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1. APRESENTAÇÃO 

O Governo do Estado do Mato Grosso apresenta a Edição Final dos Cadernos de 

Modelagem de Engenharia de Concessão Rodoviária do Lote 1 – Alto Araguaia. 

Os estudos em referência foram realizados no período de Março a Setembro de 

2017. 

Vale ressaltar que os mesmos têm caráter meramente de consulta, sem 

vinculação ao processo licitatório, devendo os licitantes e interessados realizarem 

seus próprios estudos técnicos e econômico-financeiros. 

Fazem parte deste volume os documentos abaixo relacionados, perfazendo um 

total de 503 páginas devidamente numeradas: 

 CADERNO 1.1 - DIAGNÓSTICO DO SISTEMA EXISTENTE; 

 CADERNO 1.2 - ESTUDOS DE TRÁFEGO; 

 CADERNO 1.3 - ESTUDOS DE PAVIMENTAÇÃO; 

 CADERNO 1.4 - ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE; 

 CADERNO 1.5 - PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO RODOVIÁRIA PARTE 1 – 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS; 

 CADERNO 1.6 - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

NEGÓCIOS; 

 CADERNO 1.7 - ESTRUTURA TARIFÁRIA; 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

Apresenta-se o Caderno 1.1 dos Estudos Técnicos - Diagnóstico do Sistema 

Existente com os principais levantamentos de campo realizados por equipe 

multidisciplinar, visando o cadastro dos elementos da infraestrutura implantada no 

Estado de Mato Grosso, assim como a avaliação das condições de conservação da 

rodovia a seguir: 

• MT 100, Trecho: Divisa MT/MS – Alto Taquari - Entr. BR 364 (Alto Araguaia), 

localizada na região Sudeste do Estado. 

 

Com vistas à obtenção do pleno conhecimento da rodovia, adotou-se três linhas de 

atuação: 

• Identificação e recuperação de dados documentais e de informações obtidas 

na SINFRA; 

• Inspeção realizada em campo por equipe multidisciplinar e 

• Levantamentos de dados específicos ao longo das rodovias. 

Por fim realizou-se o processamento e análise em escritório dos dados e elementos 

levantados. 

Vale ressaltar que os mesmos têm caráter meramente de consulta, sem vinculação 

ao processo licitatório, devendo os licitantes e interessados realizarem seus próprios 

estudos técnicos e econômico-financeiros. 

 

2. DESCRIÇÃO DO TRECHO 
 

 

2.1. Descrição Geral 
 

O Trecho em questão está localizado na região sudeste do Estado do Mato Grosso, 

com o início na divisa de Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul no município de 

Alto Taquari, finalizando no início do Perímetro Urbano de Alto Araguaia, com 

extensão total de 88,40 km. 
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Os pontos referenciais da rodovia são apresentados na Tabela a seguir. Verifica-se 

que não houve diferença entre a extensão cadastrada no SRE e a efetivamente 

levantada em campo. 
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Trechos das Rodovias 
 

RODOVIA SRE LOCAL DE INÍCIO LOCAL DE FIM 
INÍCIO 
(Km) 

FIM 
(Km) 

EXTENSÃO 
(Km) 

EXTENSÃO 
ODOM.(Km) 

MT 100 
100EMT0010 DIVISA MT/MS 

ALTO TAQUARI 0,00 27,00 27,00 0,00 

MT 100 100EMT0030 ALTO TAQUARI ENTR. MT 465 27,00 42,40 15,40  

 
MT 100 

 
100EMT0050 

 

ENTR. MT 465 
ENTR. MT 481 (RIB. 
SAPO (DIV. ALTO 
TAQUARI/ALTO 
ARAGUAIA) 

 
42,40 

 
58,40 

 
16,00 

 

 
 

MT 100 

 
 

100EMT0060 

ENTR. MT 481 
(RIB. SAPO) 
(DIV. ALTO 
TAQUARI/ALTO 
ARAGUAIA) 

 

ENTR. CONTORNO 
DE ALTO 
ARAGUAIA 

 
 

58,40 

 
 

87,60 

 
 

29,20 

 

 

MT 100 

 

100EMT0060 
ENTR. 
CONTORNO DE 
ALTO ARAGUAIA 

INIÍCIO 
PERIMETRO 
URBANO DE ALTO 
ARAGUAIA 

87,60 88,40 0,80 88,40 

        

TOTAL(Km)   88,40 88,40 

 
 

A seguir apresenta-se a tabela com os segmentos homogêneos do trecho, os quais 

serão utilizados para efeito das definições de obras de melhoria e aumento de 

capacidade e para monitoramento dos indicadores de desempenho. 

 
Segmentos Homogêneos 

 
SEGMENTO 

HOM. 

 

RODOVIA 
 

LOCAL DE INÍCIO 
 

LOCAL DE FIM INÍCIO 
Km 

FIM 
Km 

EXT. 
Km 

 

OBSERVAÇÃO 

 

1 

 

MT - 100 

 

DIVISA MT/MS 
INÍCIO PERÍMETRO 
URBANO ALTO TAQUARI 

 

0,00 

 

25,10 

 

25,10 
SEGMENTO 
RURAL 

 

2 

 

MT - 100 
INÍCIO PERÍMETRO URBANO 
ALTO TAQUARI 

FINAL PERÍMETRO 
URBANO ALTO TAQUARI 

 

25,10 

 

29,90 

 

4,80 
SEGMENTO 
URBANO 

 
 

 
3 

 
 

 
MT - 100 

 

 
FINAL PERÍMETRO URBANO 
ALTO TAQUARI 

 

 
ENTR. CONTORNO DE 
ALTO ARAGUAIA 

 
 

 
29,90 

 
 

 
87,60 

 
 

 
57,70 

 

 
SEGMENTO 
RURAL 

 
 

 
4 

 
 

 
MT - 100 

 

 
ENTR. CONTORNO DE ALTO 
ARAGUAIA 

 
INÍCIO PERÍMETRO 
URBANO DE ALTO 
ARAGUAIA 

 
 

 
87,60 

 
 

 
88,40 

 
 

 
0,80 

 

 
SEGMENTO 
RURAL 

 
 

5 

 
 

MT - 100 

 

ENTR. CONTORNO DE ALTO 
ARAGUAIA 

 
 

ENTR. BR 364 

 
 

87,60 

 
 

100,0 

 
 

12,40 

 

SEGMENTO 
RURAL 

 

Ressalta-se que o segmento 5 ainda inexistente hoje, refere-se ao Contorno de 

Alto Araguaia que deverá ser implantado pela Concessionária conforme 

definido no 1.5 Programa de Exploração Rodoviária - PER Parte 2. 
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2.2. Mapa de Situação 
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3. ESTUDOS DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA 
 

3.1. Introdução 

 
Os levantamentos foram realizados entre abril e maio de 2017, por equipes 

multidisciplinares utilizando equipamentos de última geração para avaliar o estado 

de conservação da rodovia, condições do pavimento, o volume de tráfego, as 

condições das OAEs, ocupação da faixa de domínio, passivos ambientais, 

condições de segurança, e outros. 

 

Posteriormente, a consultoria realizou os estudos das possíveis soluções para 

recuperação da infraestrutura rodoviária, os estudos de tráfego e capacidade que 

irão definir a demanda, o valor da tarifa de pedágio e as intervenções de obras 

necessárias ao longo do período da concessão. 

Este Anexo apresenta os levantamentos listados abaixo: 

• Caracterização Regional 

• Avaliação do Traçado 

• Interseções e Acessos 

• Cadastro das Terceiras Faixas 

• Cadastro das Vias Marginais 

• Ocupação da Faixa de Domínio 

• Dispositivos de Drenagem e OAC 

• Sinalização 

• Cercas 

• Defensas Metálicas 

• Avaliação das Obras-de-Arte Especiais 

• Acidentes e Segurança de Trânsito 

• Cadastro das Estruturas de Apoio ao Usuário 

• Iluminação e Instalações Elétricas 
 
 

Os Anexos 1.2, 1.3 e 1.4 complementam o diagnóstico do sistema existente. 
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3.2. Caracterização Regional 
 

A Rodovia MT 100, em estudo, localizada na região Sudeste de Mato Grosso liga os 

municípios de Alto Araguaia a Alto Taquari no Mato Grosso e em seguida ao Munícipio 

de Costa Rica no Mato Grosso do Sul, integrando o Estado com Mato Grosso do 

Sul. 

 

A rodovia MT 100 está situada na região de Rondonópolis, cidade polo do 

agronegócio em Mato Grosso com economia diversificada, concentrando 4 frigoríficos, 

esmagadoras de soja e o terminal ferroviário – maior da América Latina. Próximo a 

Alto Araguaia também existe um terminal ferroviário. 

Depois da implantação do pedágio na BR 364, a rodovia MT 100 no trecho entre Alto 

Araguaia e a Divisa MT/MS está servindo de rota de fuga desse pedágio, compondo 

uma rota alternativa para o porto de Santos passando por Chapadão do Sul, 

Fernandópolis, São José do Rio Preto, Araraquara, Santos. Essa alternativa reduz a 

distância entre Cuiabá e Santos em 183 km. 

Como consequência, esse trecho está ficando ainda mais solicitado em termos de 

veículos de carga e volume de tráfego. 

 

Alto Araguaia está localizado na divisa de Mato Grosso com Goiás; de um lado em 

Mato Grosso fica Alto Araguaia e em Goiás fica o município de Santa Rita do 

Araguaia. O nome foi criado em homenagem à Santa e ao Rio que divide os estados. 

Diferente de muitos municípios no Estado, Alto Araguaia foi criado em torno de 1920 

em razão de conflitos entre garimpeiros. Possui 17.168 habitantes conforme senso 

do IBGE de 2014. Seu IDH-M é alto: 0,786 conforme PNUD 2000. 

 

Apesar de estar mais perto de Cuiabá (~400 km) que de Goiânia (~500km) a cidade 

sofre uma forte influência cultural e social de Goiás. 

 

O turismo tem destaque em Alto Araguaia pois o município possui praias, 

corredeiras, imensas grutas, saltos e cachoeiras, formando um verdadeiro santuário 
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na nascente do rio Araguaia. 
Outro município no segmento rodoviário em estudo é Alto Taquari, com 9.973 

habitantes segundo censo do IBGE em 2014. Seu IDH-M é 0,706 segundo o PNUD 

2000. Criado somente na década de 80, tem sua economia baseada na 

agropecuária com ênfase na soja, em seguida o algodão e milho. 

 

Alto Taquari está localizado na divisa dos estados de Mato Grosso, Goiás e Mato 

Grosso do Sul, entre duas grandes bacias fluviais, a do Prata e a do Tocantins, seu 

nome teve origem devido à nascente do rio Taquari. 

 

O Clima dessa região é o  tropical  chuvoso,  com  duas  estações  bem definidas: 

verão chuvoso e inverno seco. A temperatura é quente com média de 26°C, podendo 

chegar aos 38°C. Nos meses chuvosos, sua pluviosidade pode atingir médias muito 

elevadas. 

 

O relevo é levemente ondulado em Alto Taquari e plano em Alto Araguaia. 
 

3.3. Avaliação do Traçado 
 

São vários os fatores que interferem na definição do traçado de uma rodovia. Dentre 

eles, destacam-se: 

 

• A topografia da região; 

• As condições geológicas e geotécnicas do terreno; 

• A hidrologia e a hidrografia da região; e, 

• A presença de benfeitorias ao longo da faixa de domínio da estrada. 
 
 

Regiões topograficamente desfavoráveis geralmente acarretam grandes movimentos 

de terra, elevando substancialmente os custos de construção. 

 

As condições geológicas e geotécnicas podem inviabilizar determinada diretriz de 

uma estrada. Na maioria dos casos são grandes os custos necessários para 
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estabilização de cortes e aterros a serem executados em terrenos desfavoráveis 

(cortes em rocha, aterros sobre solos moles, etc.). 

A hidrologia da região pode também interferir na escolha do traçado de uma estrada, 

pois os custos das obras de arte e de drenagem geralmente são elevados. O mesmo 

acontece com os custos de desapropriação. Dependendo do número de benfeitorias 

ao longo da faixa de implantação da rodovia, os custos de desapropriação podem 

inviabilizar o traçado ou uma melhoria. 

 
O Estado do Mato Grosso tem como característica um relevo de chapadas e planaltos 

na região central; planície com presença de pântanos na região oeste; planaltos 

residuais ao norte e depressões ao sul do estado. 

Essa topografia com características planas favorece bastante no aspecto rodoviário, 

reduzindo os custos de implantação, conservação e operação. 

 

A rodovia do nosso estudo, apresenta características técnicas e operacionais tanto 

nos seus aspectos de planimetria, altimetria e elementos de seção transversal 

correspondentes às exigidas para a Classe “I”, das Normas para Projetos de 

Estradas de Rodagem do DNIT, podendo ser classificada como do Sistema Arterial 

Secundário, classe I-B proporcionando ao tráfego velocidades de operação entre 40 

e 80 km/h. 

 

O trecho em estudo apresenta uma geometria horizontal, predominantemente em 

longas tangentes, concordadas por curvas horizontais de raios amplos, inserido em 

uma região plana com greide elevado. A plataforma existente apresenta seções 

transversais em um mesmo padrão e para uma melhor visualização das 

características técnicas em planta, perfil e seção transversal, da rodovia, apresenta- 

se a seguir, os elementos das características técnicas e operacionais. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA RODOVIA 

Largura da Pista 
7,00 m (pista simples com 2 faixas de 

tráfego de 3,50m) 

Largura do Acostamento 3,00 m (sendo 1,5 m para cada lado) 

Largura para Dispositivo de Drenagem 0,50 m 

Largura da Plataforma de Terraplenagem 10,00 m 

Largura da Faixa de Domínio 40 m (cerca existente) 

Abaulamento da Plataforma 3,00 % 

Inclinação dos Acostamentos 3,00 % a 5,00 % 

Inclinação dos Taludes de Corte 1:1 

Inclinação dos Taludes de Aterro 2:3 

Número total de Curvas Horizontais 19 

Extensão Total 88.350,00 m 

Declividade em Rampa Máxima  

Classe da Rodovia I-B 

Relevo Predominante Região Plana 

Velocidade de Projeto (1978) 80 km/h 

Distância Mínima de Visibilidade de Parada 75,00 m 

 

Em seu desenvolvimento a diretriz do traçado ao longo do trecho intercepta os 

pontos de passagem descritos no capítulo apresentado na sequência. 

 

3.4. Interseções e Acessos 
 
 

A rodovia apresenta um total de noventa e três (93) acessos e interseções, todas no 

mesmo nível, que deverão receber tratamentos específicos, externados pelas 

necessidades de cada caso. 

A maioria das interseções, são de acesso a propriedades rurais (fazendas e silos), 

lindeiros à rodovia. 
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Merecem especial atenção os trevos de acesso listados a seguir: 

• Município de Alto Taquari (4 interseções), 

• Interseções da MT 100 com a MT 465, 

• Interseções da MT 100 com a MT 481, 

• Município de Alto Araguaia (BR 364) (2 interseções). 
 
 

Cada trevo terá uma nova proposta de interseção a implantar, visto que a situação 

atual não suporta o volume de tráfego existente, provocando acidentes e 

insegurança aos usuários. Pretende-se também que todas as interseções sejam 

iluminadas, principalmente as interseções com outras rodovias estaduais, e aquelas 

situadas em perímetros urbanos. 

 

Todas as obras estão descritas no PER – Programa de Exploração Rodoviária, Parte 

2. Antes do início de qualquer obra, a Concessionária deverá desenvolver seu projeto 

e apresentar à AGER para “Não Objeção”. 

 

Os 93 (noventa e três) acessos citados anteriormente, estão no segmento 

compreendido entre a Divisa do MT/MS (Alto Taquari) – Entr. BR 364 (Alto 

Araguaia). 

Destes, um total de 35 (trinta e cinco) são acessos a Munícipios, Povoados, 

Entroncamento com Rodovias, Postos de Serviço, Restaurante e Empreendimentos 

de grande porte como Indústrias e Silos. Os demais acessos consistem em sua 

maioria de vias secundárias, para fazendas e silos. 

 

Para a adequação dos segmentos urbanos dos municípios de Alto Taquari e Alto 

Araguaia, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar os projetos de melhoria 

considerando as vias marginais existentes, a necessidade de duplicações, verificando 

também a ocupação urbana de cada cidade ou povoado, como implantação de 

novos bairros, construção de Centro de Convenções, Universidades e/ou instalação 

de indústrias e centros de comércio atacadista. 
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Ao longo de todo o trecho foi verificada a existência de apenas 1 (um) ponto de 

parada de ônibus. A CONCESSIONÁRIA deverá adequar essa parada implantando 

baia e abrigo de passageiros, conforme projeto tipo apresentado no PER. 

Deverão ainda ser implantados ao longo de toda a rodovia, outros dez (10) pontos 

de Parada de Ônibus com abrigo de passageiros. 

O Programa de Exploração Rodoviária - PER em sua parte 2 relaciona essas obras. 
 

A seguir, apresentamos a tabela com a localização em coordenadas geográficas e 

ou quilometragem de todos os pontos citados, com a sugestão de melhoria para 

aqueles que interceptam outras rodovias ou perímetros urbanos: 

ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE 

ÔNIBUS E POSTOS DE SERVIÇOS 

RODOVIA COORDENADAS KM LADO OCORRÊNCIA MELHORIA 

 
MT - 100 

-18.041760  
0,00 

  
Divisa MT / MS 

 
-53.155420 

 
MT - 100 

-18.035553  
0,80 

 
D 

 
Acesso Não Pavimentado - 
Silo Grande 

 
-53.156809 

 
MT - 100 

-18.032634  
1,30 

 
D 

 
Acesso NP 

 
-53.158991 

 
MT - 100 

-18.032520  
2,40 

 
E 

 
Acesso NP 

 
-53.159130 

 
MT - 100 

-18.024230  
3,65 

 
D 

 
Acesso Veículos Longos 

 
-53.165712 

 
MT - 100 

-18.005580  
4,95 

 
D 

 
Acesso Raisen 

 
-53.180000 

 
MT - 100 

-17.997670  
6,00 

 
D 

 
Acesso à Petrobrás 

 
-53.186070 

 
MT - 100 

-17.993420  
6,60 

 
E 

 
Acesso NP 

 
-53.18939 

 
MT - 100 

-17.990114  
7,10 

 
D 

 
Acesso NP - Silo 

 
-53.191853 

 
MT - 100 

-17.949321  
12,50 

 
D 

 
Acesso Veículos Longos 

 
-53.219004 

 
MT - 100 

17,940208  
13,70 

 
E 

 
Acesso NP 

 
-53.224290 

 
MT - 100 

-17.933909  
14,40 

 
E/D 

 
Acesso Veículos Longos 

 
-53.227649 

 
MT - 100 

-17.923658  
15,75 

 
E/D 

 
Acesso Veículos Longos 

 
-53.233447 

 
MT - 100 

-18.014305   
D 

Acesso NP - Acesso Próximo 
a Ferrovia 

 
-53.173195 

 
MT - 100 

-17.990170   
E 

 
Acesso NP 

 
-53.189371 

 
MT - 100 

-17.987798   
D 

 
Interseção gota, Silo grande 

 
-53.193726 

 
MT - 100 

-17.970916   
E/D 

 
Acesso NP 

 
-53.206751 

 
MT - 100 

-17.949407   
D 

 
Acesso NP 

 
-53.219104 

-17.940087 
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MT - 100 

-53.224262   
E 

 
Acesso NP 

 
 

MT - 100 

-17.933845   
D 

 
Acesso NP 

 
-53.227811 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE 

ÔNIBUS E POSTOS DE SERVIÇOS 

RODOVIA COORDENADAS KM LADO OCORRÊNCIA MELHORIA 

 
MT - 100 

-17.923586   
E/D 

 
Acesso NP 

 
-53.233514 

 

MT - 100 

-17.914889   

E 
 

Acesso NP 
 

-53.238365 

 
MT - 100 

-17.905899   
E 

 
Acesso NP 

 
-53.243382 

 
MT - 100 

-17.890913   
E/D 

 
Acesso NP 

 
-53.251776 

 
MT - 100 

-17.880240  
21,15 

 
E 

 
Acesso NP 

 
-53.257830 

 
MT - 100 

-17.867871   
E/D 

 
Acesso NP 

 
-53.264691 

 

MT - 100 

-17.863581   

E 
 

Acesso NP 
 

-53.267110 

 

MT - 100 

-17.856627   

E/D 
 

Acesso próxima Ferrovia 
 

-53.271012 

 
MT - 100 

-17.84911  
25,10 

 Início Perímetro Urbano Alto 
Taquari 

Implantar Interseção - Tipo 
Rotatória Alongada -53.27525 

 

MT - 100 

-17.840982  

26,10 
E/D  

Rotatória vazada 4 - PU 
Implantar Interseção - Tipo 

Rotatória Alongada -53.279746 

 

MT - 100 

-17.835375  

26,55 
E/D Rotatória 3 - PU e Posto de 

Abastecimento 
 

-53.282844 

 
MT - 100 

-17.822104  
28,35 

E/D  
Rotatória 2 - PU 

 
Adequar Sinalização -53.284175 

 

MT - 100 

-17.819949  

28,75 
E/D  

Rotatória 1 - PU 
 

Adequar Sinalização -53.285499 

 
MT - 100 

-17.808990  
29,90 

 Final Perímetro Urbano Alto 
Taquari 

Implantar Interseção - Tipo 
Rotatória Alongada -53.292331 

 
MT - 100 

-17.799949   
E/D 

 
Acesso NP 

 
-53.297925 

 
MT - 100 

-17.793977   
E 

 
Acesso NP 

 
-53.301564 

 

MT - 100 

-17.786967   

E 
 

Acesso NP 
 

-53.305908 

 

MT - 100 

-17.783740   

D 
 

Acesso NP 
 

-53.307896 

 
MT - 100 

-17.800366  
31,20 

 
E/D 

 
Acesso 

 
-53.297638 

 
MT - 100 

-17.797110  
31,50 

 
E 

 
Acesso -53.299740 

 

MT - 100 

-17.794100  

31,90 
 

E 
 

Acesso Silo 
 

-53.301600 

 
MT - 100 

-17.780230 
33,70  

E 
 

Interseção Gota 
 

-53.310190 

 
MT - 100 

-17.779328   
E 

 
Acesso NP 

 
-53.310662 

 

MT - 100 

-17.767554   

D 
 

Acesso NP 
 

-53.317512 

 
MT - 100 

-17.744700  
38,00 

 
E/D 

 
Rotatória NP 

 
-53.325360 

 
MT - 100 

-17.741415   
D 

 
Acesso NP 

 
-53.326360 

 
MT - 100 

-17.729030  
39,85 

 
E/D 

 
Rotatória 

 
-53.330630 
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MT - 100 

-17.711553   
E/D 

 
Acesso NP 

 

 
-53.328815 
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14 

Lote 1 – Alto Araguaia 

ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE 

ÔNIBUS E POSTOS DE SERVIÇOS 

RODOVIA COORDENADAS KM LADO OCORRÊNCIA MELHORIA 

 

MT - 100 

-17.701185 
42,95 E 

 

Cruzamento MT-465 
Implantar Interseção - Tipo 

Vazada -53.327546 

 

MT - 100 

-17.680051  D 
 

Acesso NP 
 

-53.323902 

 
MT - 100 

-17.663590   
D 

 
Acesso NP 

 
-53.320989 

 

MT - 100 

-17.658861   

E/D 
Acesso NP - Interseção 

próximo a ferrovia 
 

-53.320143 

 
MT - 100 

-17.654999  D  
Acesso NP 

 
-53.319466 

 
MT - 100 

-17.652792   
E 

 
Acesso NP -53.319117 

 

MT - 100 

-17.642347   

D 
 

Acesso NP 
 

-53.317244 

 
MT - 100 

-17.635415   
E 

 
Acesso NP 

 
-53.315696 

 

MT - 100 

-17.611612   

D 
 

Acesso NP 
 

-53.311852 

 

MT - 100 

-17.605107   

E 
 

Acesso NP 
 

-53.310737 

 

