
intenso tráfego de 135 mil veículos por dia, 
de uma Capital plena de expectativas por 
um melhor ir e vir. Etapa vencida de um 
projeto muito maior, cujos investimentos 
somam R$ 26 milhões, foi às 15h de uma 
sexta-feira, que os florianopolitanos 
(junto a arrasador contingente de turistas 
do Mercosul – e até mesmo do Brasil) 
se depararam com as benesses de um 
trânsito mais fluido para acessar a BR-101, 
saindo da bela ilha via BR-282. Ainda que 
sejam enumeradas como “as alterações 
possíveis” pela própria superintendência, 
são sempre dignos de nota – quando não 
de uma matéria inteira – os registros das 
virtudes que somente a engenharia de 
alto gabarito, bem planejada e executada 
são capazes de oferecer. Mas o leitor mais 
atento de Rodovias&Vias lembra-se de 
que este foi e está sendo um trabalho 
bastante desafiador. Mesmo a quem 
corre os olhos pela primeira vez por este 
periódico, consta logo acima no exórdio 
a palavra “intercorrências”. E elas não são 
poucas, e tiveram que ser tratadas com 
inteligência, como a Central de Jornalismo 
revisitará a partir daqui. 

Ampliação de capacidade
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TERRA BOA, SOLO RUIM

DNIT/SC 

COMANDO DA MADRUGADA
Em uma bem sucedida alternativa para 

amenizar os inevitáveis transtornos que 
decorrem de trabalhos pesados em áreas 
densamente urbanizadas, o DNIT abordou 
a logística da obra de forma diferenciada, 
dentro de um regime de transportes em 
horários pré-determinados (das 21h às 6h), 

precisamente no contrafluxo do “rush”, 
ainda que, de acordo com informações 
da superintendência, esta noção tenha 
sido completamente desconstruída pelo 
volume de tráfego alto verificado por lá, 
a praticamente qualquer horário.

Ainda que o Criador tenha olhado com 
bons olhos para a Capital catarinense, 
especialmente do ponto de vista de suas 
belezas naturais e de seu característico 
perfil topográfico, certamente ele se 
distraiu um pouco quando da alocação 
do tipo de camada – muito deformada 
e inservível – presente na área da 
construção. Demandando grandes 
volumes de retirada e rebaixamentos 

de pelo menos 60 cm, a situação foi 
contornada com a substituição do 
material por insumos de jazida, rocha 
de alta qualidade, por questões de grau 
de compactação e umidade, o que 
acrescenta maior segurança e permite 
um dimensionamento mais adequado até 
mesmo ao crescimento previsto do nível 
de exigência da via, algo presumível e já 
divisado pela superintendência. 
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TOTALIDADE
Uma segunda etapa, que responde 

pela alcunha de “projeto completo”, prevê 
a implantação de 4 faixas de rolamento por 
sentido, além das exclusivas para o BRT – 
executadas em concreto – e acostamento 
externo e interno, necessários por medida de 
segurança para que eventuais ocorrências 
não acabem se transformando em retenção 
de tráfego. Também estão previstas ruas 
laterais expressas em toda a extensão, para 
atender ao fluxo entre bairros, que costuma 
variar, segundo estudos realizados pela 
superintendência, entre 20 a 30% do total de 
usuários do complexo, uma vez que, ainda de 
acordo com as informações, estejam previstas 
as construções de 30 novos viadutos, além da 
recuperação e/ou alargamento dos existentes. 
Como não poderia deixar de ser, este periódico 
continuará acompanhando os desdobramentos 
desta grande empreitada rumo à mobilidade, 
em próximas edições, onde você poderá 
observar, com o detalhamento devido, os 
resultados deste e de outros trabalhos das 
superintendências que já ilustraram suas 
páginas. O DNIT avança. A Rodovias&Vias 
confere.