MT - 100 

-17.593765   

E 
 

Acesso NP 
 

-53.308674 

 
MT - 100 

-17.579247   
D 

 
Acesso NP 

 
-53.306110 

 

 

MT - 100 

-17.561882   Divisa de Município Alto 
Araguaia/Alto Taquari - Ponte 

Córrego do Sapo 

 
-53.308580 

 

 

MT - 100 

-17.560360 

58,95 
 

 

E/D 

Cruzamento MT 481, 
Borracharia e Ponto de 

Parada de Caminhões LE 

 

Implantar Interseção - Tipo 
Rotatória Alongada 

-53.309650 

 

MT - 100 

-17.546606   

E/D 
 

Acesso NP 
 

-53.307085 

 

MT - 100 

-17.501296   

E 
 

Acesso NP 
 

-53.302859 

 
MT - 100 

-17.498559   
D 

 
Acesso NP 

 
-53.302350 

 

MT - 100 

-17.316805   

E 
 

Acesso NP 
 

-53.316805 

 

MT - 100 

-17.453645   

D 
 

Acesso NP 
 

-53.316156 

 

MT - 100 

-17.450960   

E 
 

Acesso NP 
 

-53.315557 

 

MT - 100 

-17.442217   

E 
 

Interseção Gota 
 

-53.303721 

 
MT - 100 

-17.440762  E 
 

Acesso NP 
 

-53.301590 

 
MT - 100 

-17.426820   
D 

 
Acesso NP 

 
-53.277856 

 
MT - 100 

-17.422638   
E 

 
Acesso NP 

 
-53.269529 

 
MT - 100 

-17.420150   
E 

 
Acesso NP 

 
-53.264481 

 

MT - 100 

-17.410752   

D 
 

Acesso NP 
 

-53.256727 
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MT - 100 

-17.405503   

E/D 
 

Acesso NP 
 

-53.256597 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE 

ÔNIBUS E POSTOS DE SERVIÇOS 

RODOVIA COORDENADAS KM LADO OCORRÊNCIA MELHORIA 

 
MT - 100 

-17.400198   
E/D 

 
Acesso NP 

 
-53.256511 

 
MT - 100 

-17.394833  D 
 

Acesso NP 
 

-53.254210 

 

MT - 100 

-17.393127   

E 
 

Acesso NP 
 

-53.252658 

 

MT - 100 

-17.393127   

E 
 

Acesso NP 
 

-53.251355 

 
MT - 100 

-17.389541   
D 

 
Acesso NP 

 
-53.244084 

 

MT - 100 

-17.380348   

E 
 

Acesso NP 
 

-53.238289 

 
MT - 100 

-17.379589   
D 

 
Acesso NP 

 
-53.237822 

 
MT - 100 

-17.377465   
E 

 
Acesso NP 

 
-53.237822 

 

MT - 100 

-17.374525   

E/D 
Acesso NP - Interseção 

próxima a ferrovia 
 

-53.234742 

 

MT - 100 

-17.369748   

E 
 

Acesso NP 
 

-53.231834 

 

MT - 100 

-17.36036   

D 
 

Acesso NP 
 

-53.228825 

 

MT - 100 

-17.359086   

E 
 

Acesso NP 
 

-53.225281 

 

MT - 100 

-17.358164   

D 
 

Acesso NP 
 

-53.224478 

 
MT - 100 

-17.346735  E 
 

Acesso NP 
 

-53.223753 

 
MT - 100 

-17.345130  
87,95 

 
E 

 
Transparana 

 
Estudar Contorno LE -53.223710 

 

 

MT - 100 

-17.342242  

 

88,35 

 

 

E/D 

Ponto de Parada de Ônibus e 
Entr. LD - Início Perímetro 
Urbano de Alto Araguaia 

Implantar Interseção - Tipo 
Alongada e Ponto de Parada 

de Ônibus 
-53.223729 

 

MT - 100 

-17.332460  

88,65 
 

E 
 

Cruzamento 
Implantar Interseção - Tipo 

Rotatória Alongada -53.223670 

 
MT - 100 

-17.329920  
89,35 

 
E/D 

Cruzamento Rua Guilherme 
Berilo 

Implantar Interseção - Tipo 
Rotatória Alongada -53.223290 

 
MT - 100 

-17.324795  
89,65 

 
E/D 

Cruzamento Implantar Interseção - Tipo 
Rotatória -53.221867 

 
MT - 100 

-17.319639  
90,80 

 
E/D 

Rotatória alongada – Posto de 
Abastecimento 

Adequar - Implantar 
Sinalização -55.220280 

 

 

MT - 100 

-17.315150  

 

91,50 

 

 

E/D 

 

Entr. BR-364 - PU de Alto 
Araguaia 

Adequar e Implantar 
Sinalização Interseção com 
BR 364 - Estudar Contorno 

-53.215540 

 

PU= Perímetro urbano 

NP= Não Pavimentado 
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Os projetos-tipo de rotatória, rotatória alongada e vazada, travessia de pedestres e 

paradas de ônibus fazem parte do Anexo 1.5 - Programa de Exploração Rodoviária. 

A seguir apresentamos o Relatório Fotográfico oriundo das visitas técnicas. 

 

ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-18.041760  

0,00 

  

Divisa MT / MS 
-53.155420 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-18.035553  

0,80 

 
D 

 

Acesso Não Pavimentado - Silo Grande 
-53.156809 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-18.005580  

4,95 

 
D 

 

Acesso Raisen 
-53.180000 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

MT - 100 -17.997670 6
,
0
0 

D Acesso à Petrobrás 

-53.186070 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.933909  

14,40 

 
E/D 

 

Acesso Veículos Longos 
-53.227649 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.880240  
21,15 

 

 
E 

 

Acesso Não Pavimentado 
-53.257830 

IMAGENS 

 

27



 

 

Caderno 1.1 – Diagnóstico do Sistema Existente 
 

22 

Lote 1 – Alto Araguaia 

 

ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.84911  

25,10 

  

Início Perímetro Urbano Alto Taquari -53.27525 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.840982  

26,10 

 

 
E/D 

 

Rotatória vazada 4 - PU -53.279746 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.835375  

26,55 

 
E/D 

 

Rotatória 3 - PU e Posto de Abastecimento -53.282844 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.835375  

26,55 

 
E/D 

 

Rotatória 3 - PU e Posto de Abastecimento -53.282844 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.822104  

28,35 

 
E/D 

 

Rotatória 2 - PU -53.284175 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.819949  

28,75 

 
E/D 

 

Rotatória 1 - PU -53.285499 

IMAGENS 

 

 

ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.808990  

29,90 

 
E/D 

 

Final Perímetro Urbano Alto Taquari -53.292331 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.800366  

31,20 

 
E/D 

 

Acesso Não Pavimentado -53.297638 

 

MT - 100 

-17.797110  

31,50 

 
E 

 

Acesso Não Pavimentado -53.299740 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.794100  

31,90 

 
E 

 

Acesso Silo -53.301600 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.780230  

33,70 

 
E 

 

Interseção Gota -53.310190 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.744700  

38,00 

 
E/D 

 

Rotatória NP -53.325360 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.729030  

39,85 

 
E/D 

 

Rotatória NP -53.330630 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.560360  

58,95 

 
E/D 

Cruzamento MT 481, Borracharia e Ponto de 

Parada de Caminhões LE -53.309650 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.345130  

87,95 

 
E 

 

Acesso a Transparana -53.223710 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.342242  

88,35 

 
E/D 

Ponto de Parada de Ônibus e Entr. LD - Início 

Perímetro Urbano de Alto Araguaia 

 
-53.223729 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.332460  

88,65 

 
E 

 

Cruzamento -53.223670 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.329920  

89,35 

 
E/D 

Cruzamento Rua Guilherme 

Berilo -53.223290 

IMAGENS 

 

 

ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.324795  

89,65 

 
E/D 

 

Cruzamento -53.221867 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.319639  

90,80 

 
E/D 

 

Rotatória Alongada -55.220280 

IMAGENS 
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ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - INTERSEÇÕES, ACESSOS, BAIAS DE ÔNIBUS E 

POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 

MT - 100 

-17.315150  

91,50 

 
E/D 

 

Entr. BR-364 - PU de Alto Araguaia  -53.215540 

IMAGENS 
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3.5. Cadastro das 3as Faixas – Existentes e a Implantar 

 
 

Durante a visita realizada pela equipe técnica ao trecho, não foi verificada a 

existência de terceiras faixas em toda a extensão da rodovia. 

 

Conforme a verificação em campo e considerando a necessidade de maior 

segurança e conforto dos usuários, ficou evidenciada a necessidade de implantação 

de 3as Faixas nos seguintes segmentos, conforme quadro a seguir: 

 
 

3ª Faixas - Existente e a Implantar 

RODOVIA 
KM 

LADO 
EXT. 
KM 

DIAGNÓSTICO 
OBSERVAÇÃO 

INICIAL FINAL EXIST. IMP. 

 

MT - 100 
 

0,60 
 

1,00 
 

D 
 

0,40 
  

x 
 

 

MT - 100 
 

9,80 
 

10,20 
 

E 
 

0,40 
  

x 
 

 

MT - 100 
 

39,70 
 

40,10 
 

E 
 

0,40 
  

x 
 

 

MT - 100 
 

57,50 
 

57,90 
 

D 
 

0,40 
  

x 
 

 

MT - 100 
 

59,00 
 

59,40 
 

E 
 

0,40 
  

x 
 

 

MT - 100 
 

60,20 
 

60,60 
 

E 
 

0,40 
  

x 
 

 

MT - 100 
 

65,95 
 

66,35 
 

D 
 

0,40 
  

x 
 

 

MT - 100 
 

67,20 
 

67,70 
 

E 
 

0,50 
  

x 
 

 

MT - 100 
 

69,40 
 

69,80 
 

D 
 

0,40 
  

x 
 

 

MT - 100 
 

71,40 
 

71,80 
 

E 
 

0,40 
  

x 
 

 

MT - 100 
 

74,65 
 

75,05 
 

E 
 

0,40 
  

x 
 

 

MT - 100 
 

78,7 
 

79,5 
 

D 
 

0,80 
  

x 
 

 

MT - 100 
 

80,55 
 

81,55 
 

E 
 

1,00 
  

x 
 

 

MT - 100 
 

81,90 
 

82,30 
 

D 
 

0,40 
  

x 
 

 

MT - 100 
 

86,40 
 

86,80 
 

D 
 

0,40 
  

x 
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3.6. Cadastro das Vias Marginais e Duplicação – Existentes e a Implantar 
 

Durante a visita realizada pela equipe técnica ao trecho, foram cadastradas as vias 

marginais com as coordenadas geográficas de início e final, quilométrico 

correspondente, extensão e características específicas. 

 

Verificou-se que essas vias foram implantadas nos perímetros urbanos, algumas já 

estão pavimentadas, outras ainda se encontram em revestimento primário. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver projetos no sentido de padronizar essas 

vias, estudando a melhor solução para cada município. Deverá ser estudada 

também, a necessidade de se implantar passeio e travessia para pedestres, 

ciclovias e passarelas. 

 

As obras identificadas como necessárias e obrigação da CONCESSIONÁRIA estão 

relacionadas no PER – Parte 2. 

 

O quadro a seguir apresenta as vias marginais existentes. 
 

 
VIA MARGINAL E DUPLICAÇÃO - EXISTENTE E A IMPLANTAR 

 
 
RODOVIA 

COORDENADAS KM 
 

LADO EXT 

. 
KM 

 

DIAGNÓSTICO 

 

OBSERVAÇÃO/SUGESTÃO 

INICIAL FINAL 
INICIAL FINAL 

EXIST. IMP. 

 

 
MT100 

-17.845200 -17.849110 
 
 

 
25,10 

 
 

 
25,60 

 
 

 
E/D 

 
 

 
1,00 

  
 

 
x 

 
Via Marginal LE (Pavimentar) - 
Início de Perímetro Urbano de 

Alto Taquari -53.277440 -53.275250 

 

 
MT 100 

-17.840982 -17.845200  
 

 
25,60 

 
 

 
26,10 

 
 

 
D 

 
 

 
0,50 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

 
Marginal dos dois lados Início 

PAV Direita e NPAV Esquerda 
(Pavimentar) 

-53.279746 -53.277440 

 
 

MT 100 

-17.835375 -17.840982 
 
 

 
26,10 

 
 

 
26,55 

 
 

 
D 

 
 

 
0,45 

 
 

 
x 

 
 

 
x 

Marginal dos dois lados Pav 
Direita e Npav Esquerda 

(Pavimentar) e Início de Pista 
Dupla 

-53.282844 -53.279746 

 
 

MT 100 

-17.845200 -17.840982 
 
 

 
25,10 

 
 

 
26,55 

 
 

 
Eixo 

 

 

 
1,45 

  
 

 
x 

 
 

Implantar Pista Dupla 
-53.277440 -53.279746 
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VIA MARGINAL E DUPLICAÇÃO - EXISTENTE E A IMPLANTAR 

 
 
RODOVIA 

COORDENADAS KM 
 

LADO EXT 

. 
KM 

 

DIAGNÓSTICO 

 

OBSERVAÇÃO/SUGESTÃO 

INICIAL FINAL 
INICIAL FINAL 

EXIST. IMP. 

 
 
 

MT 100 

-17.834950 -17.835375  
 
 

26,55 

 
 
 

26,95 

 
 
 

Eixo 

 
 
 

0,40 

 
 
 

x 

  
 

Pista Dupla c/ Canteiro 
Central - Rotatória 3 e 
Rotatória 4 Vazada 

-53283300 -53.282844 

 
 
 

MT 100 

-17.822104 -17.834950 
 
 
 

26,95 

 
 
 

28,35 

 
 
 

Eixo 

 
 
 

1,40 

 
 
 

x 

  
 

Pista Dupla c/ Canteiro 
Central - Rotatória 2 e 
Rotatória 3 

-53.284175 -53283300 

 
 
 

MT 100 

-17.819949 -17.822104  
 
 

28,35 

 
 
 

28,75 

 
 
 

Eixo 

 
 
 

0,40 

 
 
 

x 

  
 

Final de Pista Dupla c/ 
Canteiro Central - 
Rotatória 1 e Rotatória 2 

-53.285499 -53.284175 

 
 

 
MT 100 

-17.822104 -17.819949 
 
 

 
28,75 

 
 

 
29,90 

 
 

 
Eixo 

 
 

 
1,15 

  
 

 
x 

 
 

 
Implantar Pista Dupla 

-53.284175 -53.285499 

 
 

MT 100 

-17.808990 -17.819949  
 

28,75 

 
 

29,90 

 
 

E/D 

 
 

2,30 

  
 

x 

 

Via Marginal até Final 
Perímetro Urbano Alto 
Taquari e Rotatória 1 

-53.292331 -53.285499 

 

 
MT 100 

-17.332460 -17.341450  

 
88,35 

 

 
89,35 

 

 
E/D 

 

 
2,00 

  

 
x 

 
Via Marginal – lnício Perímetro 

Urbano Alto 
Araguaia 

-53.223670 -53.223740 

 

 
MT 100 

-17.329920 -17.332460  

 
89,35 

 

 
89,65 

 

 
E/D 

 

 
0,60 

  

 
x 

 
Via Marginal – Entr. Rua 

Guilherme 
Berilo 

-53.223290 -53.223670 

 

 
MT 100 

-17.332460 -17.319639  

 
88,35 

 

 
90,80 

 

 
Eixo 

 

 
2,45 

  

 
x 

 

 
Implantar Pista Dupla -53.223670 -55.220280 

 

 
MT 100 

-17.319639 -17.315150  

 
90,80 

 

 
91,50 

 

 
Eixo 

 

 
0,70 

  

 
x 

 

 
Implantar Multivia -55.220280 -53.215540 

 

3.7. Ocupação da Faixa de Domínio 

 
Foram cadastrados os elementos físicos existentes no interior da faixa de domínio 

da rodovia, registrando em planilhas apropriadas as ocorrências. 

O trecho sob jurisdição da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do 

Estado do Mato Grosso - SINFRA, foi estudado quanto ao número e características 

de invasões em sua extensão. 

Tal estudo, serve como subsídio para a regularização da faixa de domínio, bem 

como futuras intervenções de melhorias, sejam interseções, duplicações, terceiras 

faixas, etc. 
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O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DNIT, define faixa de 

domínio como: 

Define-se como ‘Faixa de Domínio’ a base física sobre a qual assenta uma 

rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, obras-de-arte, 

acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, até o alinhamento das 

cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa do recuo.” 

 

Para fins do estudo apresentado, a faixa de domínio considerada na rodovia, é o 

alinhamento da cerca presente ao longo do trecho. Para os locais onde não houve 

tal limitação, (inexistência de cerca) foi adotado a largura total de 40 m, sendo 20 m 

para cada lado do eixo. 

 

Durante a vistoria não foram encontradas invasões, ou outras ocupações irregulares 

da faixa. 

 

3.8. Levantamento dos Dispositivos de Drenagem e OAC 

 
Os serviços foram realizados por equipes multidisciplinares durante os meses de 

abril a julho de 2017, avaliando o estado de conservação desses dispositivos. 

 

3.8.1. Drenagem Superficial 

A drenagem superficial nesse trecho está praticamente restrita a meios-fios e 

alguns segmentos onde foi constatada a existência de sarjetas. 

 

Como a rodovia foi implantada em greide elevado, o escoamento da água se 

faz naturalmente no corpo estradal. 

 

3.8.2. Drenagem Profunda 
 
 

Foram detectadas linhas de drenagem profunda no trecho, tendo em vista a 

localização das saídas dos drenos profundos que apresentam diâmetro de 
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0,20m. 

52



 

 

Caderno 1.1 – Diagnóstico do Sistema Existente 
 

47 

Lote 1 – Alto Araguaia 

3.8.3. Obras - de - Arte Correntes 
 
 

As obras - de - arte correntes abrangem: bueiros tubulares de concreto (de 

greide e de grota), bueiros celulares de concreto e respectivas bocas com 

alas e caixas coletoras e bueiro metálico ARMCO. Não foi observada a 

existência de passagens de gado. 

3.9. Sinalização 
 

O cadastro dos elementos da sinalização foi realizado a partir de vistorias técnicas 

realizadas no trecho abrangendo todos os dispositivos existentes tanto da 

sinalização vertical como da horizontal. 

 

3.9.1. Sinalização Horizontal 
 

A sinalização horizontal é composta por faixas contínuas de bordos e de eixo da 

pista, além de faixas de cadência 4x4 e 4x12. 

De um modo geral encontram-se em estado deficiente de conservação, 

apresentando desgaste acentuado na extensão total do trecho. 

Constatou-se a presença de tachas próxima aos perímetros urbanos onde 

houve obras de recuperação recente pela SINFRA/MT. 

 

3.9.2. Sinalização Vertical 
 

A sinalização vertical é composta por placas de tipo e dimensões diversas: 

Regulamentação – octogonal, circular e triangular; Advertência, Indicativa, 

Delineadores de Tráfego, Marco Quilométrico, Serviço Auxiliar, Parada de 

Ônibus e Parada de Táxi. 

 

Verificou-se uma grande deficiência na sinalização vertical, tanto nas placas 

de regulamentação e advertência quanto nas placas indicativas. 

Os marcos quilométricos devem ser adequados à nova realidade da rodovia 

concessionada. 

As placas, de um modo geral, quando existentes, apresentam-se em estado 
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ruim de conservação. 

3.10. Cercas 
 

As cercas existentes na faixa de domínio que encontram-se implantadas são do tipo 

arame farpado e mourões de madeira. 

 

De um modo geral, onde o solo é ocupado por pecuária, as cercas estão em bom 

estado de conservação. Onde existem plantações de soja e cana de açúcar, é 

necessário refazer a cerca. 

 

Após a realização das vistorias técnicas verificou-se que em torno de 5% da extensão 

total de cercas necessitam ser refeitas para garantir a sua eficiência, o que equivale 

a 8,40 km considerando os lados direito e esquerdo. 

 

3.11. Defensas Metálicas 
 

As defensas cadastradas ao longo do trecho são metálicas do tipo simples, 

localizadas nas cabeceiras das pontes e em algumas curvas, apresentando no geral 

o estado de conservação de regular a ruim. 

O quadro abaixo identifica a localização das defensas existentes. 
 

DEFENSAS METÁLICAS EXISTENTES E A IMPLANTAR  

RODOVIA 
KM 

LADO EXT. M 
TIPO DIAGNÓSTICO 

OBSERVAÇÃO 
INICIAL FINAL SIMP. DUP. REP. REM. IMP. 

MT - 100 0,60 1,00 D 400,00 x 
   

x Curva 

MT - 100 9,85 10,15 E 300,00 x 
   

x Curva 

MT - 100 39,75 40,05 E 300,00 x 
   

x Curva 

MT - 100 57,55 57,85 D 300,00 x 
   

x Curva 

MT - 100 58,634 58,65 E 16,00 x 
   

x Ponte Córrego do Sapo 

MT - 100 58,646 58,65 E 40,00 x 
   

x Ponte Córrego do Sapo 

 

54



 

 

Caderno 1.1 – Diagnóstico do Sistema Existente 
 

49 

Lote 1 – Alto Araguaia 

DEFENSAS METÁLICAS EXISTENTES E A IMPLANTAR  

RODOVIA 
KM 

LADO EXT. M 
TIPO DIAGNÓSTICO 

OBSERVAÇÃO 
INICIAL FINAL SIMP. DUP. REP. REM. IMP. 

MT - 100 58,692 58,732 D 40,00 x 
   

x Ponte Córrego do Sapo 

MT - 100 58,692 58,708 D 16,00 x 
   

x Ponte Córrego do Sapo 

MT - 100 59,05 59,35 E 300,00 x 
   

x Curva 

MT - 100 60,20 60,60 E 400,00 x 
   

x Curva 

MT - 100 66,00 66,30 D 300,00 x 
   

x Curva 

MT - 100 67,20 67,70 E 500,00 x 
   

x Curva 

MT - 100 69,45 69,75 D 300,00 x 
   

x Curva 

MT - 100 71,45 71,75 E 300,00 x 
   

x Curva 

MT - 100 74,65 75,05 E 400,00 x 
   

x Curva 

MT - 100 78,70 79,50 D 800,00 x 
   

x Curva 

MT - 100 80,55 81,55 E 1000,00 x 
   

x Curva 

MT - 100 81,95 82,25 D 300,00 x 
   

x Curva 

MT - 100 86,45 86,75 D 300,00 x 
   

x Curva 

 

3.12. Avaliações das Obras-de-Arte Especiais 
 

Foram realizadas inspeções de vistoria funcional da superestrutura das OAE’s 

existentes ao longo da rodovia, verificando o estado de conservação da 

superestrutura e dos seus dispositivos de proteção, como guarda-corpos, guarda 

rodas, barreiras rígidas, drenos, juntas de dilatação. 

 
Foram identificados os trabalhos necessários para recuperação da superestrutura, 

como a substituição dos guarda-corpos por barreiras rígidas, limpeza  dos dispositivos 

drenantes e outros listados no PER – Parte 2 

 
Ao longo deste trecho, foram cadastradas 4 OAE’s (Obras de Arte Especiais), sendo 

3 viadutos sobre ferrovia e uma ponte sobre o rio do Sapo. 

 
Apresentamos a seguir um quadro resumo com as ações da CONCESSIONÁRIA 

para os primeiros 12 meses de contrato referente aos Trabalhos Iniciais. 

Em seguida apresentamos uma ficha técnica de cada obra e o relatório fotográfico 
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gerado na vistoria técnica. 

As informações técnicas, não fornecidas neste documento, deverão ser 

complementadas pela concessionária, nos primeiros 03 meses de contrato, quando 

deverá devolver o Cadastro da Rodovia. 
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Obras de Arte Especiais - Diagnóstico da Área Superficial 

 

 
RODOVIA 

 

 
COORDENADAS 

KM DIMENSÃO (M) DIAGNÓSTICO 
 

 
OBSERVAÇÃO  

INICIAL 

 
FINAL 

 
COMP. 

 
LARG. 

NEW JERSEY JUNTA DE DILATAÇÃO REVESTIMENTO DES. DE DRENOS 

REC. IMP. M REC. IMP. M REC. IMP. M² REC. IMP. UNID 

 
 

MT-100 

-17.859.901  
 

23,850 23,862 

 
 

12,30 

 
 

19,20 

       
 

x 

  
 

236,16 

    
 

PT-1925 - Viaduto Sobre Ferrovia - Esconso -53.269.112 

 
 

MT-100 

-17.661.175  
 

47,350 47,361 

 
 

11,20 

 
 

13,10 

       
 

x 

  
 

146,72 

    
 

PT-1919 - Viaduto Sobre Ferrovia - Esconso -53.320.631 

 
 

MT-100 

-17.562.090  
 

58,650 58,692 

 
 

41,80 

 
 

10,10 

  
 

x 

 
 

83,60 

 
 

x 

  
 

129,58 

 
 

x 

  
 

351,12 

 
 

x 

  
 

28 

 
 

PT-1914 - Córrego do Sapo -53.308.540 

 
 

MT-100 

-17.376.352  
 

84,200 84,211 

 
 

11,20 

 
 

15,00 

 
 

x 

  
 

11,20 

    
 

x 

  
 

168,00 

    
 

PT-1909 - Viaduto Sobre Ferrovia - Esconso -53.235.822 

 
 
 
 

 
 

RODOVIA 

 

COORDENADAS 

KM DIMENSÃO (M) DIAGNÓSTICO OBSERVAÇÃO 

 

INICIAL 
 

COMP. 
 

LARG. 
NEW JERSEY JUNTA DE DILATAÇÃO REVESTIMENTO DES. DE DRENOS  

REC. IMP. M REC. IMP. M REC. IMP. M² REC. IMP. UNID 

 
 

MT-100 

-17.859.901  
 

23,85 

 
 

12,30 

 
 

19,20 

       
 

x 

  
 

236,16 

   PT-1925 - Viaduto 
Sobre Ferrovia - 

Esconso -53.269.112 

 
 

MT-100 

-17.661.175  
 

47,35 

 
 

11,20 

 
 

13,10 

       
 

x 

  
 

146,72 

   PT-1919 - Viaduto 
Sobre Ferrovia - 

Esconso -53.320.631 

 
MT-100 

-17.562.090  
58,65 

 
41,80 

 
10,10 

  
x 

 
83,60 

 
x 

  
129,58 

 
x 

  
351,12 

 
x 

  
28 

PT-1914 - Córrego do 
Sapo -53.308.540 

 
 

MT-100 

-17.376.352  
 

84,20 

 
 

11,20 

 
 

15,00 

 
 

x 

  
 

11,20 

    
 

x 

  
 

168,00 

   PT-1909 - Viaduto 
Sobre Ferrovia - 

Esconso -53.235.822 
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VIADUTO SOBRE FERROVIA 

DADOS BÁSICOS 

ADMINISTRADOR: SINFRA CÓDIGO: PT-1925 

IDENTIFICAÇÃO: VIADUTO SOBRE FERROVIA ESCONSO PONTE SOBRE O CÓRREGO: PASSAGEM DE TRILHO P/ TRENS 

RODOVIA: MT 100 MUNICÍPIO: ALTO TAQUARI LOCALIZAÇÃO (KM): 23,85 

TRECHO: DIVISA MT/MS - ALTO TAQUARI - ALTO ARAGUAIA (ENTR. BR 364) 

REFERÊNCIA (SENTIDO): DE: DIVISA MT/MS PARA: ALTO ARAGUAIA 

ALTITUDE (M): 855 LATITUDE ( )°: -17.859901 LONGITUDE ( )°: -53269112 

TIPO DE ESTRUTURA: CONCRETO COMPRIMENTO (M): 12,30 LARGURA (M): 19,20 

IMAGENS: 30/03/2017 
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VIADUTO SOBRE FERROVIA 

DADOS BÁSICOS 

ADMINISTRADOR: SINFRA CÓDIGO: PT-1925 

IDENTIFICAÇÃO: VIADUTO SOBRE FERROVIA ESCONSO PONTE SOBRE O CÓRREGO: PASSAGEM DE TRILHO P/ TRENS 

RODOVIA: MT 100 MUNICÍPIO: ALTO TAQUARI LOCALIZAÇÃO (KM): 23,85 

TRECHO: DIVISA MT/MS - ALTO TAQUARI - ALTO ARAGUAIA (ENTR. BR 364) 

REFERÊNCIA (SENTIDO): DE: DIVISA MT/MS PARA: ALTO ARAGUAIA 

ALTITUDE (M): 855 LATITUDE ( )°: -17.859901 LONGITUDE ( )°: -53269112 

TIPO DE ESTRUTURA: CONCRETO COMPRIMENTO (M): 12,30 LARGURA (M): 19,20 

IMAGENS: 30/03/2017 
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VIADUTO SOBRE FERROVIA 

DADOS BÁSICOS 

ADMINISTRADOR: SINFRA CÓDIGO: PT-1919 

IDENTIFICAÇÃO: VIADUTO SOBRE FERROVIA ESCONSO PONTE SOBRE O CÓRREGO: PASSAGEM DE TRILHO P/ TRENS 

RODOVIA: MT 100 MUNICÍPIO: ALTO TAQUARI LOCALIZAÇÃO (KM): 47,35 

TRECHO: DIVISA MT/MS - ALTO TAQUARI - ALTO ARAGUAIA (ENTR. BR 364) 

REFERÊNCIA (SENTIDO): DE: DIVISA MT/MS PARA: ALTO ARAGUAIA 

ALTITUDE (M): 857 LATITUDE ( )°: -17.661175 LONGITUDE ( )°: -53.320631 

TIPO DE ESTRUTURA: CONCRETO COMPRIMENTO (M): 11,20 LARGURA (M): 13,10 

IMAGENS: 30/03/2017 
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PONTE CÓRREGO DO SAPO 

DADOS BÁSICOS 

ADMINISTRADOR: SINFRA CÓDIGO: PT-1914 

IDENTIFICAÇÃO: CORRÉGO DO SAPO PONTE SOBRE O CÓRREGO: CORRÉGO DO SAPO 

RODOVIA: MT 100 MUNICÍPIO: ALTO ARAGUAIA LOCALIZAÇÃO (KM): 58,65 

TRECHO: DIVISA MT/MS - ALTO TAQUARI -ALTO ARAGUAIA (ENTR. BR 364) 

REFERÊNCIA (SENTIDO): DE: DIVISA MT/MS PARA: ALTO ARAGUAIA 

ALTITUDE (M): 700 LATITUDE ( )°: -17.562090 LONGITUDE ( )°: -53.308540 

TIPO DE ESTRUTURA: CONCRETO COMPRIMENTO (M): 41,80 LARGURA (M): 10,10 

IMAGENS: 30/03/2017 
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VIADUTO SOBRE FERROVIA 

DADOS BÁSICOS 

ADMINISTRADOR: SINFRA CÓDIGO: PT-1909 

IDENTIFICAÇÃO: VIADUTO SOBRE FERROVIA ESCONSO PONTE SOBRE O CÓRREGO: PASSAGEM DE TRILHO P/ TRENS 

RODOVIA: MT 100 MUNICÍPIO: ALTO ARAGUAIA LOCALIZAÇÃO (KM): 84,20 

TRECHO: DIVISA MT/MS - ALTO TAQUARI -ALTO ARAGUAIA (ENTR. BR 364) 

REFERÊNCIA (SENTIDO): DE: DIVISA MT/MS PARA: ALTO ARAGUAIA 

ALTITUDE (M): 747 LATITUDE ( )°: -17.376352 LONGITUDE ( )°: -53.235822 

TIPO DE ESTRUTURA: CONCRETO COMPRIMENTO (M): 11,20 LARGURA (M): 15,00 
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IMAGENS: 30/03/2017 
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3.13. Acidentes e Segurança de Trânsito 
 

Os Estudos de Acidentes e Segurança de Trânsito para a Rodovia: MT100, Trecho: 

Divisa MT/MS – Alto Taquari – Início Perímetro Urbano de Alto Araguaia e Contorno 

de Alto Araguaia – BR 364, Segmento: km 0,00 ao km 88,35, e km 87,6 ao km 

100,0, numa extensão total de 100,75 km deverão seguir o Manual e Normas do 

DNIT e Normas da SINFRA-MT. 

 

Esses estudos deverão ser desenvolvidos pela Concessionária, visando o 

diagnóstico do trecho, envolvendo a definição dos problemas existentes com relação 

à segurança de operação e objetivando propor soluções que venham possibilitar a 

correção das deficiências encontradas e indicar melhorias da sinalização, tomando 

como referência o Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT. 

Deve-se considerar as características da rodovia classe I-B: 
 

Velocidade Diretriz: 80 km/h; 

Largura da Faixa de Rolamento: 3,50 m; 

Largura dos Acostamentos Externos: 2,50 m; (Após a adequação) 

Largura dos Dispositivos para Drenagem: Variável. 

 

Atualmente, na SINFRA não existe um controle sistemático dos acidentes que 

ocorrem nas rodovias do Estado. 

A Polícia Rodoviária só está presente na região metropolitana de Cuiabá. No restante 

do Estado a responsabilidade pela fiscalização policial rodoviária é  da Polícia Militar. 

Os Boletins de Ocorrências (BO) dos acidentes ocorridos nas rodovias são lavrados 

nas Delegacias Policiais do Município mais próximo ao acidente. 

 

A responsabilidade da CONCESSIONÁRIA durante o período da concessão neste 

quesito está relacionada no PER - Parte 1 e 2. 

3.14. Avaliação das Estrutura de Apoio ao Usuário 
 

Com relação às estruturas de apoio ao usuário ao longo do trecho, foi elaborado o 
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cadastro com a localização de: Postos de Abastecimento e Serviços, Paradas de 

Ônibus, Restaurantes e Mecânicas. 

Esse levantamento serve para conhecimento da situação atual de apoio ao usuário, 

no que tange às condições de segurança, visando futura ampliação e melhoria, 

durante a concessão. 

 
 

ESTRUTURA DE APOIO AO USUÁRIO - BAIAS DE ÔNIBUS E POSTOS DE SERVIÇOS 

 
RODOVIA 

 
COORDENADAS 

 
KM 

 
LADO 

 
OCORRÊNCIA 

 
MELHORIA 

 
 
 

MT - 100 

-17.835375 
 
 
 
26,55 E/D 

 
 

Rotatória 3 - PU e Posto de 
Abastecimento 

 
 

Adequar Sinalização -53.282844 

 
 
 

MT - 100 

-17.560360 

58,95 

 
 
 

E/D 

 
Cruzamento MT 481, 

Borracharia e Ponto de 
Parada de Caminhões LE 

 
Implantar Interseção - 

Tipo Rotatória 
Alongada 

-53.309650 

 
 

 
MT - 100 

-17.342242 
 
 

 
88,35 

 
 

 
E/D 

 
Ponto de Parada de Ônibus 
e Entr. LD - Início Perímetro 

Urbano de Alto Araguaia 

 
Implantar Interseção - 
Tipo Alongada e Ponto 
de Parada de Ônibus 

-53.223729 

 

 
MT - 100 

-17.319639  

 
90,80 

 

 
E/D 

 
Rotatória Alongada - Posto 

de Abastecimento 

 
Implantar Sinalização 

-55.220280 

 

3.15. Iluminação e Instalações Elétricas 

 
Nos levantamentos de campo realizados pela consultoria foi constatado a existência 

de iluminação em todos os perímetros urbanos cortados pela rodovia. 

A CONCESSIONÁRIA deverá incluir em seu Plano de Negócios todos os serviços 

necessários à conservação e manutenção desse sistema, obedecendo os 

parâmetros e indicadores de desempenho constantes do PER. 
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1 APRESENTAÇÃO 

Apresenta-se o Estudo de Tráfego das Rodovias do Mato Grosso,  trecho da rodovias 

MT-100, entre a BR-364 (Alto Araguaia – MT) e Alto Taquari – MT na divisa com a Rodovia 

MS-306 no estado de Mato Grosso do Sul. 

O Estudo de Tráfego na rodovia MT-100 se faz necessário para que a Secretaria de Estado 

de Infraestrutura e Logística possa avaliar a possibilidade de concessão da Rodovia 

Estadual. 

Vale ressaltar que os mesmos têm caráter meramente de consulta, sem vinculação ao 

processo licitatório, devendo os licitantes e interessados realizarem seus próprios estudos 

técnicos e econômico-financeiros. 
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2 INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDO 

 Local do Estudo: MT-100. Trecho entre os municípios de entre Alto Taquari e Alto 

Araguaia, numa extensão de 91,3 km. 

 Objetivo do Estudo: 

 Determinação do VMD e suas projeções de crescimento; 

 Obtenção da Matriz OD e suas projeções de crescimento; 

 Calibração de modelo gravitacional para distribuição de viagens; 

 Calibração de modelos do tipo Logit para caracterizar a sensibilidade do 

usuário frente a diferentes situações de tarifação e condições de pavimento e 

tráfego; 

 Indicação da localização mais adequada das praças de pedágio; 

 Simulação da variação do VMD da rodovia no cenário com e sem pedágio e 

com diferentes valores; 

 Obtenção da tarifa ótima (maximização da receita); 

 Estimativa de receitas; 

 Dimensionamento do número de faixas de cobrança necessárias (automática 

e convencional) das praças de pedágio de acordo com o nível de serviço 

adequado das praças de pedágio; 

 Cálculo de Nível de Serviço da Rodovia com Indicação da necessidade de 

realização de obras de melhoria da capacidade na seção das rodovias (obras 

de duplicação e terceira faixa) de acordo com o crescimento do tráfego; 

 Cálculo do número N da rodovia 
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3 APRESENTAÇÃO DA RODOVIA 

O trecho da Rodovia MT-100 alvo de análise deste estudo está compreendido entre os 

municípios de Alto Araguaia e Alto Taquari, numa extensão de 91,00 km. Nesse trecho a 

rodovia possui importantes interseções: com a BR-364, MT-481, MT-465 e MS-306.  

A Figura a seguir apresenta a localização do trecho analisado da Rodovia MT-100, assim 

como os trechos divididos como segmentos homogêneos com as respectivas distâncias.   

 

Figura 1:  Localização dos segmentos homogêneos analisados  

Seguem as principais características do trecho analisado: 

Trecho plano sem rampas fortes; 

Relativa facilidade de ultrapassagem; 

Expectativa do motorista não é de viajar em alta velocidade; 

Pavimento e sinalização com conservação regular a ruim;  

Percentual de ultrapassagem de aproximadamente 60% em ambos os sentidos. 

As Figuras a seguir apresentam a caracterização de trechos da Rodovia MT-100. 
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Figura 2: Trecho com pavimento regular e ausência de  

sinalização horizontal , vertical e de acostamento. 
Figura 3: Trecho com pavimento carente de revitalização,  e 

ausência de  sinalização horizontal , vertical e de 

acostamento. 

 

Figura 4: Trecho com  interrupção de pavimento em um dos 

sentidos e ausência de  sinalização horizontal , vertical e de 

acostamento. 

Figura 5: Trecho totalmente degradado e com ausência de 

sinalização horizontal e vertical. 

 

Figura 6: Trecho com pavimento e sinalização horizontal 

satisfatórios, sem presença de acostamento e permissão  de 

ultrapassagem em um dos sentidos. 

Figura 7: Trecho com pavimento e sinalização horizontal 

satisfatórios, com presença de acostamento e permissão 

de ultrapassagem em ambos os sentidos. 

 

Como orientação quilométrica da rodovia seguiu-se a tabela indica a seguir. 
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Tabela 1: Marcos quilométricos adotados 

Rodovia KM Local 
MT - 100 0,00 Divisa MT/MS 

MT - 100 25,10 Início PU Alto Taquari 

MT - 100 29,90 Final PU Alto Taquari 

MT - 100 88,40 Início PU Alto Araguaia 

MT - 100 91,50 Entr. BR - 364 (Divisa MT/GO) (Alto Araguaia) 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS DE DESVIO OU COMPETIÇÃO 

Em linhas gerais, entende-se como via alternativa, a estrada que cuja origem e destino 

assemelham-se ao trecho pedagiado, perfazendo uma extensão quilométrica semelhante 

àquela utilizada pelo usuário pagante do pedágio. Por outro lado, a rota de fuga não inibe a 

utilização do trecho pedagiado pelo usuário não pagante, sendo esta de pequena extensão 

e muitas vezes apenas contornando a praça de pedágio. Assim, o usuário de uma rota de 

fuga não deixa de utilizar os serviços concedidos, retornando a estrada pedagiada 

imediatamente após contornada a cancela do pedágio.  

Este tipo de via, além de encarecer o serviço aos demais usuários pagantes, configura-se, 

normalmente em acessos irregulares, cuja utilização incrementa os riscos de acidentes 

rodoviários, bem como causam problemas aos moradores das regiões afetadas, tais como 

poluição sonora, ambiental e riscos de atropelamento.  

Realizou-se o levantamento das potencias rotas alternativas e rotas de fuga (com 

predominância de estradas de terra) ao longo do trecho em análise da Rodovia MT-100. As 

Figuras a seguir apresentam os trechos avaliados com potenciais desvios de rota, os 

mesmos são elencados em sequência com sua respectiva extensão: 
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Figura 8: Trecho em análise da MT-100 com destaque para as potenciais rotas alternativas 
e de fuga 

 

1) Estrada de terra 1  (13,7 km) 

2) Estrada de terra 2 (9,03 km) 

3) MT-465  (10,2 km) 

4) Estrada de terra 3 (4,95 km) 

5) Estrada de terra 4 (13,8 km) 

6) Estrada de terra 5 (4,42 km) 

7) Estrada de terra 6 (1,46 Km) 

8) Estrada de terra 7 (10,1 Km) 
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Figura 9: Detalhamento 1 da MT-100 com destaque para as potenciais rotas alternativas e 
de fuga 
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Figura 10: Detalhamento 2 da MT-100 com destaque para as potenciais rotas alternativas e 
de fuga 
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Figura 11: Detalhamento 3 da MT-100 com destaque para as potenciais rotas alternativas e 
de fuga 

 

Foram considerados e avaliados também, quando pertinente, a possível utilização de rotas 

de desvio maiores, como as apresentadas na Figura 12. 
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Figura 12: Exemplo de utilização de rotas de desvio maiores 
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4 METODOLOGIA 

4.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO: PESQUISAS DE TRÁFEGO 

4.1.1 Contagens classificadas de Veículos (CCV) 

As Contagens Volumétricas visam determinar a quantidade, o sentido e a composição do 

fluxo de veículos que passam por um ou vários pontos selecionados do sistema viário, numa 

determinada unidade de tempo. Essas informações serão usadas na análise de capacidade, 

no dimensionamento do pavimento, nas análises de viabilidade de implantação das praças 

de pedágio bem como caracterizar o perfil da rodovia. 

Na rodovia MT-100 foram realizadas Contagem Classificada de Veículos (CCV) em períodos 

de 24 horas por dia durante 7 dias consecutivos e durante 12 horas 3 dias consecutivos.  

Os pontos selecionados para pesquisa estão apresentados a seguir e identificados na 

Figura 13. 

 Ponto 11: Município de Alto Taquari, 7 dias de pesquisa (24 horas); 

 Ponto 12: Município de Alto Araguaia, 7 dias de pesquisa (24 horas); 

 Ponto 18: Divisa dos municípios de Alto Araguaia e Alto Taquari, 3 dias de 

pesquisa (12 horas). 
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Figura 13: Pontos de Pesquisa de Contagem Classificada de Veículos 

 

As contagens de veículos consideraram as seções da rodovia de acordo com as Figuras a 

seguir.  

  

 

Figura 14: Movimentos considerados nos pontos de pesquisa 

Para cada ponto de pesquisa foram considerados 2 pesquisadores, sendo um para cada 

sentido da rodovia. Os pesquisadores foram distribuídos em 3 turnos de 8 horas. 
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Os veículos foram classificados de modo que oferecessem subsídio para posterior obtenção 

do número N, bem como para avaliação de receita dos pedágios. 

Deste modo, foram considerados além do automóvel de passeio (inclui-se utilitários de dois 

eixos não comercial) e motocicletas, a classificação de veículos apresentada na Figura 15. 

 

Figura 15: Classificação de veículos utilizada na pesquisa 

Para exemplificar, parte do formulário utilizado na pesquisa está apresentado na Figura 16. 
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Figura 16: Exemplo de parte do formulário utilizado na pesquisa 

4.1.2 Pesquisa de preferência revelada / Origem e Destino 

As pesquisas de preferência revelada e Origem e Destino (OD) têm como objetivo básico 

identificar as origens e destinos das viagens realizadas pelos diferentes tipos de veículos em 

um determinado sistema de vias. Possibilitam, ainda, conforme a amplitude do estudo que 

se tem em vista, a obtenção de informações de diversas outras características dessas 

viagens. A Figura 17 apresenta o formulário de pesquisa utilizado. 
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Figura 17: Formulário de entrevistas 

Na rodovia MT-100, foram realizadas entrevistas com usuários da via do dia 07/04 a 13/04. 
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Para coerência nos resultados das entrevistas realizadas, nas mesmas seções que foram 

realizadas as contagens de veículos foram realizadas a abordagem dos viajantes tomando-

se o devido cuidado para que o local escolhido tivesse espaço suficiente para 

estacionamento adequado dos veículos e segurança dos pesquisadores. 

Os pontos selecionados para as entrevistas estão apresentados a seguir e identificados na 

Figura 18. 

 Ponto OD10: Município de Alto Taquari;  

 Ponto OD11: Município de Alto Araguaia. 

 

Figura 18: Pontos de Entrevistas da Pesquisa Origem e Destino 

Os veículos foram abordados nos dois sentidos da via, seguindo a mesma orientação da 

contagem classificada de veículos. 
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Figura 19: Pontos das entrevistas MT-100 

Para cada ponto de pesquisa foram considerados 6 pesquisadores, sendo 3 para cada 

sentido da rodovia, onde 2 eram responsáveis por realizar entrevistas com automóveis e 1 

para veículos comerciais, conforme ilustrado na figura a seguir. 

 

   

Figura 20: Abordagem Pontos de Pesquisa CCV 
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Os pesquisadores realizaram turno único de 09:00 às 17:00 nos dois pontos. 

4.1.3 Pesquisa de preferência declarada 

As pesquisas de preferência declarada são utilizadas frequentemente por planejadores de 

transportes para prever o impacto na demanda de viagens das políticas de transporte como, 

por exemplo, a introdução de um novo modo de transporte, a mudança nas tarifas de 

transporte público ou a implantação de sistemas de cobrança viários. As pesquisas 

tradicionais de preferência declarada são baseadas na resposta de indivíduos sobre suas 

preferências em situações hipotéticas, em que uma função de utilidade é estimada. A partir 

desta função é possível prever o comportamento dos respondentes assim como determinar 

os valores monetários de atributos contidos nesta função (FUJII; GARLING, 2003). 

Os métodos de Preferência Declarada (PD) mais conhecidos são: conjoint analysis (análise 

conjunta, normalmente, a mais utilizada), medida funcional, análise trade-off e método 

transfer price (HAIR JR. et al., 2005). Nas técnicas de análise conjunta, o pesquisador 

elabora um conjunto de alternativas (hipotéticas ou não), as quais são representadas por um 

grupo de atributos com valores diferentes, de maneira que o efeito individual de cada 

atributo possa ser estimado. Isto é possível com a elaboração de um projeto experimental 

que assegure que as variações nos atributos em cada grupo sejam estatisticamente 

independentes dos outros. 

Segundo Hensher (1994), existem três formas para o tomador de decisão refletir sobre suas 

preferências: ranking, rating e choice. Um experimento do tipo ranking parte do princípio de 

que o tomador de decisão tem capacidade de ordenar as alternativas de acordo com suas 

preferências. No experimento do tipo rating o analista avalia as suas escolhas por meio de 

notas dadas às alternativas. Já no experimento do tipo choice ou pairwise choice, que foi o 

método utilizado neste trabalho, a escolha é feita por meio de uma comparação de duas 

alternativas. A vantagem do experimento do tipo choice está na simplicidade com a qual as 

alternativas são apresentadas aos respondentes, o que facilita o processo de escolha. Por 

este motivo, esta pesquisa utilizou o método choice. 