Ampliação de capacidade
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Em pouco mais de cem dias de gabinete, nova gestão do executivo paulista 
imprime forte ritmo de trabalho e amplia o já bem sucedido programa de 
concessões, além de retomar obras de mobilidade urbana como a Linha 
15-Prata do Monotrilho.  

ACELERA!
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Sempre ponteiros nas pesquisas de 
qualidade e segurança entre as “melhores 
rodovias do Brasil”, os caminhos paulistas 

ganharam, já na “largada” do governo de João 
Doria um reforço significativo com o anúncio 
de novas concessões. O novo Lote Piracicaba-
Panorama tem 1.201 Km, engloba 12 rodovias 
Estaduais e atende 62 cidades das regiões de 
Piracicaba, Rio Claro, Jaú, Bauru, Marília, Assis e 
Panorama, no extremo oeste, próximo à divisa 
com o Mato Grosso do Sul e contempla trechos 
das SP’s 191; 197; 225; 261; 284; 293; 294; 304; 
308; 310; 331 e 425, incluindo 218 Km operados 
pela Centrovias, cujo contrato chega a seu fim 
ainda este ano. Lançado em Fevereiro deste 
ano (15), esta nova etapa estima investimentos 
de R$ 9 Bilhões em melhorias ao longo de um 
período de 30 anos. Também a atual malha 
concedida continua recebendo investimentos 
que, computados até o momento, batem em 
mais de R$ 170 milhões. Com a adição, a malha 
sob concessões no Estado avança de 8,4 mil para 
9,3 mil Km.

São paulo
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NOVO MODELO
Sempre pioneiro, o Estado que detém 18 das 

20 melhores rodovias do País, implantará algumas 
inovações (para além do wi-fi na malha, câmeras 
inteligentes, pesagem de veículos de carga em 
movimento), como a modicidade tarifária, entre 
outros aspectos a serem explorados e detalhados 
em futura edição de Rodovias&Vias, dentro do 
bojo da nova modelagem , que, já se sabe, prevê 
descontos progressivos para usuários frequentes, 
e descontos de 5% para os optantes pelo pedágio 
eletrônico.

MONOTRILHO
Com o advento da reativação do trabalhos 

pela STER Engenharia – que também irá concluir 
a implantação de ciclovia e paisagismo sob o 
traçado, as obras da Linha 15-Prata do monotrilho 
voltam à ação nas estações Jardim Planalto, 
Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus devem 
ser entregues à população até o fim deste ano. 
Segundo o governo do Estado, Com essa etapa 
concluída, a linha vai atender em torno de 350 
mil passageiros por dia útil, em 13 km de extensão 
e em um total de dez estações. Retomadas após 
uma visita técnica do governador João Doria e do 
secretário de Transportes Metropolitanos (cotado 
para o Ministério das Cidades do Governo Federal, 
o qual conhece bem) Alexandre Baldy, os trabalhos 
estão orçados em R$ 47,5 milhões e geram grande 
expectativa, como declarou o governador: “A obra 
está em curso e deverá ser concluída até 31 de 
dezembro e, em janeiro, iniciam as operações. (...) 
Além disso, essa revitalização vai trazer também 
mais movimento no comércio varejista e vai 
impactar na geração de novos empregos na região”, 
afirmou. Junto ao certame vencido pela Somague 
Engenharia, que saiu vitoriosa para a construção 
da Estação Jardim Colonial e possui previsão de 
entrega em 2021, a linha completa, se estenderá 
por 15,3 Km, 11 estações com integração à Linha 
2-Verde do Metrô na Estação Vila Prudente e mais 
3 terminais de ônibus, sendo dois da SPTrans ((Vila 
Prudente e Sapopemba) e o terminal São Matues, 
do Corredor Metropolitano ABD (São Mateus/
Jabaquara), sob  administração da EMTU/SP. A soma 
total dos investimentos no segmento entre Vila 
Prudente e Jardim Colonial, chega à R$ 5,2 bilhões.