A pesquisa de Preferência Declarada, fornece os subsídios para calibração dos modelos 

Logit referente ao preço do pedágio no qual o usuário da via está disposto a pagar, em 

função do tempo que o condutor está disposto a viajar mudando de rota para se desviar da 

cobrança do pedágio levando em consideração a qualidade do pavimento da rota de desvio 

e da via pedagiada. 
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Para lograr êxito na calibração dos modelos, foram desenvolvidos conjuntos de cadernos 

contemplando as possibilidade de alternativas do usuário. As capas dos cadernos e 

detalhes dos conteúdos são explanadas nos itens a seguir e ilustrados nas figuras 

seguintes. 

 

 

Figura 21: Capa dos cadernos de Desvio de Rota 

4.1.3.1 Pesquisa de desvio de rota 

A metodologia da pesquisa de Desvio de Rota, que permitirá obter a adesão da via 

pedagiada, consistiu em apresentar duas alternativas de caminho para o usuário entre a sua 

origem e o seu destino: Em uma rota tinha-se a variação de tempo adicional e condições de 

rodovia (Opção A), e outra que possuía pedágio com serviços de guincho e ambulância e 

variação das condições da rodovia e do valor do pedágio (Opção B). O usuário, portanto, 

deveria escolher entre uma das alternativas. 

No exemplo da Figura 22 na Opção A o usuário tem um acréscimo de 30 minutos na sua 

viagem ao escolher uma rota de desvio, trafegando por uma rodovia com pavimento ruim e 

sinalização insuficiente, já na Opção B o usuário paga um valor de R$ 6,00 pelo pedágio e 

trafega por uma rodovia pedagiada com pista dupla e sinalização satisfatória.. 
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Figura 22: Exemplo de pesquisa de desvio de rota 

 

Para compor a pesquisa, foram considerados diferente níveis, variações, dos atributos 

pesquisados, conforme apresentado nas Tabelas a seguir. 

Tabela 2: Níveis e fatores considerados na pesquisa de Desvio de Rota 

Nível 
Valor do 

pedágio 

Tempo de viagem 

na rota pedagiada 

Tempo de viagem 

na rota não 

pedagiada 

-1 R$        2,00 T T+5min 

0 R$        6,00 T T+15min 

1 R$        10,00 T T+30min 

97



 

 
Contrato nº. 070/2016/00/00 - SINFRA 
Secretaria de Estado de Infraestrutura  
e Logística do Estado de Mato Grosso 

  

 

Caderno 1.2 – Estudos de Tráfego 
 

30 

Lote 1 – Alto Araguaia 

Tabela 3: Níveis e fatores considerados na pesquisa de Desvio de Rota 

Nível Rodovia Pedagiada Rota de desvio 

1 

Pista simples com 
sinalização 
horizontal e 

vertical 
suficientes, 

pavimento bom, 
serviços de 

atendimento ao 
usuário, guincho e 

ambulância  

 Estrada de terra 
com ausência de 

sinalização 
horizontal e vertical, 
sem pavimentação 

e ausência de 
serviços de 

atendimento ao 
usuário como 

guincho e 
ambulância 

 

2 

Pista dupla com 
sinalização 
horizontal e 

vertical 
suficientes, 

pavimento bom, 
serviços de 

atendimento ao 
usuário, guincho e 

ambulância 

 Estrada com 
pavimento ruim com 

sinalização 
horizontal e vertical 

insuficientes e 
ausência de 
serviços de 

atendimento ao 
usuário como 

guincho e 
ambulância 

 

A técnica utilizada para elaboração dos cadernos de Desvio de Rota foi o Experimento Fatorial Completo (Full Factorial Design), utilizando o 

software MiniTab, em que o experimento dos fatores nos diferentes níveis resultou em 36 possíveis combinações.
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Segundo Senna e Michel o número máximo de exposições que uma mesma pessoa está 

disposta a responder são 10 questões, neste sentido, cada caderno foi montado com 6 

perguntas, em que as montagens de veículos de passeio e comercial estão apresentados 

nas tabelas seguintes. No caso dos veículos comerciais o preço na pesquisa era 

discriminado por eixo. 

Tabela 4: Montagem dos cadernos desvio de rota 

Caderno Pergunta 
Valor do 

Pedágio (R$) 

Tempo no 

Desvio 

Rodovia 

Pedagiada 
Rota de desvio 

1 

1 6 T+30min Pista Dupla Pavimento Ruim 

2 2 T+15min Pista Simples Estrada de Terra 

3 10 T+5min Pista Simples Pavimento Ruim 

4 2 T+15min Pista Dupla Estrada de Terra 

5 10 T+5min Pista Dupla Estrada de Terra 

6 6 T+30min Pista Simples Pavimento Ruim 

2 

1 6 T+15min Pista Dupla Pavimento Ruim 

2 2 T+30min Pista Simples Estrada de Terra 

3 10 T+15min Pista Simples Pavimento Ruim 

4 2 T+5min Pista Dupla Estrada de Terra 

5 10 T+30min Pista Dupla Pavimento Ruim 

6 6 T+5min Pista Simples Estrada de Terra 
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Caderno Pergunta 
Valor do 

Pedágio (R$) 

Tempo  não 

Pedágio 

Rodovia 

Pedagiada 
Rota de desvio 

3 

1 6 T+15min 
Pista 

Simples 

Estrada de Terra 

2 10 T+30min 
Pista 

Dupla 

Estrada de Terra 

3 2 T+30min 
Pista 

Dupla 

Pavimento Ruim 

4 10 T+15min 
Pista 

Simples 

Estrada de Terra 

5 2 T+5min 
Pista 

Simples 

Pavimento Ruim 

6 6 T+5min 
Pista 

Dupla 

Pavimento Ruim 

4 

1 6 T+30min 
Pista 

Simples 

Estrada de Terra 

2 2 T+5min 
Pista 

Simples 

Estrada de Terra 

3 6 T+15min 
Pista 

Dupla 

Estrada de Terra 

4 2 T+15min 
Pista 

Dupla 

Pavimento Ruim 

5 10 T+5min 
Pista 

Dupla 

Pavimento Ruim 

6 10 T+30min 
Pista 

Simples 

Pavimento Ruim 

5 

1 6 T+15min 
Pista 

Simples 

Pavimento Ruim 

2 10 T+5min 
Pista 

Simples 

Estrada de Terra 

3 2 T+30min 
Pista 

Simples 

Pavimento Ruim 

4 2 T+5min Pista Pavimento Ruim 
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Dupla 

5 10 T+15min 
Pista 

Dupla 

Estrada de Terra 

6 6 T+30min 
Pista 

Dupla 

Estrada de Terra 

6 

1 6 T+5min 
Pista 

Dupla 

Estrada de Terra 

2 2 T+30min 
Pista 

Dupla 

Estrada de Terra 

3 10 T+30min 
Pista 

Simples 

Estrada de Terra 

4 2 T+15min 
Pista 

Simples 

Pavimento Ruim 

5 6 T+5min 
Pista 

Simples 

Pavimento Ruim 

6 10 T+15min 
Pista 

Dupla 

Pavimento Ruim 
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4.2 OBTENÇÃO DO VMD (VOLUME MÉDIO DIÁRIO) – CORREÇÃO SAZONAL 

À média dos volumes de veículos que circulam durante 24 horas em um trecho de via, é 

dada a designação de “Volume Médio Diário” (VMD). Ele é computado para um período de 

tempo representativo, o qual, salvo indicação em contrário, é de um ano. 

Esse volume, que melhor representa a utilização ou serviço prestado pela via, é usado para 

indicar a necessidade de novas vias ou melhorias das existentes, estimar benefícios 

esperados de uma obra viária, determinar as prioridades de investimentos, calcular taxas de 

acidentes, prever as receitas dos postos de pedágio, etc. 

O tráfego varia durante todos os dias do ano, o que torna necessário expandir os 

levantamentos efetuados em determinada época para realizar a correção sazonal.  

Para correção sazonal dos volumes obtidos das contagens de tráfego foi levado em 

consideração o uso do solo dos lotes lindeiros à rodovia.   

Sendo a principal característica da rodovia a produção agrícola lançou-se mão, para fins de 

correção sazonal do volume da rodovia, a variação anual dos dados de tráfego da Rodovia 

da Mudança uma vez que na MT-100 não se tem contagens volumétrica anual. 

Considerando as variações dos volumes de tráfego dos anos de 2011 a 2014, temos o 

comportamento ilustrado na figura a seguir em que os dados foram obtidos por meio de 

planilhas disponibilizadas pela SINFRA.  
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Figura 23:  Comportamento de variação sazonal – Rodovia da Mudança 

A partir da análise dos dados de variação do tráfego da rodovia da mudança dos anos de 

2011 até  2014, conclui-se que o VMD do mês de pesquisa na rodovia representa 105% do 

VMD Anual, uma vez que a pesquisa foi realizada no mês de março. 

Assim, a tabela 2 mostra o volume dos segmentos homogêneos após a correção sazonal 

com o fator de sazonalidade (dividido por 1,05). 

Vale ressaltar que adotou-se, o fator de 1,05 apenas para veículos de carga devido a 

metodologia de correção sazonal adotada. Para os veículos de passeio, utilitários, motos e 

coletivos adotou-se, a favor da segurança, 1,0. 

4.3 OBTENÇÃO DO VHP (VOLUME HORÁRIO DE PROJETO) 

As avaliações de Nível de Serviço devem ser realizadas para a 50ª hora de maior volume de 

tráfego, cuja determinação do tráfego da 50ª deve ser realizada conforme recomendações 

do DNIT. 

De acordo com o Manual de estudos de tráfego do DNIT, quando se dispõe de contagens 

horárias contínuas de uma rodovia, que abranjam um período de um ano inteiro, pode-se 

determinar o volume horário a ser usado no projeto através do critério denominado “curva da 

enésima hora”. Esta curva consiste na ordenação decrescente de todos os volumes horários 

anuais, expressos em percentagem do Volume Médio Diário (VMD), designado como fator 

K.    
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Deste modo adotou-se o fator K 50 para determinação do Volume Horário de Projeto (VHP). 

Para esta rodovia, não se dispõe de contagens horárias contínuas da rodovia durante o 

período de um ano para que se fosse possível determinar por meio do gráfico da relação 

entre a hora e o volume horário de tráfego o fator k. 

Deste modo o fator K 50 utilizado foi o determinado pelo DNIT para rodovias rurais da região 

Central do Brasil que corresponde a 8,6% de acordo com a Tabela 5.     

Tabela 5: Fator K para rodovias rurais por regiões do Brasil 
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4.4 EXPANSÃO DO TRÁFEGO ANUAL 

Para expansão do tráfego anual foram utilizadas as seguintes taxas de crescimento para a 

projeção do tráfego na rodovia: 

 Automóveis: 3% 

 Ônibus: 3% 

 Caminhão: 3% 

Tais taxas são usuais em estudos rodoviários em Mato Grosso e são as mesmas adotadas 

no projeto de pavimentação da Rodovia: MT–240; Trecho: Entr. BR – 158 (Água Boa) – 

Entr. MT-414 disponível em: 

(http://www.aguaboa.mt.gov.br/attachments/article/1022/VOLUME%201%20-

%20RELATORIO%20DO%20PROJETO.pdf). 

A equação para expansão do tráfego considera um crescimento linear do tráfego conforme 

equação seguinte: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 =  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 × (1 + 𝑡𝑎𝑥𝑎)  

Onde n representa o ano futuro. 

4.5 OBTENÇÃO DA MATRIZ ORIGEM E DESTINO 

Como exposto em capítulos anteriores, na MT-100 foram realizadas pesquisa de Origem-

Destino em dois pontos da rodovia conforme pode ser visto na Figura a seguir. 

 Ponto OD10: Município de Alto Taquari;  

 Ponto OD11: Município de Alto Araguaia. 
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Figura 24: Pontos de Entrevistas da Pesquisa Origem e Destino 

Logo, para obtenção das matrizes Origem e Destino foi necessário realizar tratamentos 

individuais dos dados separados por ponto, ou seja, paralelamente foram tabulados os 

dados de origem e destino de Alto Taquari e Alto Araguaia, estratificando-se os dados pelas 

categorias dos veículos e por sentido para a correta expansão com base no VMD.  

A eliminação dos pares duplos, ou seja, a contagem de uma mesma viagem nos dois pontos 

de pesquisa foi feita obtendo-se primeiramente uma matriz de duplicidade, ou seja, todos os 

pares O-D que não eram zerados simultaneamente nos dois pontos eram tidos como 

duplos. Na situação de par duplo era considerado o maior valor dos dois pontos para 

obtenção da matriz final da rodovia. 

Tal procedimento de obtenção das matrizes separadamente por ponto se faz necessária 

pelos motivos expostos abaixo: 

Identificação dos pares Origem e Destino que são duplos para eliminação; 

Expansão das amostras com base no VMD do trecho e por sentido. 

A expansão da matriz O-D das amostras foi feita considerando o seguinte cálculo: 

𝑉 =
∑ 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝑉𝑀𝐷

∑ 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

Onde: 
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 ∑Frequênciai-j = Somatório do peso das frequências de uma determinada viagem i-j 

 VMD = Volume Médio Diário do sentido e do trecho analisado; 

 ∑FrequênciaOD = Somatório do peso das frequências de toda a matriz. 

O peso da frequência das viagens foi determinado conforme tabela seguinte: 

Tabela 6: Peso da frequência das viagens 

Frequência da 
viagem 

Peso 

Diária 1 

1 x por semana 0,142857 

2 x por semana 0,285714 

3 x por semana 0,428571 

1 x por mês 0,033333 

2 x por mês 0,066667 

Eventual 0,01 

A matriz expandida completa da rodovia se encontra em capítulos posteriores. 

4.6 CALIBRAÇÃO DOS MODELOS TIPO LOGIT 

O modelo de regressão logística é semelhante ao modelo de regressão linear. No entanto, 

no modelo logístico a variável resposta Yi é binária. Uma variável binária assume dois 

valores, como por exemplo, Yi = 0 e Yi = 1 denominados "fracasso" e "sucesso", 

respectivamente. No presente estudo, "sucesso" é a adesão ao pedágio. 

No modelo linear temos: 

𝑌 =  𝛽 + 𝛽 𝑥 + 𝛽 𝑥 + ⋯ + 𝛽 𝑥  

A variável resposta tem distribuição Bernoulli , com probabilidade de sucesso 

 e de fracasso  Desta forma: 

(𝑌 ) = 𝜋  

Igualando-se os valores de Yi, temos: 

𝜋 =  𝛽 + 𝛽 𝑥 + 𝛽 𝑥 + ⋯ + 𝛽 𝑥  
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Muitas funções foram propostas para a análise de variáveis com respostas dicotômicas. 

Dentre elas a mais simples é a que dá origem ao modelo logístico. Do ponto de vista 

estatístico este modelo é bastante flexível e de fácil interpretação. 

Um modelo de regressão logística pode ser usado para o caso de regressão com uma 

variável ou mais variáveis explicativas. 

Suponha uma amostra de  observações independentes da terna , 

sendo que: 

 é o valor da variável explicativa; 

 é a quantidade de itens verificados na amostra (número de ensaios); 

 número de ocorrência de um evento (exemplo: quantidade de peças não conforme) em 

ensaios; e 

 é o tamanho da amostra. 

Com isso, assumimos que a variável resposta tem distribuição de probabilidade binomial 

, tal que: 

 

Para adequarmos a resposta média ao modelo linear usamos a função de ligação 

𝜋(𝑥 ) =  
𝑒 ⋯

1 + 𝑒 ⋯
, 𝑖 = 1, … , 𝑛 

Onde βi são os parâmetros estimados do modelo. 

A transformação que está por trás do modelo logístico é a chamada transformação Logit. É 

uma função linear nos parâmetros β, contínua e que pode variar de – a + infinito: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑥) =  ln
𝜋

1 − 𝜋
=  𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝 

Hosmer e Lemeshow (1989) apud (Bittencourt, 2003) dizem que há pelo menos duas razões 

para utilização do modelo logístico na análise de variáveis-resposta dicotômicas: 1) de um 
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ponto de vista matemático, é extremamente flexível e fácil de ser utilizado; 2) permite uma 

interpretação de resultados bastante rica e direta. 

Conforme Bittencourt (2003) a Figura 25 apresenta a função logística com o seu 

característico formato em ‘S’ e a relação linear entre uma única variável x e o Logit g(x). 

 

Figura 25: Função logística e a relação logística 

O objetivo da calibração do modelo Logit para este trabalho é obter, por meio das pesquisas 

de preferência declarada, os percentuais de adesão dos usuários da rodovia por meio da 

análise comparativa entre duas possibilidades de rota: Pedagiada e Não pedagiada, frente a 

avaliação de fatores como: 

 Preço do pedágio – Variável Quantitativa contínua; 

 Condição da via pedagiada – Variável qualitativa nominal; 

 Tempo adicional no desvio - Variável Quantitativa contínua; 

 Condição da rota de desvio – Variável qualitativa nominal; 

 

No processo de calibração dos modelos, para que fosse obtido uma equação válida, foram 

eliminados da modelagem os usuários inelásticos, ilógicos e cansados conforme descrições 

seguintes: 

Inelásticos: Que respondiam tudo A ou tudo B, ou seja, que eram indiferentes a 

implantação ou não do pedágio; 

Ilógicos: A Tabela 7 apresenta as respostas consideradas como ilógicas. 

Basicamente foram descartados os usuários de extremos, ou seja, que pagavam R$ 

10,00 no pedágio mas que faziam um desvio quando o pedágio era de R$ 2,00; 
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Cansados: Foram considerados usuários cansados aqueles que respondiam as 2 

primeiras perguntas com variação, ou seja, analisando os critérios apresentados no 

caderno e da 3ª pergunta em diante respondiam uma mesma resposta; 

Empresa: Foram descartados também aqueles em que a empresa era responsável 

pelo pagamento; 

 

Tabela 7: Combinações ilógicas Desvio de Rota 

Combinações ilógicas 

Caderno Per Res Perg Resp 

1 3 B 2 A 

1 3 B 4 A 

1 5 B 2 A 

1 5 B 4 A 

2 3 B 2 A 

2 3 B 4 A 

2 5 B 2 A 

2 5 B 4 A 

3 2 B 3 A 

3 2 B 5 A 

3 4 B 3 A 

3 4 B 5 A 

4 5 B 2 A 

4 5 B 4 A 

4 6 B 2 A 

4 6 B 4 A 

5 2 B 3 A 

5 2 B 4 A 

5 5 B 3 A 

5 5 B 4 A 

6 3 B 2 A 

6 3 B 4 A 

6 6 B 2 A 

6 6 B 4 A 
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É válido mencionar também, que nos cálculos de adesão dos usuários são eliminadas as 

perguntas que possuem adesão total (100%) ou nenhuma adesão (0%) isso por que como:  

ΔU = Ln
1

𝑃𝑟𝑜𝑏
− 1  

Se ProbA é igual a 100% (1) tem-se o resultado igual a 0 e Ln de 0 não existe e no caso de 

ProbA igual a 0, não é possível efetuar divisão por zero, então não é possível calcular. 

Para avaliação da qualidade do modelo obtido por meio de regressão são avaliados alguns 

parâmetros descritos em seguinte: 

 Coeficiente de correlação (R múltiplo ou r Pearson): Mede o grau da correlação 
linear entre duas variáveis quantitativas. É um índice adimensional com valores 
situados ente -1,0 e 1.0. Segundo Freitas (2.009) o valor do r de Pearson acima de 
0,70 (positivo ou negativo) indica uma forte correlação, de 0,30 a 0,70 (positivo ou 
negativo) indica correlação moderada e, de 0 a 0,30 (positivo ou negativo) fraca 
correlação. 

 Coeficiente de determinação (R²): Indica a proporção da variação de Y que é 
explicada pela regressão. O valor de R² varia no intervalo de 0 a 1. Valores próximos 
de 1 indicam que o modelo proposto é adequado para descrever o fenômeno; 

 Erro-padrão de estimativa: É calculada a partir da raiz quadrada da variância residual 
(S²) podendo ser considerada como um desvio padrão que mede a dispersão em 
torno da reta de regressão. 

 

Além da análise dos parâmetros apresentados devem ser realizados testes de hipótese que 

de acordo com Queiroz (2.011) são realizados a fim de determinar se hipóteses feitas sobre 

estes parâmetros são suportadas por evidências obtidas a partir de dados amostrais. 

Para avaliação do modelo obtido foi aplicado o teste T com a distribuição t de Student de 

significância dos coeficientes e o teste F com a distribuição Snedecor para avaliação de 

significância do modelo. 

 Teste T: Em um modelo de regressão, é feita a inferência sobre os coeficientes para 
se ter a verificação da existência ou não da associação entre as variáveis envolvidas 
dado um nível de confiança α (95%). Como hipótese nula tem-se H0: b = 0 e hipótese 
alternativa tem-se H1 b ≠ 0. O critério de rejeição da hipótese nula é se T calculado 
da regressão for maior que o valor de t (tabelado) para n-2 graus de liberdade (em 
que n representa o número de observações) e se o P-valor associado ao teste for 
menor do que α. 
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 Teste F: Do mesmo modo como o teste T, como hipótese nula tem-se H0: b = 0 e 
hipótese alternativa tem-se H1 b ≠ 0. Se não rejeitamos H0, concluímos que não 
existe relação significativa entre as variáveis explicativa (X) e dependente (Y). 

 

Os coeficientes estimados são também submetidos as análises de intervalo de confiança 

(IC95%) em que os parâmetros devem estar contidos neste intervalo. 

Por fim, conforme Rodrigues (2007) uma outra forma também para avaliação de modelos 

calibrados é aplica-los aos próprios objetos/dados de estudo, adotando-se assim a 

metodologia do erro médio absoluto percentual, que pode ser obtido pela Equação 1: 

𝐸 % =
∑

|𝑋 − 𝑋 |
𝑋

× 100%

𝑛
 

                                                                                                                                                     

Onde: 

Ema% = erro médio absoluto percentual 

Xri = Medida real; 

Xci = Medida obtida a partir do modelo calibrado; 

n = total de observações  

4.7 AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

A análise da capacidade e do nível de serviço em rodovias é um assunto muito recorrente 

em projetos de engenharia de tráfego. Internacionalmente, o método mais utilizado para isso 

é o trazido pelo Highway Capacity Manual (HCM). O HCM é desenvolvido pela 

Transportation Research Board (TRB), nos Estados Unidos. Nesse trabalho se utilizou a 

versão do software HCS+ 2005 que utiliza a metodologia HCM. 

Nível de serviço é uma quantificação estratificada de medição de performance que 

representa a qualidade do serviço. Ele é influenciado por vários fatores, como, por exemplo, 

o volume e a velocidade. O nível de serviço fornece uma medida de conforto do usuário e a 

liberdade de manobras ao utilizar a rodovia. Ele é designado por LOS, do inglês Level Of 

Service. 

Os níveis de serviço definidos pelo HCM são 6: A, B, C, D, E e F. O limite entre os níveis de 

serviço E e F corresponde ao valor da capacidade da rodovia. 
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Apesar do nível de serviço ser uma medida qualitativa, ele está associado a fatores de 

desempenho da via, podendo ainda ser feita uma relação aproximada com o fator demanda 

(volume) e capacidade (V/C). 

A seguir são apresentadas as características de cada nível de serviço, que são ilustrados na 

Figura 26. 

 Nível de serviço A: Corresponde a uma situação de fluidez do tráfego, com 

baixo fluxo de tráfego e velocidades altas, somente limitadas pelas condições 

físicas da via. Os condutores não se veem forçados a manter determinada 

velocidade por causa de outros veículos. 

 Nível de serviço B: Corresponde a uma situação estável, em que não se 

produzem mudanças bruscas na velocidade, ainda que esta começa a ser 

condicionada por outros veículos. Os condutores podem manter velocidades 

razoáveis e em geral escolhem a faixa de tráfego por onde circulam. Os 

limites inferiores de velocidade e fluxo que definem este nível são análogos 

aos normalmente utilizados para o dimensionamento de vias rurais. A relação 

V/C se situa entre 0,35 e 0,5. 

 Nível de serviço C: Corresponde a uma circulação estável, mas a velocidade 

e a manobrabilidade estão consideravelmente condicionadas pelo resto do 

tráfego. As ultrapassagens e a troca de faixa são mais difíceis, mas as 

condições de circulação são ainda toleráveis. Os limites inferiores de 

velocidade e fluxo são análogos aos normalmente utilizados para o 

dimensionamento de vias urbanas. A relação V/C se situa entre 0,5 e 0,75. 

 Nível de serviço D: Corresponde a uma situação que começa a ser instável, 

quer dizer, em que se produzem trocas bruscas e imprevistas na velocidade e 

a manobrabilidade dos condutores está muito restringida pelo resto do 

tráfego. Nesta situação, aumentos pequenos no fluxo obrigam a trocas 

importantes na velocidade. Ainda que a situação não seja cômoda, pode ser 

tolerada durante períodos não muito longos. A relação V/C situa-se entre 0,5 

e 0,9. 

 Nível de serviço E: Supõe que o tráfego é próximo da capacidade da via e as 

velocidades são baixas. As paradas são frequentes, sendo instáveis e 

forçadas as condições de circulação. A relação V/C atinge o valor 1. 
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 Nível de serviço F: O nível F corresponde à situação de congestionamento, 

quando a demanda excede a capacidade da rodovia. A circulação é muito 

forçada, com velocidades muito baixas e formação de fias. 

 

Figura 26: Situações em uma rodovia, respectivas aos diferentes níveis de serviço do HCM 

O HCM modela o fluxo do tráfego com base em condições básicas de tráfego, que são 

próximas a condições ideais de tráfego. Contudo, as rodovias podem não apresentar estas 

mesmas condições, apresentando as suas condições prevalecentes, mais restritivas do que 

as condições ideais. A aplicação do método para as condições prevalecentes de uma 

rodovia se dá pela transformação da capacidade e da demanda por meio de alguns 

parâmetros. 
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As condições básicas do HCM definem a capacidade das rodovias em relação às suas 

características físicas, como por exemplo largura de faixas, largura de acostamento e tipo de 

divisor central, e pelas condições do tráfego no local, como por exemplo pelas classes de 

veículos e pela velocidade. 

4.7.1 Rodovias de duas faixas com sentidos de tráfego contrários (pista 
simples) 

Rodovias de duas faixas com sentidos de tráfego contrários são conhecidas também por 

"rodovias de pista simples". São rodovias não divididas, com duas faixas, cada uma usada 

pelo tráfego em uma direção. Estas rodovias são caracterizadas por haver manobras de 

ultrapassagem utilizando a faixa de tráfego contrário. As manobras são limitadas pela 

existência de brechas na corrente de tráfego oposta e também pela avaliação de distância 

suficiente e segura para ultrapassagem. Pelo acréscimo do fluxo de tráfego, as 

oportunidades de ultrapassagem diminuem. Então acontece a formação de pelotões na 

corrente de tráfego, com veículos em comboio. 

O HCM utiliza uma classificação específica para as rodovias de duas faixas com sentidos de 

tráfego contrários. A classe da rodovia determina como é avaliado o seu nível de serviço. 

Classe I 

Expectativa de velocidade relativamente alta; 

Principais rotas entre cidades; 

Arteriais primárias conectando geradores de tráfego; 

Rotas de uso diário; 

Ligações primárias federais e estaduais; 

Viagens de longa distância. 

Classe II 

Sem expectativa de viajar em alta velocidade; 

Acessos para rodovias de classe I; 

Rotas turísticas e recreacionais; 

Passam por terreno acidentado; 

Viagens curtas, porções iniciais ou finais de viagens longas. 
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Classe III 

Servem áreas de desenvolvimento moderado, 

Segmentos de rodovias classe I ou II que atravessam pequenas cidades ou áreas 

recreacionais; 

O tráfego local se mistura com o tráfego de passagem, com alta densidade de 

pontos de acesso; 

Segmentos longos que atravessam áreas recreacionais espalhadas; 

Muitas vezes com redução do limite de velocidade. 

A Figura a seguir ilustra dois exemplos de cada classe, trazidos no HCM. 

116



 

 
Contrato nº. 070/2016/00/00 - SINFRA 
Secretaria de Estado de Infraestrutura  
e Logística do Estado de Mato Grosso 

  

 

Caderno 1.2 – Estudos de Tráfego 
 

49 

Lote 1 – Alto Araguaia 

 

Figura 27: Exemplos de rodovias de duas faixas com sentidos de tráfego contrários 

O HCM traz ainda a seguinte consideração sobre a definição da classe de uma rodovia de 

pista simples: "O principal determinante para a classificação de uma instalação (facility) é a 

expectativa do motorista, que pode não estar de acordo com a sua classificação funcional 

geral". Ressalta-se ainda, que a caracterização de classe pode variar ao longo de uma 

mesma rodovia, portanto recomenda-se segregar a rodovia em estudo em trechos 

homogêneos para identificar as classes distintas. 
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O HCM modela as condições básicas através de curvas que relacionam a velocidade média 

ATS (Average Travel Speed) e a porcentagem de tempo trafegando em pelotão PTSF 

(Percent Time-Spent-Following) com a taxa de fluxo na direção da análise. 

As condições básicas para rodovias de pista simples são as seguintes: 

Largura da faixa ≥12 ft (≈ 3,66 m); 

Largura do acostamento ≥6 ft (≈ 1,83 m); 

Ausência de proibição de ultrapassagem; 

Somente carros de passeio; 

Terreno em nível (relevo plano); 

Sem impedimentos no fluxo de tráfego. 

Segundo o HCM, a capacidade para rodovias de pista simples nas condições básicas é: 

1.700 veíc./h por direção; 

Não excede 3200 veíc./h em ambas as direções em trechos longos; 

Não excede de 3.200 a 3.400 veíc./h em ambas as direções em trechos curtos 

(túneis ou pontes). 

A Tabela a seguir apresenta descrições para a qualidade do fluxo do tráfego nos diferentes 

níveis de serviço para as três classes de rodovias de pista simples. 
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Tabela 8: Descrições de qualidade do fluxo do tráfego nos diferentes níveis de serviço para 
as 3 classes de rodovias de pista simples 

 

Os parâmetros utilizados para avaliar o Nível de Serviço de uma rodovia de duas faixas 

(pista simples) são: 
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Tabela 9: Parâmetros para avaliação do Nível de Serviço 

ATS 

Average Travel Speed: Velocidade Média de Viagem 

Mede a mobilidade em uma rodovia de duas faixas. 

Definido como a extensão do segmento dividido pelo tempo médio necessário 

para os veículos atravessá-lo 

PTSF 

Percent Time-Spent-Following: Percentual do Tempo Gasto Seguindo 

Representa a liberdade de manobra e o conforto e conveniência da viagem 

É a porcentagem média que os veículos devem viajar em pelotões atrás de 

veículos mais lentos devido a inabilidade de ultrapassá-los 

Pela dificuldade de se medir em campo, uma medida alternativa é a 

porcentagem de veículos viajando com intervalos menores de 3,0s em um 

local representativo dentro do segmento rodoviário 

PFFS 

Percent of Free-Flow Speed: Percentual da Velocidade de Fluxo Livre 

Representa a habilidade dos veículos viajarem próximos ou na velocidade 

regulamentada 

Conforme a função de cada classe de rodovia de pista simples, diferentes desses aspectos 

são tomados como importantes para o seu nível de serviço. A Tabela a seguir resume a 

aplicação das três medidas para a determinação dos níveis de serviço para as diferentes 

classes. 

Tabela 10: Parâmetros utilizados para a determinação do nível de serviço para as diferentes 
classes de rodovia de 

pista simples 
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A tabela a seguir extraída do HCM apresenta a determinação do nível de serviço a partir dos 

valores calculados. 

 

Tabela 11: Limites para determinação do Nível de Serviço em rodovias de pista simples 

 

4.8 ESTIMATIVA DO NÚMERO N 

4.8.1 Introdução 

O cálculo de Número N é importante indicador da solicitação que sofre um pavimento pelos 

veículos que passam pela via estudada, ao traduzir as diferentes solicitações causadas 

pelos diversos modelos de ônibus e caminhões em um valor padrão. 

A importância do cálculo correto do Número N reside no equilíbrio técnico-econômico dos 

projetos de pavimentação, do qual é fundamento, já que é ele quem determina, por 

diferentes metodologias e em conjunto com o solo natural, as espessuras das diversas 

camadas que compõem o pavimento. 

Devido à extensão da rodovia MT-100, ela foi dividida em diversos lotes de estudo, 

conforme apresentado no item de Apresentação da Rodovia. 

4.8.2 Subtrechos homogêneos 

O trecho estudado possui 91,0 km no total com características diferentes ao longo de sua 

extensão. Para realizar a análise, dividiu-se o comprimento total em subtrechos 

homogêneos com características de carregamento viário semelhantes. 

Os subtrechos são enumerados a seguir a apresentados na Figura 28: 

Trecho 1: Entre BR-364 (Alto Araguaia) e Graciosa (7,3 km) 

Trecho 2: Entre Graciosa e MT-481 (Alto Araguaia) (25,3 km) 

Trecho 3: Entre MT-481 (Alto Araguaia) e Alto Taquari (32,0 km) 

121



 

 
Contrato nº. 070/2016/00/00 - SINFRA 
Secretaria de Estado de Infraestrutura  
e Logística do Estado de Mato Grosso 

  

 

Caderno 1.2 – Estudos de Tráfego 
 

54 

Lote 1 – Alto Araguaia 

Trecho 4: Alto Taquari (12,4 km) 

Trecho 5: Entre Alto Taquari e MS-306 (14,0 km) 

 

 

Figura 28: Identificação dos trechos homogêneos 

4.8.3 Contagem Classificada de Veículos (CCV) 

Conforme evidenciado no item de Pesquisas de Tráfego, realizou-se a contagem 

classificada de veículos de acordo com a recomendação do Manual de Estudos de Tráfego 

do DNIT que indica para esses casos pesquisas de 24 horas durante 7 dias por semana 

com classificação padrão DNIT com correção sazonal. 

4.8.4 Metodologia empregada 

Para apresentação do número N calculado para a rodovia, resume-se em seguinte os 

principais parâmetros obtidos, a saber: 

 Volume médio diário anual (VMD) e classificação da frota; 

 Carregamento da frota; 

 Fator de equivalência de carga; 

 Número equivalente “N”. 

O VMD da rodovia foi obtido por meio das contagens de tráfego realizadas, demonstradas 

anteriormente, aplicando-se o devido fator de correção sazonal. Para expansão do tráfego 

para os anos futuros foi adotada a taxa de 3% ao ano, usual em estudos de tráfego do 
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estado do Mato Grosso (Tais taxas são as mesmas adotadas no projeto de pavimentação 

da Rodovia: MT–240; Trecho: Entr. BR – 158 (Água Boa) – Entr. MT-414 disponível em: 

(http://www.aguaboa.mt.gov.br/attachments/article/1022/VOLUME%201%20-

%20RELATORIO%20DO%20PROJETO.pdf). 

A frota de veículos de carga, nas contagens de tráfego foi classificada conforme as 

categorias apresentadas na figura seguinte. 

 

Figura 29: Classificação dos veículos de carga 

O esforço a ser infligido ao pavimento é calculado por meio de metodologia que transforma 

a passagem de veículos em esforço equivalente a um eixo padrão de 8,2 t. A conversão das 

diferentes configurações de veículos, eixos, peso por eixo é realizada por meio de fatores de 

equivalência obtidos por reconhecidos institutos que atuam na pesquisa rodoviária, sendo os 

mais indicados e utilizados no Brasil os fatores do Corpo de Engenheiros do Exército Norte-

Americano (USACE) e os da AASHTO (American Association of State Highway and 

Transportation Officals), ambos institutos norte-americanos. 

A comparação entre os valores obtidos pelas duas metodologias é interessante, sendo usual 

que os resultados obtidos pelos fatores de equivalência da USACE sejam maiores, ou seja, 

a favor da segurança. É justamente essa metodologia a indicada no Método de Projeto do 

DNIT. 

Segundo Brasil (2006), os “fatores de equivalência da AASHTO baseiam-se na perda de 

serventia (PSI) e variam com o tipo do pavimento (flexível e rígido), índice de serventia 

terminal e resistência do pavimento (número estrutural – SN). Eles são diferentes dos 

obtidos pelo USACE, que avaliaram os efeitos do carregamento na deformação permanente 
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(afundamento nas trilhas de roda)”; pelo que se concluiu que a utilização de um ou outro 

índice será determinado pela metodologia de cálculo do pavimento. 

O fator de equivalência de carga foi determinado por meio das duas metodologias 

disponíveis, USACE e AASHTO, e dependem do tipo de eixo do veículo. 

Os tipos de eixo são classificados da seguinte forma: 

 Simples de rodagem simples; 

 Simples de rodagem dupla; 

 Tandem duplo (rodagem dupla); 

 Tandem triplo (rodagem dupla). 

Os fatores de equivalência são apresentados nas tabelas a seguir, considerando P o peso 

bruto total por eixo em toneladas (obtido pela distribuição dos pesos totais pelos eixos do 

veículo). 

Tabela 12: Fatores de equivalência de carga da AASHTO 

Tipos de eixo Equações (P em tf) 

Simples de rodagem simples FC = (P / 7,77)4,32 

Simples de rodagem dupla FC = (P / 8,17)4,32 

Tandem duplo FC = (P / 15,08)4,14 

Tandem triplo FC = (P / 22,95)4,22 

Fonte: BRASIL, 2006 
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Tabela 13: Fatores de equivalência de carga da USACE 

Tipos de eixo Faixas de carga (t) Equações (P em tf) 

Dianteiro e traseiro 
0 – 8 

≥ 8 

FC = 2,0782 x 10-4 x P4,0175 

FC = 1,8320 x 10-6 x P6,2542 

Tandem duplo 
0 – 11 

≥ 11 

FC = 1,5920 x 10-4 x P3,472 

FC = 1,5280 x 10-6 x P5,484 

Tandem triplo 
0 – 18 

≥ 18 

FC = 8,0359 x 10-5 x P3,3549 

FC = 1,3229 x 10-7 x P5,5789 

Fonte: BRASIL, 2006 

 

Apesar da diferença entre os fatores de equivalência, a metodologia empregada é uma só, 

sendo diversas apenas as equações que resultam nos fatores de equivalência e, portanto, 

no resultado final. 

Considerando que há uma diferença entre o cálculo do número N para pavimentos rígidos e 

flexíveis, empregou-se a metodologia para pavimentos flexíveis, que é o tipo de 

pavimentação a ser adotada. 

O número N é determinado pela seguinte fórmula geral: 

𝑁 = 𝑁  

Onde: 

 N = número equivalente de aplicações do eixo padrão durante o período de projeto; 

 a = ano do período de projeto; 

 p = número de anos do período de projeto; 

 Na = número equivalente de aplicações do eixo padrão durante o ano “a”. 

Em que: 

𝑁 = 𝑉 ∙ 𝐹𝑉 ∙ 365 ∙ 𝑐 ∙ 𝐹𝑅 
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Onde: 

 i = categoria do veículo, variando de 1 a k; 

 Via = volume de veículos da categoria i, durante o ano a do período de projeto; 

 c = percentual de veículos comerciais na faixa de projeto; 

 FVi = fator de veículo da categoria i; 

 FR = fator climático regional. 

Em que: 

𝐹𝑉 = 𝐹𝐶  

Onde: 

 j = tipo de eixo, variando de 1 a m; 

 m = número de eixos do veículo i; 

 FCj = fator de equivalência de carga correspondente ao eixo j do veículo i. 

Como o projeto de pavimentação deve ser pensado para a faixa mais solicitada, a Tabela 14 

apresenta importante indicação do percentual de veículos pesados que solicitam a faixa de 

projeto (c) em diversas situações e deve ser aplicado para obtenção do número N de 

projeto. 

Tabela 14: Percentuais de veículos comerciais na faixa de projeto 

Número de Faixas de Tráfego na rodovia 
Percentual de veículos comerciais na 

faixa de projeto (c) 

2 (pista simples) 50% 

4 (pista dupla) 35% a 48% 

6 ou mais (pista dupla) 25% a 48% 

Fonte: BRASIL, 2006 

Apesar da indicação de se adotar o fator de 50% para pistas simples, no cálculo de número 

N adotou-se como fator de pista “c”, a favor da segurança, a relação percentual do sentido 

mais carregado. 

Já para a pista dupla, adotou-se que 90% dos veículos comerciais trafegarão na pista da 

direita (faixa de projeto), atribuindo-se desta forma o fator de pista de 45%, já que assim 
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como o fator de pista simples, este é calculado levando-se em consideração que o dados 

fornecido do VMD será o somatório de ambos os sentidos.  

A umidade presente no subleito e no interior de uma estrutura de pavimentação impacta 

profundamente a maneira como o pavimento responde às solicitações de carga, por isso o 

fator climático regional (FR) é um multiplicador cuja função é minimizar a ação da humidade 

e para determiná-lo deve-se verificar o índice pluviométrico local, conforme Tabela 15. 

 

Tabela 15: Fator climático regional 

Altura média de chuva 

(mm) 

Fator Climático Regional 

(FR) 

Até 800 mm 0,7 

De 800 mm a 1.500 mm 1,4 

Mais de 1.500 mm 1,8 

Fonte: BRASIL, 1996 

 

4.9 DIMENSIONAMENTO DAS CABINES DE COBRANÇA 

O desempenho operacional de praças de pedágio depende de sua capacidade de 

atendimento, que está diretamente relacionada com os tempos de atendimento dos veículos 

nas cabines. Sob o ponto de vista da engenharia de tráfego, a cobrança de pedágio 

geralmente atua como um gargalo ao fluxo nas rodovias, uma vez que a capacidade das 

praças costuma ser significativamente menor do que a capacidade das rodovias onde estas 

praças estão inseridas. Os veículos são obrigados a parar ou a reduzir suas velocidades 

para o pagamento da tarifa, tendendo a reduzir de forma significativa a capacidade viária 

nos trechos em que existem praças de pedágio, com a possível formação de 

congestionamentos em períodos de pico.  

Entretanto, dependendo do número de cabines, da alocação dos tipos de cobrança nas 

cabines e da adesão dos veículos à cobrança eletrônica (ETC – electronic toll collection), a 

praça de pedágio pode vir a ter uma capacidade igual ou até mesmo maior do que a 

capacidade da rodovia na qual está inserida (AYCIN, 2006). 

Para análise do número de faixas de cobrança necessárias nas praças de pedágio, a fim de 

se obter um pré dimensionamento utilizou-se de cálculos dos fundamentos da teoria de filas. 
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Para avaliação do Nível de Serviço das praças de pedágio do presente estudo foi utilizada a 

metodologia de Faria (2008) que propõe uma escala de nível de serviço que se baseia nos 

estudos desenvolvido por Araújo (2001) e Klodzinski & Al-Deek (2001). Para a elaboração 

da escala, Araújo (2001) procurou definir o limite superior de sua escala de nível de serviço, 

referente ao nível de serviço E, ou seja, a capacidade da praça. No entanto, como existe 

uma grande diferença entre o nível E e o nível D quando se analisa o tempo no sistema (de 

120 para 650 segundos) e o número médio de veículos na fila (de 4 para 30 veículos), o 

autor considerou conveniente criar uma nova escala para medir o desempenho da praça. 

Assim, a escala tem como base o limite superior do nível de serviço A proposto por Araújo 

(2001). Os demais valores da escala serão definidos de acordo com o critério de Klodzinski 

& Al-Deek (2001). Esse critério corresponde ao aumento percentual utilizado pelo Highway 

Capacity Manual (2000) na escala de nível de serviço para interseções semaforizadas. Na 

referida escala, os aumentos são de 100% de A para B, 75% de B para C, 57,14% de C 

para D e de 45,45% de D para E. 

Desta forma, associando-se as propostas de Araújo (2001) e Klodzinski & Al-Deek (2001), 

foi definida a escala de nível de serviço para tempo no sistema. Para a fila média, foi feita 

uma relação entre os valores de tempo no sistema e a fila média da escala proposta por 

Araújo (2001) e após o ajuste de uma curva do tipo y = a × xb , foram calculados os valores 

da escala de nível de serviço para a fila média, conforme apresenta a Tabela 16. 

Tabela 16: Escala proposta de nível de serviço de Faria (2008) 
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5 VOLUMES DE TRÁFEGO 

5.1 ESTIMATIVA DO VOLUME MÉDIO DIÁRIO (VMD) ATUAL 

A tabela a seguir mostra o resumo do VMD dos segmentos homogêneos nos 2 sentidos das Rodovias MT-100  já considerando a correção 

sazonal. 

Tabela 17: Resumo dos VMDs por segmentos homogêneos 
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Para maior facilidade de visualização dos dados, a figura seguinte apresenta graficamente 

os volumes por seção da rodovia. 

 

Figura 30: Variação do VMD por trecho e por sentido 

 

5.2 ESTIMATIVA DO VOLUME HORÁRIO DE PROJETO (VHP) 

Aplicando-se o fator K 50 de 8,6% conforme recomendação do Manual de Estudos de 

Tráfego do DNIT, tem-se os VHP’s para cada um dos trechos conforme a Tabela a seguir. 

. 
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Tabela 18: Volume Hora Pico dos subtrechos da rodovia 

CENARIO ATUAL 

TRECHO SENTIDO VHP 
% 

Pesados 

1 

MATO GROSSO DO 

SUL 

73 55% 

ALTO ARAGUAIA 75 55% 

2 

MATO GROSSO DO 

SUL 

53 66% 

ALTO ARAGUAIA 54 66% 

3 

MATO GROSSO DO 

SUL 

54 61% 

ALTO ARAGUAIA 57 61% 

4 

MATO GROSSO DO 

SUL 

84 52% 

ALTO ARAGUAIA 81 51% 

5 

MATO GROSSO DO 

SUL 

70 59% 

ALTO ARAGUAIA 67 58% 
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6 MATRIZ ORIGEM / DESTINO DA RODOVIA 

6.1 MATRIZ ORIGEM / DESTINO ATUAL 

As principais Origens e Destinos da rodovia estão verificadas nas tabelas seguintes onde se 

tem os 10 maiores valores verificados das viagens da matriz. Foram contabilizadas ao todo 

1.695 viagens diárias de veículos de passeio e 1.830 viagens de veículos de carga, 

contabilizando-se assim 3.525 viagens diárias nas rodovias MT-100 nos dois pontos de 

pesquisa realizados. 

Tabela 19: Principais Origens e Destinos verificados para a MT-100 (veículos de passeio) 

Origem Destino Ordem % Viagens 

Alto Araguaia Alto 
Araguaia 

1 25% 425 

Alto Taquari Alto Taquari 2 16% 272 

Alto Taquari Alto 
Araguaia 

3 6% 100 

Alto Araguaia Alto Taquari 4 6% 100 

Costa Rica Alto Taquari 5 6% 97 

Mineiros Alto Taquari 6 5% 92 

Alto Taquari Costa Rica 7 4% 67 

Alto Taquari Mineiros 8 4% 63 

Chapadão do 
Sul 

Alto Taquari 9 1% 24 

Alto Araguaia Costa Rica 10 1% 13 

 

Tabela 20: Principais Origens e Destinos verificados para a MT-320/MT-208 (veículos de 
carga) 

Origem Destino Ordem % Viagens 

Alto Araguaia Alto Taquari 1 8% 154 

Alto Araguaia Alto Araguaia 2 7% 119 

Cuiabá São Paulo 3 6% 111 

Alto Taquari Alto Araguaia 4 6% 109 

Alto Taquari Alto Garças 5 2% 37 

Alto Araguaia Paranaguá 6 2% 32 

Rondonópolis Alto Taquari 7 2% 31 

Alto Taquari Alto Taquari 8 1% 25 

Palmeira 
d'Oeste 

Rondonópolis 9 1% 23 

São Paulo Cuiabá 10 1% 23 
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Como pode ser visto nas tabelas anteriores, a maior parte das viagens são caracterizadas 

por viagens curtas do município para o mesmo município, ou seja, viagens do centro da 

cidade aos bairros lindeiros a rodovia. São viagens significativas também entre Alto 

Araguaia e Alto Taquari.  
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7 CALIBRAÇÃO DO MODELO LOGIT 

7.1 MODELO DE VEÍCULOS DE PASSEIO 

Para calibração do modelo Logit, estimou-se primeiramente um modelo com a aplicação de 

todas as variáveis: Tempo adicional, condição da rota de desvio, preço do pedágio e 

condição da via pedagiada. 