São pauloinfraestrutura



RODOVIAS&VIAS90

infraestrutura

DER:
DINAMISMO, 
ESTRATÉGIA E 
ROBUSTEZ

Mesmo diante do vultoso avanço 
do processo de concessões em 
São Paulo, uma parte significativa 

das rodovias Estaduais continua sob os 
cuidados do DER/SP, autarquia sem a qual 
é quase impossível falar de rodoviarismo 
no país. Já descontado o montante a ser 
cedido e anunciado pelo governo, restam 
pouco mais de 13 mil Km de pistas que, 
além de promover a invejável integração, 
permitem capilaridade aos municípios 
e distritos que compõem a imensidão 
territorial da “locomotiva do Brasil”. Para 
uma melhor dimensão do desafio, vale 
registrar: São Paulo possui 645 municípios 
espalhados em pouco mais de 248 mil 
Km², uma área pouco maior do que o Reino 
Unido, que corresponde à quase 3% do 
território Nacional. Basicamente dividida Jorge Eloy Gomes Pereira, diretor de Operações do DER/SP 
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São paulo

entre duas disciplinas, a atuação do DER/SP se 
espraia pela gestão operacional da malha não 
concedida, por meio de suas 57 Unidades Básicas 
de Atendimento (UBAs), oferecendo serviços 
gratuitos de atendimento aos usuários, em 
uma atuação muito similar à qualquer pista sob 
concessão, dispondo de guinchos leves e pesados, 
veículos de inspeção de tráfego, e Centros de 
Controle Operacionais. O segundo “braço” 
de atividade, compreende a implantação de 
melhorias na malha por meio do desenvolvimento 
de duas abordagens principais. Uma delas, 
consiste do Programa de Transporte Logística e 
Meio Ambiente (PTLMA), Junto às Secretarias de 
Logística e Transportes (SLT) de Meio Ambiente 
(SMA) e de Planejamento e Desenvolvimento 
Regional (SPDR), com financiamento parcial 
do Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD) e da Agência Multilateral 
de Garantia de Investimentos do Banco Mundial 
(MIGA). A outra, trata do PIR, programa de 
Investimento Rodoviário, parcialmente financiado 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) e que, de acordo com Jorge Eloy Gomes 
Pereira, diretor de Operações do DER/SP, 
contempla serviços como reconstrução das faixas 
existentes, capacitação das rodovias através de 
duplicação ou implantação de terceiras faixas; 
implantação ou recuperação de acostamentos 
pavimentados; implantação ou remodelação da 
geometria de dispositivos de acesso e retorno, 
tanto em nível como em desnível; recuperação, 
alargamento e construção de obras de arte 
(pontes, viadutos e passarelas) e implantação de 
sinalização definitiva.
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NOTAS SOBRE O NOVO MÉTODO 
DE DIMENSIONAMENTO DE 

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MEDINA
Na revista Rodovias&Vias, número 

116, de fevereiro de 2019, foi feita uma 
justa homenagem ao Professor Jacques 
de Medina, falecido em janeiro deste 
ano. Nesta reportagem foi citado o 
novo método de dimensionamento 
de pavimentos asfálticos, em fase de 
aprovação pelo DNIT, que recebeu o nome 
de Medina (método de dimensionamento 
nacional) justamente por ser fruto 
da aplicação direta da Mecânica dos 
Pavimentos e dos ensaios de carga 
repetida, introduzidos no Brasil, na década 
de 1970, por este grande engenheiro e 
pesquisador.

Tem-se a sorte de contar com grandes 
nomes na área da engenharia rodoviária 
nacional em todas as décadas, desde 

o início da abertura das primeiras estradas 
brasileiras. E, num país continental como o nosso, 
com tantas diferenças entre as várias regiões, 
em termos de solo, agregados, clima e hábitos 
de carga, é notável que se tenha conseguido 
desenvolver conhecimentos próprios, 
tecnologias e normas nacionais e regionais que 
permitiram pavimentar a rede federal, estadual e 
municipal que se tem hoje. Muito já se fez, mas 
ainda muito ainda precisa ser feito.

E a atualização dos métodos de dimensio-
namento também faz parte do esforço de tornar 
os pavimentos mais duráveis otimizando os 
ciclos de vida das rodovias. 

Quatro grandes nomes vinculados aos 
métodos de dimensionamento em uso, para 
projetos novos e de reforço, entre muitos outros 
também importantes, podem ser ressaltados:

-  Engenheiro Murillo Lopes de Souza – criador do método de dimensionamento de 
pavimentos asfálticos novos do DNER / DNIT, também usado em todos os estados, que 
soube fazer um mix de dois métodos norte-americanos da década de 1960, e, colocando 
as suas próprias concepções que já estavam presentes em seu método de 1961. Assim, o 
método do CBR como é conhecido, se deve a este engenheiro estudioso e corajoso.

- Engenheiro e professor Armando Martins Pereira – propôs o método de projeto 
de reforço denominado PRO 10, criado na década de 1970, a partir de um método do 
estado da Califórnia, mas também adaptado com as suas próprias considerações e 
desenvolvimentos. Também em muitos outros assuntos sua contribuição foi notável.

- Engenheiro João Menescal Fabrício – um dos desenvolvedores do método PRO 
11, adaptado de um método argentino, na década de 1980, e que também propôs mais 
adiante um método simplificado de retroanálise de bacias de deflexão, entre muitas outras 
contribuições.

- Engenheiro Salomão Pinto – um dos desenvolvedores do método PRO 269, 
genuinamente nacional, grande entusiasta e divulgador da Mecânica dos Pavimentos 
e dos ensaios de módulo de resiliência e fadiga. Sua tese de doutorado de 1991 ainda é 
um marco para quem quer estudar a fadiga das misturas asfálticas. Este já é um método 
mecanístico-empírico simplificado, que foi um avanço possível à época.
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inúmeros professores e pesquisadores 
participantes da Rede Temática de 
Asfalto da Petrobras, pesquisadores do 
CENPES/Petrobras e do IPR/DNIT. 

Ainda é necessário ressaltar que muitos alunos 
de mestrado e de doutorado contribuíram, 
ao longo de décadas, com suas pesquisas, 
criando as bases deste desenvolvimento e o 
banco de dados de materiais e de avaliação de 
pavimentos que permitiram chegar na estrutura 
do programa atual, calibrado para as condições 
brasileiras. Neste ponto, abrindo exceção, deve-
se destacar as contribuições do Engenheiro Filipe 
Franco, desenvolvedor do programa, baseado 
inicialmente em sua tese de doutorado de 2007, 
e de Marcos Fritzen, que no seu doutorado em 
2016, fez as primeiras calibrações do método a 
partir de trechos monitorados por 10 anos em 
muitos casos. A persistência de acompanhamento 
sistemático do desempenho de diferentes trechos 
é que permite dizer que o programa se tornou um 
método!

Professora Titular – COPPE/UFRJ
Laura Maria Goretti da Motta

Todos, a seu tempo, representaram as 
melhores condições disponíveis à cada 
época, mas as condições das rodovias 
mudaram muito e o tráfego é muitíssimo 
diferente: volume, tipos de veículos, tipos 
de pneus, velocidade, pesos, etc. Também 
evoluíram: a forma de se avaliar e selecionar 
os materiais (novos ensaios), os processos 
construtivos, os materiais asfálticos, as 
exigências de sustentabilidade, etc.