Como condições da rota de desvio e pedagiada são variáveis qualitativas (categóricas) 

nominais estas foram inseridas como variáveis dummys na equação de acordo com a 

Tabela 21. 

Tabela 21: Codificação das variáveis dummy 

Rota de Desvio Via pedagiada 

Sem pavimento (terra) 1 Pista simples 1 

Pavimento ruim 0 Pista duplicada 0 

São apresentados a seguir as medidas de desempenho do modelo Logit estimado para o 

cálculo de adesão da rota pedagiada dos veículos de passeio bem como os respectivos 

coeficientes da função utilidade. 

Conforme pode ser visto na Tabela 22, as variáveis condição da rota de fuga e condição da 

rota pedagiada não passaram no teste de hipótese T o que leva a concluir que tais variáveis 

não possuem relação e não contribuem de forma significativa com a variável dependente, ou 

seja, adesão ao pedágio. 

134



 

 
Contrato nº. 070/2016/00/00 - SINFRA 
Secretaria de Estado de Infraestrutura  
e Logística do Estado de Mato Grosso 

  

 

Caderno 1.2 – Estudos de Tráfego 
 

67 

Lote 1 – Alto Araguaia 

Tabela 22: Análise de regressão com todas as variáveis 

 

Diante dessa análise, descarta-se o uso destas duas variáveis. Neste sentido, foi estimado um novo modelo somente com as variáveis tempo 

adicional e valor do pedágio. 

Os resultados da regressão estão apresentados na Tabela 23. 

Estatística de regressão
R múltiplo 0,95 ok
R-Quadrado 0,90 ok
R-quadrado 
ajustado

0,89 ok

Erro padrão 0,59 ok
Observações 67

gl SQ MQ F F tabelado (0,95; 4; 62) Teste F F de significação Alfa Teste alfa
Regressão 4 193,25 48,31 137,25 2,52 OK 4,54E-30 0,05 ok

Resíduo 62 21,82 0,35
Total 66 215,07

Coeficientes Erro padrão Stat t T tabelado (0,95;62) Teste T valor-P Alfa Teste Alfa 95% inferiores 95% superiores IC 95%
Interseção 3,71 0,23 16,20 2,00 ok 0,00 0,05 ok 3,25 4,16 ok
Tempo 
Adicional

0,02 0,01 3,62 2,00 ok 0,00 0,05 ok 0,01 0,03 ok

Condição da 
rota de fuga

0,07 0,15 0,47 2,00 Não 0,64 0,05 Não -0,22 0,36 ok

Valor do 
Pedágio

-0,53 0,02 -23,16 2,00 ok 0,00 0,05 ok -0,57 -0,48 ok

Condição da 
rota pedagiada -0,10 0,15 -0,66 2,00 Não 0,51 0,05 Não -0,39 0,19 ok

ANOVA

RESUMO DOS RESULTADOS
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Tabela 23: Análise de regressão variáveis selecionadas 

 

Diante dos valores apresentados, o modelo calibrado apresentou forte grau de correlação das variáveis explicativas com a adesão ao pedágio 

obtendo-se um valor de 95%. O R-quadrado ajustado apresentou um valor satisfatório em que 89% das variações de adesão ao pedágio são 

explicados pelo modelo. 

Por meio do teste F, a hipótese do modelo não poder estimar a adesão ao pedágio foi rejeitada e com isso conclui-se que a equação é válida 

para a estimativa e todos os coeficientes são variáveis explicativas do fenômeno uma vez que todos passaram no teste T e estão contidas no 

intervalo de confiança IC 95%. 

Estatística de regressão 19% ok
R múltiplo 0,95 ok
R-Quadrado 0,90 ok
R-quadrado 
ajustado

0,89 ok

Erro padrão 0,59 ok
Observações 67

gl SQ MQ F F tabelado (0,95; 2; 64) Teste F F de significação Alfa Teste alfa
Regressão 2 193,01 96,51 280,00 3,14 OK 2,25E-32 0,05 ok

Resíduo 64 22,06 0,34
Total 66 215,07

Coeficientes Erro padrão Stat t T tabelado Teste T valor-P Alfa Teste alfa 95% inferiores 95% superiores IC 95%
Interseção 3,69 0,20 18,23 2,00 ok 4,90E-27 0,05 ok 3,29 4,09 ok

Tempo Adicional 0,02 0,01 3,68 2,00 ok 4,79E-04 0,05 ok 0,01 0,03 ok

Valor do Pedágio -0,53 0,02 -23,42 2,00 ok 4,26E-33 0,05 ok -0,57 -0,48 ok

RESUMO DOS RESULTADOS

ANOVA

Erro Médio Absoluto
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Por fim é apresentado a equação do modelo calibrado para veículos de passeio. 

𝑌(𝑃𝑎𝑠𝑠𝑒𝑖𝑜) = 3,69 + 0,02 × 𝑇 − 0,53 × 𝑃 

Onde: 

T =Tempo adicional em minutos na rota de desvio; 

P = Valor do pedágio em R$; 

A transformação de Y em % da probabilidade de adesão, é apresentado na equação 

seguinte. 

%𝑃𝑟𝑜𝑏 =
𝑒

1 + 𝑒
 

Para demonstração da aplicação do modelo, foi obtido o gráfico da Figura 31, em que 

demonstra os percentuais de adesão em função da variação da tarifa de pedágio e dos 

tempos adicionais na rota de desvio. 

Nesta situação foi realizada a variação do valor do pedágio de R$0,00 a R$ 10,00 e criada 

três situações de tempos de desvio: 10 minutos, 30 minutos e 60 minutos. 

 

Figura 31: Variação da adesão em função da tarifa e tempo adicional 
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Como era de ser esperado, quanto maior o valor da tarifa menor é a adesão ao pedágio e 

quanto maior é o tempo de desvio maior é a adesão na via pedagiada. 

A partir da variação do percentual de adesão em função do valor da tarifa é possível obter a 

tarifa ótima. 

O cálculo da tarifa ótima é obtido conforme a equação seguinte, em que a mesma é o valor 

de X que maximiza a função. 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 ó𝑡𝑖𝑚𝑎 = arg max  𝑅  

Onde R é a função Receita, definida como: 

R =  %Prob × 𝑃 

Onde: 

%𝑃𝑟𝑜𝑏 =
𝑒

1 + 𝑒
 

P = Preço do pedágio 

Importante salientar que R, que representa a função Receita (R) é diferente da receita 

(arrecadação) da rodovia. 

A arrecadação da rodovia anual é definida, por: 

𝐴𝑟𝑟𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎çã𝑜 = 𝑅 × 𝑉𝑀𝐷 × 365 

Onde: 

R = Função receita 

VMDA+B = Somatório do VMD no sentido A e B.  

Logo, verifica-se que se a função receita é maximizada e arrecadação também será. 

O gráfico de R em função da tarifa está apresentado em seguinte para as situações em que 

a rota de desvio oferece 10, 30 e 60 minutos. 
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Figura 32: Estimativa de tarifa ótima 

 

Para estes exemplos tem-se os seguintes resultados. 

Tabela 24: Análise de tarifa ótima 

Tempo adicional de desvio na rota de fuga 
  10 minutos 30 minutos 60 minutos 

Tarifa 
ótima 

 R$                    
6,00  

 R$                       
6,50  

 R$                    
7,30  

Percentual 
de adesão 

68% 71% 74% 

 

7.2 MODELO DE VEÍCULOS COMERCIAIS 

Do mesmo modo como foi feito para os veículos de passeio, estimou-se, para os veículos 

comerciais um modelo com todas as variáveis. 

O modelo obtido e seus indicadores estão apresentados na Tabela 25. Neste modelo, as 

variáveis tempo adicional na rota de desvio e condição da rota pedagiada não contribuem 

para o modelo uma vez que não passaram no teste de hipótese T.  
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Tabela 25: Análise de Regressão todas as variáveis 

 

Estatística de regressão
R múltiplo 0,93 ok
R-Quadrado 0,86 ok
ajustado 0,85 ok
Erro padrão 0,50 ok
Observações 62

gl SQ MQ F
F tabelado 
(0,95; 4; 57)

Teste F F de significação Alfa Teste alfa

Regressão 4 88,57 22,14 89,64 2,53 OK 6,61E-24 0,05 ok
Resíduo 57 14,08 0,25

Total 61 102,65

Coeficientes
Erro 

padrão
Stat t

T tabelado 
(0,95;57)

Teste T valor-P Alfa
Teste 
Alfa

95% 
inferiores

95% 
superiores

IC 95%

Interseção 3,17 0,21 14,77 2,00 ok 3,85E-21 0,05 ok 2,74 3,60 ok

Tempo Adicional 0,00 0,00 0,09 2,00 Não 9,27E-01 0,05 Não -0,01 0,01 ok

Valor do 
Pedágio -0,39 0,02 -18,65 2,00 ok 6,17E-26 0,05 ok -0,43 -0,34 ok

Condição da rota 
de fuga

0,30 0,13 2,39 2,00 ok 2,00E-02 0,05 ok 0,05 0,56 ok

Condição da rota 
pedagiada -0,17 0,13 -1,31 2,00 não 1,96E-01 0,05 não -0,42 0,09 ok

ANOVA

RESUMO DOS RESULTADOS
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Neste sentido, um novo modelo foi gerado utilizando-se das variáveis, valor do pedágio e condição da rota de fuga (variável dummy: 1 – 

quando pavimento de terra e 0 – quando pavimento ruim). 

Os resultados da regressão para o modelo com as duas variáveis estão apresentados em seguinte. 

Tabela 26: Análise de regressão variáveis selecionadas 

 

Estatística de regressão
R múltiplo 0,93 ok
R-Quadrado 0,86 ok
R-quadrado 
ajustado 0,85 ok

Erro padrão 0,50 ok
Observações 62

gl SQ MQ F
F tabelado 
(0,95; 2;59)

Teste F F de significação Alfa Teste alfa

Regressão 2 88,15 44,07 179,25 3,15 OK 8,53E-26 0,05 ok
Resíduo 59 14,51 0,25

Total 61 102,65

Coeficientes Erro padrão Stat t T tabelado Teste T valor-P Alfa
Teste 
alfa

95% inferiores
95% 

superiores
IC 95%

Interseção 3,10 0,17 18,58 2,00 ok 2,50E-26 0,05 ok 2,76 3,43 ok

Valor do Pedágio -0,38 0,02 -18,66 2,00 ok 1,98E-26 0,05 ok -0,43 -0,34 ok

Condição da rota 
de fuga

0,29 0,13 2,29 2,00 ok 2,57E-02 0,05 ok 0,04 0,54 ok

RESUMO DOS RESULTADOS

ANOVA
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Diante dos valores apresentados, o modelo calibrado apresentou forte grau de correlação 

das variáveis explicativas com a adesão ao pedágio obtendo-se um valor de 93%. O R-

quadrado ajustado apresentou um valor satisfatório em que 85% das variações de adesão 

ao pedágio são explicados pelo modelo. 

Por meio do teste F, a hipótese do modelo não poder estimar a adesão ao pedágio foi 

rejeitada e com isso conclui-se que a equação é válida para a estimativa e todos os 

coeficientes são variáveis explicativas do fenômeno uma vez que todos passaram no teste T 

e estão contidas no intervalo de confiança IC 95%.  

Por fim é apresentado a equação do modelo calibrado para veículos de passeio. 

𝑌(𝑃𝑎𝑠𝑠𝑒𝑖𝑜) = 3,10 − 0,38 × 𝑃 + 0,29𝐷  

Onde:  

P = Valor do pedágio em R$; 

DDesvio = Variável Dummy referente as condições da rato de desvio (1 – quando pavimento 

de terra e 0 – quando pavimento ruim). 

A transformação de Y em % da probabilidade de adesão, é apresentado na equação 

seguinte. 

%𝑃𝑟𝑜𝑏 =
𝑒

1 + 𝑒
 

Para demonstração da aplicação do modelo, foi obtido o gráfico da Figura 33, em que 

demonstra os percentuais de adesão em função da variação da tarifa de pedágio e da 

condição da rota de desvio. 

Nesta situação foi realizada a variação do valor do pedágio de R$0,00 a R$ 10,00 e criada 

as condições de desvio: Pavimento ruim e estrada de terra. 
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Figura 33: Variação da adesão em função da tarifa e tempo adicional 

 

Como era de ser esperado, quanto maior o valor da tarifa menor é a adesão ao pedágio e 

quando a rota de desvio é de terra tem-se uma maior é a adesão na via pedagiada. 

Com o modelo calibrado, é possível de modo análogo ao realizado para veículos de passeio 

obter a tarifa ótima. 

Tal procedimento é demonstrado no gráfico seguinte para duas situações de rotas de 

desvio. 
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Figura 34: Estimativa de tarifa ótima 

 

Para estes exemplos tem-se os seguintes resultados. 

 

Tabela 27: Análise de tarifa ótima 

Condição da rota de desvio 
  Pavimento Ruim Estrada de terra 

Tarifa ótima  R$                    
6,80  

 R$                      
7,30  

Percentual de 
adesão 

62% 64% 

 

144



 

 
Contrato nº. 070/2016/00/00 - SINFRA 
Secretaria de Estado de Infraestrutura  
e Logística do Estado de Mato Grosso 

  

 

Caderno 1.2 – Estudos de Tráfego 
 

77 

Lote 1 – Alto Araguaia 

8 INFLUÊNCIA DAS ROTAS DE FUGA 

A partir do modelo Logit calibrado, neste capítulo será apresentado a influência das rotas de 

fuga na condição de rodovia pedagiada, ou seja, qual são os percentuais de tráfego 

suscetíveis a efetuarem o desvio em função do valor de pedágio caso a localização da praça 

possibilite o usuário alterar a rota. 

A figura seguinte apresenta os possíveis desvios enquanto a Tabela 28 mostra os 

percentuais de adesão estimado nas rotas de fuga. 

 

Figura 35: Rotas de fuga 

Tabela 28: Percentuais de desvio - Veículos de passeio 

 

Já para os veículos de carga, como demonstrado no capítulo anterior o tempo de desvio não 

possui influência no comportamento de alteração de rotas de caminhões, ou seja, em todas 

as rotas possuem os mesmos percentuais de desvio em função do valor do pedágio. 

1,00R$       2,00R$       3,00R$       4,00R$       5,00R$       6,00R$       7,00R$       8,00R$       9,00R$       10,00R$       

1 25,2 43 Terra 2% 3% 5% 8% 13% 20% 29% 41% 54% 67%
2 30,2 52 Terra 1% 2% 4% 7% 11% 17% 26% 37% 50% 63%
3 24,3 42 Terra 2% 3% 5% 8% 13% 20% 30% 42% 55% 68%
4 13,7 23 Terra 3% 4% 7% 11% 18% 27% 38% 51% 64% 75%
5 23,5 40 Terra 2% 3% 5% 8% 13% 21% 31% 43% 56% 68%
6 7,52 13 Terra 3% 5% 9% 14% 21% 31% 43% 56% 69% 79%
7 2,88 5 Terra 4% 6% 10% 16% 24% 35% 47% 60% 72% 81%
8 21,3 37 Terra 2% 3% 5% 9% 14% 22% 32% 45% 58% 70%
9 9 15 Terra 3% 5% 8% 13% 20% 30% 42% 55% 68% 78%

10 5,81 10 Terra 3% 6% 9% 14% 22% 32% 45% 58% 70% 80%
11 10,2 17 Terra 3% 5% 8% 13% 20% 29% 41% 54% 67% 77%
12 14,1 24 Terra 3% 4% 7% 11% 18% 27% 38% 51% 64% 75%
13 4,93 8 Terra 3% 6% 9% 15% 23% 33% 46% 59% 71% 80%
14 13,8 24 Terra 3% 4% 7% 11% 18% 27% 38% 51% 64% 75%
15 11,9 20 Terra 3% 5% 7% 12% 19% 28% 40% 53% 65% 76%
16 4,41 8 Terra 3% 6% 9% 15% 23% 34% 46% 59% 71% 81%
17 2,1 4 Terra 4% 6% 10% 16% 24% 35% 48% 61% 73% 82%
18 1,46 3 Terra 4% 6% 10% 16% 25% 36% 49% 62% 73% 82%
19 10 17 Terra 3% 5% 8% 13% 20% 29% 41% 54% 67% 77%

Rota
Comprimento 

(km)

Tempo adicional 
de desvio 
(minutos)

Pavimento
Valor do pedágio

Percentuais de adesão na rota de fuga
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Deste modo, a tabela seguinte mostra a variação dos percentuais de adesão para as 

diferentes tarifas.   

Tabela 29: Percentuais de desvio - Veículos de carga 

 

1,00R$       2,00R$       3,00R$       4,00R$       5,00R$       6,00R$       7,00R$       8,00R$       9,00R$       10,00R$       

Terra 5% 7% 10% 14% 19% 25% 33% 42% 52% 61%

Pavimento de 
desvio

Valor do pedágio

Percentuais de adesão na rota de fuga
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9 INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DAS PRAÇAS DE 

PEDÁGIO 

A indicação da localização das praças de pedágio deve levar em consideração os trechos 

homogêneos com maiores VMDs ao mesmo tempo que de acordo com a recomendação da 

ANTT as praças de pedágio não devem ser localizadas próximas a cidades e povoados 

sujeitos a futura conurbação, evitando a tarifação de viagens curtas ou muito frequentes. 

Dever-se-á evitar também a proximidade com locais de preservação ambiental, trechos de 

mata nativa ou cursos d’água.  

Evitou-se também, a proximidade entre as praças de pedágio, estabelecendo uma distância 

mínima de 50 km. 

De modo geral, não foi recomendado também a implantação da praça de pedágio a uma 

distância menor que 12 km das sede do município de Alto Taquari e menor que 8 km da 

sede do município de Alto Araguaia, uma vez que nesse raio concentram, em sua maior 

parte, viagens de curta duração com origem e destino no próprio município. 

Deste modo, recomenda-se a implantação da praça de pedágio nos segmentos 

homogêneos 3 (Praça 1) em Alto Taquari-MT e 5 (Praça 2) em Alto Araguaia-MT conforme 

indicado na figura seguinte. 
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Figura 36: Indicação da localização da praça 

De acordo com as referências quilométricas contidas na Tabela 1 a tabela seguir apresenta 

a localização das praças de pedágio. 

Tabela 30: Localização das praças de pedágio 

Praças Rodovia km Município 
Praça 1 MT 100 8,7 Alto Taquari 
Praça 2 MT 100 76,7 Alto Araguaia 
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A figura seguinte apresenta em detalhe a localização da Praça 1, onde não foram 

verificadas rotas de fuga para a praça indicada. 

 

Figura 37: Detalhe Praça 1 

A figura seguinte apresenta a localização da Praça 2 em que foi verificado a existência de 

uma rota de desvio com extensão de 24 km e um tempo médio de percurso de  44 minutos 

em estrada de terra. A provável rota de desvio está identificada em vermelho. 
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Figura 38: Detalhe Praça 2 

De acordo com o modelo Logit calibrado a tarifa que maximiza a função receita nesta praça 

é de R$ 7,20 com uma adesão de 69% dos veículos de passeio e 65% dos veículos 

comerciais.  

Os volumes de tráfego por sentido no trecho indicado para a praça estão destacados na 

Figura a seguir. 
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Figura 39: Variação do VMD por trecho e por sentido 
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10 PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO 

10.1 MICROSIMULAÇÃO DE TRÁFEGO 

Uma vez definidos os locais das praças de pedágio, foram simulados as formações de fila 

nas cancelas e a realizada a recomendação das faixas de cobrança. 

Os resultados de Nível de Serviço das praças de pedágio que serão apresentados já 

estão calculados para o 30º ano de concessão. 

Como parâmetros básicos foram considerados: 

 Taxa de crescimento do tráfego: 3% a.a; 

 Anos de concessão: 30; 

 Tempo médio de atendimento: 20,26 segundos; 

 Uma cancela automática por sentido; 

 Percentual de adesão do tráfego nas cancelas automáticas específico da rodovia: 

47% (dado obtido da pesquisa Origem e Destino); 

Com base no volume horário de projeto (VHP) de cada um dos segmentos foram obtidos os 

indicadores de Fila Média, Tempo de Sistema e Nível de Serviço que estão resumidos nas 

tabelas seguintes. 

Tabela 31: Resumo do Tempo médio no sistema (segundos) 

 

Tabela 32: Resumo da Fila Média (veículos) 

 

Segmento
1 convencional e 

1 automática
2 convencionais e 

1 automática
3 convencionais e 

1 automática
4 convencionais e 

1 automática
2 33 25 23 22
5 41 27 24 23

Tempos médios no sistema (segundos)

Segmento
1 convencional e 

1 automática
2 convencionais e 

1 automática
3 convencionais e 

1 automática
4 convencionais e 

1 automática
2 0 0 0 0
5 1 0 0 0

Fila média (veículos)
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Tabela 33: Resumo dos Níveis de Serviço 

 

A partir das análises das tabelas anteriores apresentadas, definiu-se a quantidade mínima 

de cancelas por sentido da rodovia. 

Ressalta-se que mesmo tendo-se nível de serviço adequado com apenas 1 cancela 

convencional em nenhum dos segmentos foi recomendado uma vez que por questões 

operacionais, qualquer eventual problema com essa cancela, inviabiliza a cobrança das 

tarifas de pedágio. 

A indicação do número de faixas de cobrança por sentido está apresentada na tabela 

seguinte em que além do número de cancelas convencionais foi levando em consideração 

também 1 cancela automática por sentido. 

Tabela 34: Indicação da quantidade de faixas de cobrança por sentido 

 

 

Segmento
1 convencional e 

1 automática
2 convencionais e 

1 automática
3 convencionais e 

1 automática
4 convencionais e 

1 automática
2 A A A A
5 B A A A

Níveis de Serviço

Segmento

Quantidade de 
faixas de 

convencionais 
por sentido

Quantidade de 
cancelas 

automáticas por 
sentido

Total de faixas de 
cobrança por 

sentido

2 2 1 3
5 2 1 3
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11 NÍVEIS DE SERVIÇO 

O trecho em estudo de 91,0 km foi dividido em subtrechos de acordo com as características 

da via. Para determinar a qualidade de operação, de acordo com a metodologia explanada 

anteriormente, identificou-se os parâmetros de cada trecho como número de acessos por 

km, extensão de 3ª faixa, percentual de não ultrapassagem, classe da rodovia, extensão da 

seção e do acostamento, parâmetros para análise de nível de serviço, VHP, etc. 

Sendo assim foi possível diagnosticar o nível de serviço de cada subtrecho para o cenário 

atual e cenários futuros após 10, 20 e 30 anos, utilizando o volume da 50° maior hora (8,6% 

do VMD, conforme Manual do DNIT). 

11.1 DEFINIÇÃO DOS SEGMENTOS HOMOGÊNEOS 

Conforme já descrito em outros itens, recapitula-se os segmentos homogêneos 

considerados: 

Trecho 1: Entre BR-364 (Alto Araguaia) e Graciosa (7,3 km) 

Trecho 2: Entre Graciosa e MT-481 (Alto Araguaia) (25,3 km) 

Trecho 3: Entre MT-481 (Alto Araguaia) e Alto Taquari (32,0 km) 

Trecho 4: Alto Taquari (12,4 km) 

Trecho 5: Entre Alto Taquari e MS-306 (14,0 km) 
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11.2 NÍVEIS DE SERVIÇO 

De acordo com a metodologia empregada para cálculos de Nível de Serviço de pistas 

simples, são apresentados os resultados das análises para o cenário atual e cenários 

futuros. 

11.2.1 Nível de Serviço Cenário Atual  

A Tabela 35 resume as características físicas da via para o cálculo de Nível de Serviço de 

Pistas Simples no cenário atual.  