No estabelecimento deste novo 
método, mecanístico-empírico, que vai 
substituir o método do Murillo e os quatro 
métodos de projeto de reforço do DNIT, 
muitos profissionais se dedicaram e 
contribuíram para que esta ferramenta que 
agora está disponível se tornasse realidade. 
Não sendo possível nomear todos neste 
espaço, ressalta-se que fizeram parte deste 
desenvolvimento o próprio Prof. Medina, 
presente nas discussões e nas decisões 
principais dos rumos a serem tomados, 

BASES DO NOVO MÉTODO
Dimensionar um pavimento é estabelecer 

as espessuras de cada camada, a partir das 
características dos materiais selecionados, 
em função do tráfego e do tipo de subleito 
do local, para atender um período de projeto. 
Diferente de outras obras civis, o pavimento 
é uma estrutura que tem a vida útil curta e 
previamente definida, embora este tempo 
não represente o colapso total da estrutura, 
em geral a vida útil sendo prolongada por 
reforço representado por acréscimo de 
revestimento.

Os métodos mecanístico – empíricos 
(M-E) usam os princípios da mecânica dos 
pavimentos para o dimensionamento, 

fazendo uso de cálculo de tensões – deformações 
e aplicando critérios de ruptura para estabelecer 
as espessuras das camadas. O cálculo das tensões 
exige caracterização de rigidez dos materiais das 
camadas, expresso pelos módulos de elasticidade 
e coeficiente de Poisson, por exemplo.

Basicamente, o pavimento é uma estrutura 
em camadas que para ser dimensionada é 
necessário o cálculo de tensões-deformações 
para compatibilizar esforços do tráfego e a 
deformabilidade dos materiais das camadas: 
a parte mecanística do método. E o ajuste 
dos critérios com observações de trechos 
acompanhados no campo compõe a parte 
empírica.
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 Embora o conhecimento científico e tecnológico 
já tenha evoluído muito nas universidades, a decisão 
tomada no âmbito do convênio do IPR com a 
COPPE para este desenvolvimento, foi de se utilizar 
ao máximo os métodos de ensaio que já estavam 
vigentes e partir de um método de análise de 
tensões que já estivesse em uso também. 

A deformabilidade elástica já faz parte dos 
métodos de projeto de reforço atuais porque se 
dimensiona a partir das medidas de deflexão, que é 
uma medida indireta das deformações de tração no 
revestimento. O dimensionamento do pavimento 
novo também deve garantir que as espessuras das 
camadas e suas características sejam suficientes 
para minimizar o efeito do afundamento da trilha 
de roda ATR (acúmulo excessivo de deformação 
permanente) e assegurar que a repetição da 
aplicação da carga não irá causar o trincamento 

excessivo da camada de revestimento (fadiga) 
dentro do período de projeto. Este tipo de 
método M-E vem sendo adotado em vários 
países, já sendo usado por exemplo na França 
desde a década de 1990, e nos EUA desde 2002, 
na África do Sul, na Austrália, entre outros.

Assim, o método Medina vai dimensionar os 
pavimentos novos ou reforço a partir dos seguintes 
ensaios dos materiais:

- Para solos e britas, com o ensaio triaxial de carga 
repetida definem-se o módulo de resiliência (parcela 
elástica) e a Deformação permanente (parcela 
plástica), ensaios já normalizados pelo DNIT.

- Para as misturas asfálticas: ensaio de 
compressão diametral estático para obter a 
resistência a tração, e de carga repetida para obter 
o módulo de resiliência e a curva de fadiga; e ensaio 
de compressão axial de carga repetida para obter 
a resistência à deformação permanente durante a 
dosagem do concreto asfáltico.

- Para materiais estabilizados quimicamente 
(cal, cimento, etc): ensaio de módulo de resiliência e 
fadiga.

As misturas asfálticas foram agrupadas em 
quatro classes de comportamento quanto à fadiga, 
levando também em conta o módulo de resiliência. 
Vale para concretos asfálticos com ligante asfáltico 
convencional ou modificado. Assim, o projetista pode 
estudar as vantagens eventuais de utilizar cada tipo 
de ligante disponível, dependendo do volume de 
tráfego e das condições ambientais. O método gera 
curvas de desempenho para a seção dimensionada 
e assim é possível acompanhar o sucesso do 
pavimento ao longo da  vida útil de projeto. 
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Professora Titular – COPPE/UFRJ
Laura Maria Goretti da Motta

Os critérios de dimensionamento são dois: porcentagem de área trincada, que resulta 
da fadiga do revestimento asfáltico ou das bases cimentadas e o afundamento de trilha 
de roda que resulta da contribuição das deformações permanentes de todas as camadas 
geotécnicas.