Tabela 35: Dados para cálculos de nível de serviço cenário atual 

 

Os resultados obtidos para os cálculos dos níveis de serviço do cenário atual (2017) dos 

segmentos 1 ao 5 estão apresentados na Tabela 36. 

Tabela 36: Nível de Serviço Cenário Atual (2017) 

 

Verifica-se que no cenário atual, em todos os segmentos, o Nível de Serviço é satisfatório 

(A), o que representa conforto com velocidade limitada apenas pelas condições da via e 

pequenos pelotões são esperados. 

SEGMENTO VHP
% 

VOLUME/
SENTIDO

FHP
% 

PESADOS

VELOCIDADE 
DE FLUXO 

LIVRE

ACESSOS          
/ KM

Classe da 
Rodovia 
(HCM)

1 147 51/49 0.88 55% 70 5 2
2 107 51/49 0.88 66% 70 5 2
3 110 49/51 0.88 61% 70 5 2
4 165 51/49 0.88 52% 70 5 2
5 138 51/49 0.88 59% 70 6 2

NS ATUAL HCS
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11.2.2 Nível de Serviço Cenário futuro + 10 anos  

Considerando a taxa de crescimento do tráfego médio de 3% para veículos de passeio e de 

carga o volume foi expandido exponencialmente para os cenários futuros (2027, 2037 e 

2047).  

Os dados de entrada para cálculos dos níveis de serviço no cenário futuro (2027), 

considerando o VHP, estão apresentados na tabela seguinte. 

Tabela 37: Dados para cálculos de nível de serviço cenário 2027 

 

Os resultados obtidos para os cálculos dos níveis de serviço do cenário futuro (2027) dos 

segmentos 1 ao 5 estão apresentados na Tabela 38. 

Tabela 38: Nível de Serviço Cenário Futuro (2027) 

 

Observa-se que no cenário futuro (2027), em todos os segmentos, o Nível de Serviço é 

satisfatório (A ou B), o que representa circulação estável com a velocidade, com a 

manobrabilidade consideravelmente condicionadas pelo resto do tráfego, sendo que 

pelotões tornam-se visíveis. 

SEGMENTO VHP
% 

VOLUME/
SENTIDO

FHP
% 

PESADOS

VELOCIDADE 
DE FLUXO 

LIVRE

ACESSOS          
/ KM

Classe da 
Rodovia 
(HCM)

1 203 51/49 0.88 55% 70 5 2
2 150 51/49 0.88 66% 70 5 2
3 153 49/51 0.88 61% 70 5 2
4 226 51/49 0.88 52% 70 5 2
5 190 51/49 0.88 59% 70 5 2

NS 2027 HCS 

SEGMENTO NS % PTSF
1 B 40.1%
2 A 35.0%
3 A 35.2%
4 B 42.3%
5 A 39.0%

NS 2027 HCS 

156



 

 
Contrato nº. 070/2016/00/00 - SINFRA 
Secretaria de Estado de Infraestrutura  
e Logística do Estado de Mato Grosso 

  

 

Caderno 1.2 – Estudos de Tráfego 
 

89 

Lote 1 – Alto Araguaia 

11.2.3 Nível de Serviço Cenário futuro + 20 anos  

Os dados de entrada para cálculos dos níveis de serviço no cenário futuro (2037), 

considerando o VHP, estão apresentados na tabela seguinte. 

Tabela 39: Dados para cálculos de nível de serviço cenário 2037 

 

Os resultados obtidos para os cálculos dos níveis de serviço do cenário futuro (2037) dos 

segmentos 1 ao 5 estão apresentados na Tabela 38. 

Tabela 40: Nível de Serviço Cenário Futuro (2037) 

 

Observa-se que, no cenário futuro de 2037 em  todos os segmentos, o Nível de Serviço é 

satisfatório (B), o que representa circulação estável com a velocidade, com a 

manobrabilidade consideravelmente condicionadas pelo resto do tráfego, sendo que 

pelotões tornam-se visíveis. 

11.2.4 Nível de Serviço Cenário futuro + 30 anos  

Os dados de entrada para cálculos dos níveis de serviço no cenário futuro (2047), 

considerando o VHP, estão apresentados na tabela seguinte. 

SEGMENTO VHP
% 

VOLUME/
SENTIDO

FHP
% 

PESADOS

VELOCIDADE 
DE FLUXO 

LIVRE

ACESSOS          
/ KM

Classe da 
Rodovia 
(HCM)

1 278 51/49 0.88 55% 70 5 2
2 207 51/49 0.88 66% 70 5 2
3 210 49/51 0.88 61% 70 5 2
4 309 51/49 0.88 52% 70 5 2
5 260 51/49 0.88 59% 70 5 2

NS 2037 HCS 

SEGMENTO NS % PTSF
1 B 47.2%
2 B 40.8%
3 B 40.9%
4 B 59.9%
5 B 45.7%

NS 2037 HCS 
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Tabela 41: Dados para cálculos de nível de serviço cenário 2047 

 

Os resultados obtidos para os cálculos dos níveis de serviço do cenário futuro (2047) dos 

segmentos 1 ao 5 estão apresentados na Tabela 38. 

Tabela 42: Nível de Serviço Cenário Futuro (2047) 

 

Embora o cenário futuro (2047) apresente NS (C) em 1 segmentos, o Nível de Serviço ainda 

é satisfatório (A, B ou C), o que pode representar veículos trafegando em pelotões, 

esperando para ultrapassar e velocidades são visivelmente reduzidas. 

De acordo com o Manual de Estudos de Tráfego do DNIT, dado à maior dificuldade de se 

atender níveis de serviço elevados, sem custos excessivos, deve-se considerar, para 

qualquer tipo de rodovia, os níveis B e C como desejados, e o nível D como necessário. A 

adoção dos níveis desejados pode depender, em alguns casos, de estudos de viabilidade 

técnico econômica.  

SEGMENTO VHP
% 

VOLUME/
SENTIDO

FHP
% 

PESADOS

VELOCIDADE 
DE FLUXO 

LIVRE

ACESSOS          
/ KM

Classe da 
Rodovia 
(HCM)

1 377 51/49 0.88 55% 70 5 2
2 282 51/49 0.88 66% 70 5 2
3 287 49/51 0.88 61% 70 5 2
4 419 51/49 0.88 52% 70 5 2
5 353 51/49 0.88 59% 70 5 2

NS 2047 HCS 

SEGMENTO NS % PTSF
1 B 54.3%
2 B 47.9%
3 B 48.2%
4 C 56.2%
5 B 53.2%

NS 2047 HCS 
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12 NÚMERO N 

12.1 DADOS DE PESAGEM 

A obtenção do carregamento da frota, ou seja, o peso dos veículos foi obtido por meio da 

Pesquisa Origem-Destino realizada na rodovia conforme o Manual de Estudo de Tráfego do 

DNIT (2006), “(...) de forma aproximada podem ser obtidos como resultado de entrevistas de 

Origem e Destino, em que são anotados os pesos das cargas transportadas e as taras dos 

veículos. Pela distribuição dos pesos totais pelos eixos do veículo são então obtidas as 

cargas por eixo”. 

Embasado pelo Manual de Estudos de Tráfego, foram calculados os pesos médios das taras 

dos veículos e peso médio das cargas além de levar em consideração os percentuais de 

veículos de carga que estavam vazios, com meia carga ou com carga plena. 

A tabela seguinte apresenta a tara, peso das cargas e peso médio total combinado1 (limite 

legal estabelecido) utilizados para o cálculo de Número N em cada uma das categorias. 

                                                

 

 

 

1 O peso médio total combinado não representa a soma da tara com o peso médio das 

cargas. A favor da segurança considerou-se o peso máximo licenciado.  
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Tabela 43: Carregamento da frota 

 

Por fim, os percentuais de vazio, meia carga e carga plena estão apresentados na tabela a 

seguir. 

Tabela 44: Percentuais de vazio, meia carga e carga plena 

 

 

12.2 CÁLCULO DO NÚMERO N 

Conhecendo-se os volumes de cada trecho – o qual corresponde à soma dos dois sentidos 

–, é possível proceder ao cálculo do número N. 

A taxa de crescimento média representa 3,00% para veículos de passeio e de carga. 

Para o presente estudo de tráfego adotou-se, a favor da segurança, o Fator Climático 

Regional igual a 1. Tal fator se encontra a favor da segurança uma vez que de acordo com 

os dados do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), o estado do Mato Grosso não 

possui índice de precipitação maior que 800mm, se encontrando em média anual de 130mm 

a 180mm. 

Rodovia 3I2 3I3 2J3 3J3 3C2 3D4 3D6 3T4 3T6 3M6 3P5 3Q4 3V5 3R6
Percentual 

Vazio
MT100 0% 20% 0% 50% 0% 24% 0% 28% 17% 29% 0% 0% 50% 0%

Percentual 
Carga Plena

MT100 100% 77% 100% 50% 100% 68% 100% 71% 67% 71% 100% 100% 50% 100%

Percentual 
Meia Carga

MT100 0% 3% 0% 0% 0% 7% 0% 1% 17% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Total
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De acordo com os parâmetros adotados, a tabela a seguir apresenta os resultados obtidos 

através do cálculo de número N com base no VMD corrigido para os 5 segmentos 

homogêneos da Rodovia MT-100; 

Tabela 45: Número N – Rodovia MT-100 

 

Para o número N da rodovia, de acordo com o Manual de Pavimentação do DNIT no período 

de 10 anos na ordem de 3 x 107 tem-se uma indicação de revestimento concreto betuminoso 

na ordem de 10,5cm de espessura (para bases de comportamento puramente granular).  

Para demais valores de número N a espessura do revestimento podem ser obtidos por meio 

da tabela seguinte que tem como fonte o Manual de Pavimentação do DNIT. As espessuras 

corretas, bem como a melhor solução para cada subtrecho devem ser alvo de um projeto de 

pavimentação. 

Tabela 46: Espessura mínima de revestimento Betuminoso 
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13 CONCLUSÃO: RESUMO DOS DADOS OBTIDOS 

Diante das análises feitas obteve-se os resultados apresentados em seguinte: 

 A rodovia foi dividida em 5 segmentos homogêneos para os quais foram obtidos os 

volumes de tráfego: 

 

Figura 40 - Localização das seções analisadas e pontos das pesquisa OD e CCV 

 

Figura 41: Variação do VMD por trecho e por sentido 

 

P1 
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 A matriz origem destino da rodovia apresentou as principais viagens demonstradas 

na tabela seguinte para veículos leves e na Tabela 48 para veículos de carga. 

Tabela 47: Principais Origens e Destinos verificados para a MT-100 (veículos de 
passeio) 

Origem Destino Ordem % Viagens 

Alto Araguaia Alto 
Araguaia 

1 25% 425 

Alto Taquari Alto Taquari 2 16% 272 

Alto Taquari Alto 
Araguaia 

3 6% 100 

Alto Araguaia Alto Taquari 4 6% 100 

Costa Rica Alto Taquari 5 6% 97 

Mineiros Alto Taquari 6 5% 92 

Alto Taquari Costa Rica 7 4% 67 

Alto Taquari Mineiros 8 4% 63 

Chapadão do 
Sul 

Alto Taquari 9 1% 24 

Alto Araguaia Costa Rica 10 1% 13 

 

 

Tabela 48: Principais Origens e Destinos verificados para a MT-100 (veículos de carga) 

Origem Destino Ordem % Viagens 

Alto Araguaia Alto Taquari 1 8% 154 

Alto Araguaia Alto Araguaia 2 7% 119 

Cuiabá São Paulo 3 6% 111 

Alto Taquari Alto Araguaia 4 6% 109 

Alto Taquari Alto Garças 5 2% 37 

Alto Araguaia Paranaguá 6 2% 32 

Rondonópolis Alto Taquari 7 2% 31 

Alto Taquari Alto Taquari 8 1% 25 

Palmeira 
d'Oeste 

Rondonópolis 9 1% 23 

São Paulo Cuiabá 10 1% 23 

 

 Nas tabelas a seguir são apresentados coeficientes de adesão para veículos de 

passeio e de carga com os resultados de tarifa ótima, com base no modelo Logit; 
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Tabela 49: Tarifa ótima (leves) 

Tempo adicional de desvio na rota de fuga 
  10 minutos 30 minutos 60 minutos 

Tarifa 
ótima 

 R$                    
6,00  

 R$                       
6,50  

 R$                    
7,30  

Percentual 
de adesão 

68% 71% 74% 

 

Tabela 50: Tarifa ótima (comerciais) 

Condição da rota de desvio 
  Pavimento Ruim Estrada de terra 

Tarifa ótima  R$                    
6,80  

 R$                      
7,30  

Percentual de 
adesão 

62% 64% 

 

 Os locais mais indicados para as praças de pedágio são no trecho 5 (Alto Taquari-

MT) e no trecho 2 em Alto Araguaia-MT. 
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Figura 42: Local da praça de pedágio 

 O número de faixas de cobrança por sentido estão apresentados na tabela seguinte; 

Tabela 51: Indicação de quantidade de faixas de cobrança por sentido 

 

Segmento

Quantidade de 
faixas de 

convencionais 
por sentido

Quantidade de 
cancelas 

automáticas por 
sentido

Total de faixas de 
cobrança por 

sentido

2 2 1 3
5 2 1 3
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 Na análise de Nível de Serviço até o 30º ano, conforme tabela seguinte, nenhum 

segmento apresentou nível de serviço superior a C, não sendo necessário obras de 

aumento de capacidade; 

Tabela 52: Nível de Serviço Cenário Futuro (2047) 

 

 

 

 O número N calculado para a rodovia está resumido na tabela seguinte; 

Tabela 53: Resumo do número N 

 

 

Em mídia digital, se encontram os dados das pesquisas de contagem classificadas de 

veículos, OD, Preferências Declarada e Revelada e ainda as pesagem dos caminhões e 

cálculos dos fatores de veículos. 

 

 

SEGMENTO NS % PTSF
1 B 54,3%
2 B 47,9%
3 B 48,3%
4 C 56,4%
5 B 53,4%

NS 2047 HCS 

166



 

 
 
 
 
 
 
 

CADERNO 1.3 

 

ESTUDOS DE PAVIMENTAÇÃO  

 

LOTE 1: ALTO ARAGUAIA 

 

 

 

 

 

 

167



 

Caderno 1.3 – Estudos de Pavimentação 
 

2 

Lote 1 – Alto Araguaia 

ÍNDICE 

 
1. APRESENTAÇÃO ...................................................................................................................................... 3 

2. DIAGNÓSTICO DOS PAVIMENTOS EXISTENTES – AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E 
FUNCIONAL ................................................................................................................................................ 4 

3. DEFINIÇÃO DE INTERVENÇÕES AO LONGO DO PERÍODO DE CONCESSÃO ................................ 13 

4. INTERVENÇÕES NOS ACOSTAMENTOS .............................................................................................. 20 

5. QUANTIDADES ........................................................................................................................................ 20 

 

168



 

Caderno 1.3 – Estudos de Pavimentação 
 

3 

Lote 1 – Alto Araguaia 

1. APRESENTAÇÃO 
 

Apresenta-se a Avaliação Estrutural e Funcional dos Pavimentos para fins de 

Concessão Rodoviária, incluindo definição de soluções e intervenções em fases 

de Serviços Preliminares ou Iniciais, Recuperação Estrutural/Funcional, 

Reabilitação, Manutenção Programada e Conservação e Manutenção Rotineira, 

perfazendo a seguinte rodovia: 

 

LOTE 
1 

ALTO 
ARAGUAIA 

MT-
100 

ALTO ARAGUAIA (ENT. BR-364) – ALTO 
TAQUARI – DIVISA MT/MS 

88,4 km 

 

Vale ressaltar que os mesmos têm caráter meramente de consulta, sem 

vinculação ao processo licitatório, devendo os licitantes e interessados realizarem 

seus próprios estudos técnicos e econômico-financeiros. 
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2. DIAGNÓSTICO DOS PAVIMENTOS EXISTENTES – AVALIAÇÃO 
ESTRUTURAL E FUNCIONAL 

 

Para fins de bem caracterizar os pavimentos existentes, foi realizada uma ampla 

pesquisa das condições atuais dos trechos, incluindo: 

 

• LVC – Levantamento Visual Contínuo; 

• IRI – Medição de Irregularidade Longitudinal; 

• IGG – Avaliação plena do Índice de Gravidade Global; 

• ATR – Medição dos Afundamentos em Trilha de Roda (Flecha); e 

• DEF – Levantamento Deflectométrico com FWD. 

 

Todos os levantamentos foram realizados de conformidade com as normas 

técnicas do DNIT. 

 

Os levantamentos foram corroborados por diversas visitas a campo da equipe 

técnica do Consórcio, que auferiram os apontamentos levantados, além de 

identificar aspectos importantes para caracterizar corretamente o rol de atividades 

a serem desempenhadas pela Concessionária. 

 

O objetivo principal da análise dos trechos por meio dos levantamentos realizados 

foi o de apontar as soluções para pistas e acostamentos, incluindo terceiras 

faixas, pistas simples e duplicadas, para as fases de serviços iniciais, de 

recuperação estrutural/funcional e de manutenção programada. 

 

Aspectos importantes das análises estruturais e funcionais foram consideradas 

como premissas básicas, senão vejamos: 

 

• O Estado de Mato Grosso possui temperaturas bastante elevadas e, por 

conseguinte, a estrutura dos pavimentos sofre demasiadamente pela 

amplitude térmica (dia/noite). 

• Por conta disso, todos os levantamentos deflectométricos tiveram seus 
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parâmetros corrigidos segundo os princípios da AASHTO, de forma que a 

análise estrutural efetuada pudesse bem refletir os dados levantados, sem 

que ficassem mascaradas as diferenças entre segmentos por conta da 

variação térmica ao longo do dia e da estação. 

• Os segmentos foram tratados de km a km, apesar de os levantamentos 

serem mais detalhados, de forma a garantir uma análise bem realista no 

que tange à uniformidade de intervenções a serem projetadas ao longo do 

ciclo da Concessão como um todo. 

• Os valores de irregularidade e de afundamento em trilha de rodas em cada 

segmento foram tratados como valores médios, enquanto que as deflexões 

foram estatisticamente tratadas como “características”. 

• Os parâmetros de tráfego – número N de operações do eixo padrão 

rodoviário foram estudados separadamente, trecho a trecho, de modo a 

permitir que a análise estrutural e funcional fosse conduzida ao longo de 

todo o ciclo de Concessão. 

• Foram calculados valores de Número Estrutural Corrigido – SNC trecho a 

trecho, de modo a permitir que fosse realizado estudo específico de 

evolução dos defeitos previstos ao longo dos ciclos de manutenção 

programada. 

• A evolução dos defeitos ao longo do período de Concessão foi calculada 

tendo por base equações utilizadas no software HDM. Com base na 

evolução dos defeitos avaliada é que se estabeleceu ciclos de manutenção 

condizentes com tais parâmetros, tendo por premissa principal que os 

ciclos de manutenção não poderiam exceder 10 anos entre uma 

intervenção e outra. 

 

Resumidamente, pode-se dizer que o Lote de Alto Araguaia é constituído pela 

MT-100, com pouco mais de 88,40 km, que se encontra, atualmente, em obras de 

recuperação pela SINFRA/MT. 

 

MT-100 

171



 

Caderno 1.3 – Estudos de Pavimentação 
 

6 

Lote 1 – Alto Araguaia 

 

Do ponto de vista funcional, este trecho está, quase que completamente, em 

estado de ruína. O revestimento existente, em TSD, está bastante deteriorado. As 

intervenções de manutenção foram realizadas ao longo do tempo por meio de 

operações de tapa-buraco, que resultaram em uma irregularidade longitudinal 

bastante elevada, com níveis que podem ser comparados aos de estradas de 

terra em mau estado. Ocorrem inúmeros buracos que podem contribuir com 

acidentes, como o ocorrido por caminhão de 9 eixos no dia da visita a campo. 

 

No que tange aos parâmetros levantados, especial destaque se dá a 

irregularidade longitudinal que se encontra em níveis muito acima dos aceitáveis, 

podendo ser comparadas ao nível de estradas de terra em mau estado. 

 

As obras de recuperação estão sendo realizadas pela empresa Guaxe, e se 

iniciaram na divisa MT/MS. Estão previstas, segundo relatos da empresa 

Supervisora das Obras, obras de reciclagem de revestimento e base com nova 

capa de CBUQ em alguns poucos segmentos, enquanto em outros estão 

previstas solução de fresagem e recomposição do revestimento betuminoso (5 cm 

de CBUQ). 

 

Do ponto de vista estrutural, entretanto, a rodovia possui parâmetros 

deflectométricos abaixo dos admissíveis para o tráfego verificado, com deflexões, 

em sua imensa maioria, inferiores a 55 x 10-2 mm, o que importa afirmar que a 

infraestrutura dos pavimentos se encontra, de forma geral, em bom estado. 

 

Assim, conclui-se que a ruína do pavimento se dá de forma funcional, e não 

estrutural (apenas em alguns poucos segmentos há que se prever uma 

recuperação estrutural mais intensa). 

 

Os acostamentos existentes são, na sua maioria, de 1 m de largura (à exceção de 

cerca de 50 km que possuem acostamentos com 2 m de largura em cada faixa), e 

se encontram nivelados. 
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Cerca de 10% da área dos acostamentos está em condições bastante 

deterioradas, por completa falta de manutenção, e possui desnível considerável 

com a pista existente, necessitando intervenção de recuperação estrutural. 