 Dimensionamento considerando duas misturas asfálticas com ligantes diferentes.

Considerações finais
O uso do novo método mecanístico-empírico Medina, entre outras vantagens, permite:
• Colocar na mesma base teórica e de critérios, o dimensionamento de pavimentos 

asfálticos novos e projeto de reforço, também levando em conta a possibilidade de 
fresagem e reciclagem;

• Aproveitar melhor os materiais disponíveis localmente para a pavimentação;
• Redução de custos para implantação do pavimento e previsão detalhada do 

desempenho; 
• Verificação de que as misturas asfálticas não são iguais sendo possível considerar 

nas mesmas bases teóricas os diversos ligantes asfálticos disponíveis no mercado e as 
vantagens de se otimizar a curva granulométrica e a seleção dos agregados.
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ABDIB FARÁ FÓRUM
SOBRE INFRAESTRUTURA

EM BRASÍLIA COM OS TRÊS PODERES
 A Abdib promoverá em Brasília nos dias 21 e 22 de maio o Abdib Fórum 2019 

– Estratégia para a Retomada da Infraestrutura. O evento é gratuito e será realizado 
no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21.

O objetivo é reunir os líderes dos Três Poderes da República, ministros, 
secretários, presidentes de companhias e bancos estatais e governadores de Estado 
para, ao lado de presidentes e principais executivos de companhias privadas, 
dialogar sobre os rumos da infraestrutura brasileira.

O Brasil investiu, em média, 1,7% do PIB na infraestrutura nos últimos três anos 
– e nunca investiu mais que 2,5% nos últimos 15 anos. Mas precisa investir 4,3% 
do PIB por dez anos seguidos para remover gargalos que dificultam o avanço da 
produtividade e o desenvolvimento econômico e social. Adaptar a infraestrutura 
brasileira ao que existe de fronteira tecnológica demandaria esforço ainda maior.

Por isso, todos os painéis estão planejados para analisar as diretrizes e as 
estratégias para retomar e acelerar o investimento. Temas como política industrial, 
competitividade e produtividade também estão previstos nos painéis, bem como 
ética e integridade. Governadores confirmaram presença para expor programas de 
concessões e parcerias para o setor privado.

Além de especificidades de cada setor, os painéis foram organizados para 
discutir de forma qualificada questões que impactam o desenvolvimento da 
infraestrutura, como relacionamento entre poderes e órgãos públicos, segurança 
jurídica, financiamento e garantias, meio ambiente, planejamento e estruturação de 
projetos, entre outros.

O seminário é uma das estratégias da Abdib para engajar os setores públicos e 
privados em torno de diretrizes e sugestões incluídas na Agenda de Propostas para a 
Infraestrutura 2018, produzida para dialogar durante e depois do processo eleitoral 
do ano passado.
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“Só investimento privado 
em infraestrutura vai 
fazer cosquinha perto do 
que precisa””
Venilton Tadini
Presidente-executivo da ABDIB
(Associação Brasileira da Infraestrutura
e Indústrias de Base)
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PRÓXIMA EDIÇÃO ESPECIAL:
   Comemore com o maior órgão de 

engenharia brasileira seus 85 anos, fazendo 
história e desenvolvendo o país.

Associe sua marca à esta edição:

(41) 3013 6702
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Deixa pra atender  
o celular 
depois da viagem.

O celular 
é a terceira 
maior causa 
de mortes
no trânsito  
no Brasil.*

Ouvir o conselho de quem  
te ama faz todo o sentido.
Faça sua parte para  
um trânsito mais seguro.

* (Fontes: Abramet/OMS)

Iniciativa Realização

Apoio:
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