 

O resumo dos levantamentos realizados, em segmentos de km em km, podem ser 

observados na tabela a seguir: 
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Lote 1 – Alto Araguaia – MT-100 

Estaca 
Inicial 

Estaca 
Final 

km 
Inicial 

km 
Final 

F1 
(%) 

F2 
(%) 

F3 
(%) 

ALP/ATP 
e 

ALC/ATC 
(%) 

O, P 
e E 
(%) 

Exsudação 
(%) 

Desgaste 
(%) 

Remendo 
(%) 

IGG Conceito IRI 
Flecha 
(mm) 

Def. 
caract 

(0,01 mm) 

0 50 0 1 5% 15% 0% 0% 25% 0% 15% 15% 57 Regular 2,2 5,9 43,7 

50 100 1 2 12% 10% 0% 0% 0% 0% 32% 6% 33 Bom 2,0 7,0 40,7 

100 150 2 3 12% 8% 0% 0% 6% 0% 40% 12% 45 Regular 2,1 7,1 43,2 

150 200 3 4 8% 0% 0% 0% 32% 0% 12% 12% 56 Regular 2,2 7,0 39,7 

200 250 4 5 2% 14% 0% 0% 34% 4% 36% 30% 80 Regular 3,3 4,3 39,9 

250 300 5 6 4% 42% 0% 0% 30% 20% 52% 28% 100 Ruim 4,0 2,8 54,1 

300 350 6 7 2% 34% 0% 0% 14% 30% 50% 20% 81 Ruim 3,0 4,2 47,3 

350 400 7 8 0% 48% 0% 0% 24% 0% 46% 22% 85 Ruim 3,3 5,1 47,2 

400 450 8 9 0% 50% 0% 0% 12% 10% 50% 68% 116 Ruim 3,3 8,5 48,8 

450 500 9 10 0% 50% 0% 0% 44% 14% 18% 36% 112 Ruim 2,2 5,0 44,3 

500 550 10 11 0% 70% 0% 0% 56% 4% 6% 42% 128 Ruim 5,8 4,8 27,0 

550 600 11 12 0% 56% 0% 0% 52% 0% 12% 44% 131 Ruim 5,6 8,6 51,8 

600 650 12 13 36% 10% 0% 0% 40% 0% 44% 40% 103 Ruim 7,1 6,3 63,9 

650 700 13 14 46% 6% 0% 0% 40% 0% 58% 74% 125 Ruim 10,0 4,9 57,9 

700 750 14 15 44% 0% 0% 0% 44% 0% 60% 56% 110 Ruim 6,4 2,8 49,4 

750 800 15 16 34% 0% 0% 0% 64% 0% 30% 76% 131 Ruim 10,4 2,3 50,6 

800 850 16 17 20% 0% 0% 2% 22% 0% 16% 40% 69 Regular 4,2 6,2 41,0 

850 900 17 18 64% 0% 0% 0% 22% 0% 14% 52% 86 Ruim 4,2 7,2 47,9 

900 950 18 19 64% 0% 0% 0% 38% 0% 4% 60% 97 Ruim 6,5 4,1 39,7 
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Lote 1 – Alto Araguaia – MT-100 

Estaca 
Inicial 

Estaca 
Final 

km 
Inicial 

km 
Final 

F1 
(%) 

F2 
(%) 

F3 
(%) 

ALP/ATP 
e 

ALC/ATC 
(%) 

O, P 
e E 
(%) 

Exsudação 
(%) 

Desgaste 
(%) 

Remendo 
(%) 

IGG Conceito IRI 
Flecha 
(mm) 

Def. 
caract 

(0,01 mm) 

950 1000 19 20 86% 0% 0% 0% 32% 0% 52% 44% 96 Ruim 3,7 2,6 44,9 

1000 1050 20 21 88% 0% 0% 0% 52% 0% 28% 58% 121 Ruim 4,6 4,4 48,7 

1050 1100 21 22 44% 32% 0% 0% 34% 0% 36% 38% 101 Ruim 5,2 4,9 50,2 

1100 1150 22 23 46% 22% 0% 0% 34% 0% 34% 52% 101 Ruim 3,0 2,4 40,9 

1150 1200 23 24 34% 20% 0% 0% 12% 0% 52% 48% 79 Regular 4,0 2,5 33,3 

1200 1250 24 25 26% 0% 0% 0% 4% 0% 46% 38% 52 Regular 3,1 3,2 34,6 

1250 1300 25 26 50% 0% 0% 0% 4% 0% 4% 24% 39 Bom 3,4 5,4 44,0 

1300 1350 26 27 50% 0% 0% 0% 12% 0% 64% 62% 86 Ruim 6,1 3,4 78,1 

1350 1400 27 28 38% 14% 0% 0% 4% 0% 44% 48% 67 Regular 8,8 3,9 80,2 

1400 1450 28 29 58% 16% 0% 0% 16% 0% 22% 66% 92 Ruim 9,9 6,1 43,9 

1450 1500 29 30 54% 0% 0% 0% 44% 4% 30% 60% 112 Ruim 3,6 5,9 43,8 

1500 1550 30 31 46% 0% 0% 0% 56% 0% 18% 48% 113 Ruim 6,7 7,9 45,2 

1550 1600 31 32 38% 8% 4% 2% 54% 0% 14% 48% 113 Ruim 5,8 4,7 42,7 

1600 1650 32 33 32% 28% 8% 0% 38% 0% 26% 20% 92 Ruim 3,5 3,4 40,3 

1650 1700 33 34 36% 38% 0% 8% 38% 0% 24% 16% 98 Ruim 2,8 5,1 36,7 

1700 1750 34 35 48% 22% 0% 0% 58% 4% 4% 40% 115 Ruim 2,8 4,7 31,7 

1750 1800 35 36 8% 44% 0% 2% 40% 48% 0% 36% 129 Ruim 3,4 9,8 48,5 

1800 1850 36 37 26% 30% 0% 6% 64% 0% 0% 48% 140 Ruim 3,8 11,7 45,4 

1850 1900 37 38 2% 92% 0% 6% 50% 0% 4% 38% 145 Ruim 3,1 10,0 41,3 

175



 

Caderno 1.3 – Estudos de Pavimentação 
 

10 

Lote 1 – Alto Araguaia 

Lote 1 – Alto Araguaia – MT-100 

Estaca 
Inicial 

Estaca 
Final 

km 
Inicial 

km 
Final 

F1 
(%) 

F2 
(%) 

F3 
(%) 

ALP/ATP 
e 

ALC/ATC 
(%) 

O, P 
e E 
(%) 

Exsudação 
(%) 

Desgaste 
(%) 

Remendo 
(%) 

IGG Conceito IRI 
Flecha 
(mm) 

Def. 
caract 

(0,01 mm) 

1900 1950 38 39 0% 92% 0% 2% 38% 0% 4% 28% 121 Ruim 3,3 9,2 33,3 

1950 2000 39 40 22% 50% 0% 0% 58% 6% 0% 28% 128 Ruim 3,6 11,8 35,3 

2000 2050 40 41 12% 50% 0% 8% 32% 22% 0% 24% 109 Ruim 4,3 9,3 35,3 

2050 2100 41 42 0% 100% 0% 0% 24% 0% 0% 52% 124 Ruim 5,4 9,8 38,2 

2100 2150 42 43 0% 86% 0% 24% 28% 0% 0% 52% 141 Ruim 5,8 9,3 45,7 

2150 2200 43 44 6% 82% 0% 2% 42% 0% 6% 40% 126 Ruim 6,5 8,9 37,5 

2200 2250 44 45 6% 64% 0% 0% 52% 0% 0% 50% 129 Ruim 6,0 7,0 40,8 

2250 2300 45 46 30% 16% 0% 0% 80% 0% 6% 44% 134 Ruim 5,6 5,7 45,9 

2300 2350 46 47 4% 40% 0% 0% 54% 0% 18% 38% 114 Ruim 5,6 6,4 42,6 

2350 2400 47 48 8% 40% 0% 0% 54% 10% 20% 64% 143 Ruim 6,2 9,5 46,6 

2400 2450 48 49 20% 54% 0% 2% 62% 0% 14% 54% 152 Ruim 4,9 10,3 39,8 

2450 2500 49 50 2% 66% 0% 4% 70% 0% 14% 62% 171 Péssimo 5,1 12,5 61,8 

2500 2550 50 51 12% 58% 0% 0% 92% 0% 10% 92% 202 Péssimo 9,3 10,8 41,1 

2550 2600 51 52 6% 50% 0% 4% 38% 0% 22% 70% 139 Ruim 9,9 12,3 43,7 

2600 2650 52 53 30% 6% 0% 0% 46% 0% 58% 84% 141 Ruim 13,0 9,4 43,9 

2650 2700 53 54 22% 14% 0% 0% 66% 0% 48% 68% 149 Ruim 6,7 8,4 35,1 

2700 2750 54 55 10% 36% 0% 0% 72% 0% 26% 74% 164 Péssimo 7,6 9,8 37,7 

2750 2800 55 56 4% 10% 0% 0% 44% 0% 56% 56% 117 Ruim 3,7 8,9 38,0 

2800 2850 56 57 4% 8% 0% 0% 38% 0% 68% 90% 128 Ruim 6,5 6,4 32,3 
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Lote 1 – Alto Araguaia – MT-100 

Estaca 
Inicial 

Estaca 
Final 

km 
Inicial 

km 
Final 

F1 
(%) 

F2 
(%) 

F3 
(%) 

ALP/ATP 
e 

ALC/ATC 
(%) 

O, P 
e E 
(%) 

Exsudação 
(%) 

Desgaste 
(%) 

Remendo 
(%) 

IGG Conceito IRI 
Flecha 
(mm) 

Def. 
caract 

(0,01 mm) 

2850 2900 57 58 16% 4% 0% 0% 46% 10% 36% 68% 123 Ruim 4,6 8,0 38,5 

2900 2950 58 59 8% 42% 0% 8% 36% 22% 6% 62% 128 Ruim 3,8 6,8 34,0 

2950 3000 59 60 8% 34% 2% 0% 34% 0% 8% 72% 109 Ruim 3,6 5,6 36,3 

3000 3050 60 61 8% 58% 0% 0% 32% 12% 26% 40% 109 Ruim 2,1 4,9 31,5 

3050 3100 61 62 8% 0% 0% 0% 42% 2% 16% 54% 91 Ruim 2,6 5,7 37,1 

3100 3150 62 63 8% 40% 0% 0% 36% 0% 46% 42% 107 Ruim 3,6 4,9 35,4 

3150 3200 63 64 2% 44% 0% 0% 22% 0% 42% 34% 86 Ruim 3,8 3,8 33,1 

3200 3250 64 65 0% 4% 6% 0% 18% 0% 40% 20% 53 Regular 3,5 1,9 36,9 

3250 3300 65 66 2% 20% 20% 0% 12% 36% 0% 20% 75 Regular 3,0 3,6 37,4 

3300 3350 66 67 0% 0% 46% 0% 4% 0% 2% 42% 74 Regular 5,8 3,7 41,8 

3350 3400 67 68 0% 18% 22% 0% 8% 2% 0% 46% 65 Regular 7,1 0,8 41,6 

3400 3450 68 69 0% 50% 0% 0% 18% 0% 4% 26% 65 Regular 3,4 2,7 41,8 

3450 3500 69 70 2% 48% 0% 0% 12% 6% 0% 50% 77 Regular 3,6 3,4 42,9 

3500 3550 70 71 0% 46% 0% 0% 8% 6% 0% 50% 69 Regular 4,3 2,2 45,7 

3550 3600 71 72 2% 26% 10% 0% 32% 0% 24% 30% 86 Ruim 4,4 3,6 47,2 

3600 3650 72 73 20% 26% 0% 0% 16% 0% 56% 66% 99 Ruim 7,4 4,1 42,5 

3650 3700 73 74 0% 32% 0% 8% 18% 8% 54% 50% 100 Ruim 10,6 3,9 46,0 

3700 3750 74 75 2% 28% 0% 6% 40% 6% 40% 48% 115 Ruim 7,6 5,4 39,9 

3750 3800 75 76 2% 14% 0% 6% 48% 20% 24% 52% 118 Ruim 8,0 4,1 34,8 
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Lote 1 – Alto Araguaia – MT-100 

Estaca 
Inicial 

Estaca 
Final 

km 
Inicial 

km 
Final 

F1 
(%) 

F2 
(%) 

F3 
(%) 

ALP/ATP 
e 

ALC/ATC 
(%) 

O, P 
e E 
(%) 

Exsudação 
(%) 

Desgaste 
(%) 

Remendo 
(%) 

IGG Conceito IRI 
Flecha 
(mm) 

Def. 
caract 

(0,01 mm) 

3800 3850 76 77 2% 18% 0% 0% 44% 0% 68% 72% 127 Ruim 8,0 5,4 39,6 

3850 3900 77 78 0% 34% 0% 4% 40% 0% 28% 56% 112 Ruim 6,5 5,2 36,9 

3900 3950 78 79 2% 36% 0% 0% 60% 0% 26% 68% 132 Ruim 10,4 2,6 35,3 

3950 4000 79 80 18% 22% 0% 0% 52% 0% 22% 64% 128 Ruim 6,8 6,5 38,8 

4000 4050 80 81 30% 0% 0% 0% 12% 0% 50% 22% 53 Regular 3,0 3,1 37,8 

4050 4100 81 82 40% 4% 0% 0% 40% 0% 24% 58% 99 Ruim 5,9 3,7 40,3 

4100 4150 82 83 62% 4% 0% 0% 22% 0% 50% 88% 110 Ruim 7,0 3,1 39,1 

4150 4200 83 84 58% 8% 0% 0% 16% 10% 36% 64% 89 Ruim 4,9 1,6 42,2 

4200 4250 84 85 56% 0% 0% 0% 14% 6% 44% 68% 86 Ruim 5,4 1,4 38,0 

4250 4300 85 86 54% 2% 0% 0% 54% 0% 50% 60% 129 Ruim 7,6 4,7 39,6 

4300 4350 86 87 36% 18% 0% 0% 52% 0% 50% 52% 120 Ruim 8,5 3,0 36,9 

4350 4400 87 88 16% 8% 0% 0% 34% 0% 30% 46% 85 Ruim 4,8 3,4 36,2 

4400 4450 88 89 8% 14% 0% 0% 32% 0% 10% 44% 79 Regular 6,9 4,0 41,7 

4450 4500 89 90 6% 10% 4% 6% 26% 0% 32% 38% 94 Ruim 5,8 9,8 46,4 

4500 4550 90 91 0% 36% 4% 2% 56% 0% 20% 78% 145 Ruim 7,9 5,7 48,9 

4550 4570 91 91,4 0% 66% 0% 18% 36% 6% 14% 54% 135 Ruim 9,4 4,9 61,5 
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3. DEFINIÇÃO DE INTERVENÇÕES AO LONGO DO PERÍODO DE 
CONCESSÃO 

Para definir o rol de intervenções nos pavimentos ao longo do período de 

Concessão, foram estipulados parâmetros de desempenho admissíveis em cada 

fase do Programa, de modo a permitir que o ente Público possa garantir o 

benefício ao usuário, ao invés de, simplesmente, auditar itens de engenharia que 

seriam uma atribuição da própria Concessionária. 

 

Assim, o Programa de Concessão foi subdividido em três fases distintas, quais 

sejam: 

 

• Fase 1 – Serviços Preliminares/Iniciais; 

• Fase 2 – Recuperação Estrutural/Funcional 

• Fase 3 – Manutenção Programada (Reabilitação) 

 

Em todas as fases foram alocados serviços de conservação e manutenção 

rotineira, de modo a garantir que os serviços básicos sejam amplamente 

atendidos e o benefício à sociedade seja maximizado. 

 

No que tange ao quesito específico de pavimentação, as premissas orientativas 

para a definição das intervenções foram as seguintes: 

 

FASE 1 – SERVIÇOS PRELIMINARES/INICIAIS 

 

Na fase de serviços preliminares, prevista para ocorrer no primeiro ano de 

Concessão, as intervenções deverão ser realizadas no sentido de reduzir o índice 

de defeitos superficiais nos pavimentos a níveis considerados “satisfatórios”, de 

modo a autorizar o início da cobrança de pedágio. 

 

Assim sendo, foram previstas as seguintes intervenções: 

 

TR (FC2+FC3) < 15% Solução1 : Não Fazer Nada 
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e Atr (Flecha) < 7 mm 
e IRI < 2,5 

TR (FC2+FC3) < 20% 
e Atr (Flecha) < 15 mm 
e IRI < 4 

Solução 2: Fresagem Descontínua com 
Recomposição em CBUQ (3 cm) em 20 % da área + 
Remendos Profundos em 5% da área 

TR (FC2+FC3) > 20% 
ou Atr (Flecha) > 15 mm 
ou IRI > 4 

Solução 3: Microfresagem + Microrrevestimento (15 
mm) em 75% da área + Fresagem Descontínua com 
Recomposição em CBUQ (3 cm) em 20 % da área + 
Remendos Profundos em 5% da área 

 

Onde: 

TR – Trincamento classes 2 e 3; 

Atr – Afundamento em trilha de roda 

IRI – Irregularidade longitudinal 

 

FASE 2 – RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL/FUNCIONAL 

 

Na fase de recuperação estrutural e funcional, prevista para ocorrer do segundo 

ao quinto ano de Concessão, as intervenções deverão ser realizadas no sentido 

de reduzir o índice de defeitos superficiais nos pavimentos a níveis considerados 

“ideais”, e que deverão ser mantidos durante todo o restante da Concessão, 

mediante Fase 3 de Manutenção Programada. 

 

IMPORTANTE: Os trechos que se encontram com obras em implementação, 

como é o caso da MT-100, têm suas intervenções na fase de recuperação 

estrutural/funcional reduzidas para efeito de cálculo de tarifas, visto que a 

SINFRA/MT pretende efetivamente continuar as atividades de recuperação 

em andamento até que a Concessionária inicie suas atividades contratuais, 

à bem da modicidade tarifaria. 

 

Deste modo, foram previstas as seguintes intervenções: 

 

Def. Caract. < Dadm 
TR (FC2+FC3) < 15% 
e Atr (Flecha) < 7 mm 

Solução1 : Não Fazer Nada 
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e IRI < 2,5 

Def. Caract. < Dadm 
TR (FC2+FC3) < 15% 
e Atr (Flecha) < 10 mm 
e IRI < 2,5 

Solução 2: Fresagem Descontínua com 
Recomposição em CBUQ (3 cm) em 20 % da área + 
Remendos Profundos em 5% da área 

Def. Caract. < Dadm 
TR (FC2+FC3) > 20% 
ou Atr (Flecha) > 10 mm 
ou IRI > 2,5 

Solução 4: Fresagem Contínua espessura de até 3 cm 
+ Revestimento em CBUQ (3 cm) + Remendos 
Profundos em 5% da área 

Def. Caract. < Dadm 
TR (FC2+FC3) > 20% 
e Atr (Flecha) > 10 mm 
e IRI > 2,5 

Solução 5: Fresagem Contínua espessura de até 5 cm 
+ Revestimento em CBUQ (5 cm) + Remendos 
Profundos em 5% da área 

Def. Caract. > Dadm 
e Href < 10 cm 

Solução 6: Fresagem Contínua espessura de até 5 cm 
+ Revestimento em CBUQ (espessura calculada pelo 
Tecnapav - Href) + Remendos Profundos em 5% da 
área 

Def. Caract. > Dadm 
e Href > 10 cm 

Solução 7: Reciclagem de Revestimento em Base, 
incorporando cimento (1,5%) em 20 cm + 
Revestimento em CBUQ (5 cm) + Remendos 
Profundos em 5% da área 

 

Onde: 

Def. Caract. – Deflexão Característica 

Href – Espessura de reforço considerando a fresagem (DNER PRO 269/94) 

 

FASE 3 – MANUTENÇÃO PROGRAMADA (REABILITAÇÃO) 

 

Na fase de manutenção programada, prevista para ocorrer do sexto ano ao 

término da Concessão, as intervenções deverão ser realizadas no sentido de 

manter o índice de defeitos superficiais nos pavimentos a níveis considerados 

“ideais”. 

Assim sendo, foram previstas as seguintes intervenções: 
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Def. Caract. < Dadm 
TR (FC2+FC3) < 15% 
e Atr (Flecha) < 7 mm 
e IRI < 2,5 

Solução1 : Não Fazer Nada 

TR (FC2+FC3) >15% 
ou Atr (Flecha) > 10 mm 
ou IRI > 2,5 

Solução 2: Fresagem Descontínua com 
Recomposição em CBUQ (3 cm) em 20 % da área 

TR (FC2+FC3) > 20% 
e Atr (Flecha) > 10 mm 
e IRI > 2,5 

Solução 4: Fresagem Contínua espessura de até 3 cm 
+ Revestimento em CBUQ (3 cm) 

 

Com estas premissas, a Fase 3 teve seu “CICLO DE MANUTENÇÃO 

PROGRAMADA” calculado, observando a evolução prevista para os defeitos 

superficiais segundo os critérios previstos nas equações de desempenho do 

HDM, considerando-se, para efeito de orçamentação, o ciclo máximo permitido de 

10 anos. 

 

De todo o exposto, as Fases 1 – Serviços Preliminares/Iniciais, 2 – Recuperação 

Estrutural/Funcional e 3 – Manutenção Programada teve, em resumo, a seguinte 

organização de intervenções: 

 

Remendo
s 

Profundo
s 5% 

NÃO FAZER NADA 1 

FRESAGEM DESCONTÍNUA + RECOMPOSIÇÃO (20%)  2 

 MICROFRESAGEM + MICRORREVESTIMENTO (75%) + 
FD/RECOMPOSIÇÃO (20%) 

3 

FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO CBUQ (3 cm) 4 

FRESAGEM (5 cm) + REFORÇO CBUQ (5 cm) 5 

FC (5 cm) + REF CBUQ (x cm) - Dadm = 55 x 10-2 mm 6 

RECICLAGEM REVESTIMENTO E BASE + CBUQ (5 cm) 7 

* Na fase de Manutenção Programada não são previstos remendos profundos 

 

As tabelas apresentadas a seguir representam as intervenções alocadas ano a 

ano, de acordo com todas as premissas aqui expressas, e fundamentadas nas 

avaliações estruturais e funcionais realizadas. 
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LOTE 1 - ALTO ARAGUAIA - RODOVIA: MT - 100 
TRECHO: Alto Araguaia (Entrº BR-364) - Alto Taquari – Divisa MT/MS PISTA SIMPLES 

Nº 
SH 

Estaca 
Inicial 

Estaca 
Final 

km 
Inicial 

km 
Final 

F1 (%) F2 (%) F3 (%) 
ALP/ATP e 
ALC/ATC 

(%) 

O, P e 
E (%) 

Exsudação 
(%) 

Desgaste 
(%) 

Remendo 
(%) 

IGG Conceito IRI 
Flecha 
(mm) 

Def. 
caract 
(0,01 
mm) 

SNC 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
ANOS 2 

a 5 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

HrefCBUQ 
(cm) 

1 0 50 0 1 5% 15% 0% 0% 25% 0% 15% 15% 57 Regular 2,2 5,9 43,7 4,6 2 2 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 15,0 

2 50 100 1 2 12% 10% 0% 0% 0% 0% 32% 6% 33 Bom 2,0 7,0 40,7 4,8 2 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

3 100 150 2 3 12% 8% 0% 0% 6% 0% 40% 12% 45 Regular 2,1 7,1 43,2 4,6 2 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

4 150 200 3 4 8% 0% 0% 0% 32% 0% 12% 12% 56 Regular 2,2 7,0 39,7 4,9 2 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

5 200 250 4 5 2% 14% 0% 0% 34% 4% 36% 30% 80 Regular 3,3 4,3 39,9 4,9 2 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

6 250 300 5 6 4% 42% 0% 0% 30% 20% 52% 28% 100 Ruim 4,0 2,8 54,1 4,0 3 5 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 2 1 4 1 9,0 

7 300 350 6 7 2% 34% 0% 0% 14% 30% 50% 20% 81 Ruim 3,0 4,2 47,3 4,4 3 5 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 6,0 

8 350 400 7 8 0% 48% 0% 0% 24% 0% 46% 22% 85 Ruim 3,3 5,1 47,2 4,4 3 5 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 6,0 

9 400 450 8 9 0% 50% 0% 0% 12% 10% 50% 68% 116 Ruim 3,3 8,5 48,8 4,3 3 5 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 7,0 

10 450 500 9 10 0% 50% 0% 0% 44% 14% 18% 36% 112 Ruim 2,2 5,0 44,3 4,6 3 2 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

11 500 550 10 11 0% 70% 0% 0% 56% 4% 6% 42% 128 Ruim 5,8 4,8 27,0 6,4 3 5 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 5,0 

12 550 600 11 12 0% 56% 0% 0% 52% 0% 12% 44% 131 Ruim 5,6 8,6 51,8 4,1 3 5 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 8,0 

13 600 650 12 13 36% 10% 0% 0% 40% 0% 44% 40% 103 Ruim 7,1 6,3 63,9 3,6 3 7 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 12,0 

14 650 700 13 14 46% 6% 0% 0% 40% 0% 58% 74% 125 Ruim 10,0 4,9 57,9 3,8 3 7 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 10,0 

15 700 750 14 15 44% 0% 0% 0% 44% 0% 60% 56% 110 Ruim 6,4 2,8 49,4 4,2 3 5 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 7,0 

16 750 800 15 16 34% 0% 0% 0% 64% 0% 30% 76% 131 Ruim 10,4 2,3 50,6 4,2 3 5 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 7,0 

17 800 850 16 17 20% 0% 0% 2% 22% 0% 16% 40% 69 Regular 4,2 6,2 41,0 4,8 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

18 850 900 17 18 64% 0% 0% 0% 22% 0% 14% 52% 86 Ruim 4,2 7,2 47,9 4,3 3 5 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 6,0 

19 900 950 18 19 64% 0% 0% 0% 38% 0% 4% 60% 97 Ruim 6,5 4,1 39,7 4,9 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

20 950 1000 19 20 86% 0% 0% 0% 32% 0% 52% 44% 96 Ruim 3,7 2,6 44,9 4,5 2 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

21 1000 1050 20 21 88% 0% 0% 0% 52% 0% 28% 58% 121 Ruim 4,6 4,4 48,7 4,3 3 5 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 6,0 

22 1050 1100 21 22 44% 32% 0% 0% 34% 0% 36% 38% 101 Ruim 5,2 4,9 50,2 4,2 3 5 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 7,0 

23 1100 1150 22 23 46% 22% 0% 0% 34% 0% 34% 52% 101 Ruim 3,0 2,4 40,9 4,8 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

24 1150 1200 23 24 34% 20% 0% 0% 12% 0% 52% 48% 79 Regular 4,0 2,5 33,3 5,5 3 5 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 5,0 

25 1200 1250 24 25 26% 0% 0% 0% 4% 0% 46% 38% 52 Regular 3,1 3,2 34,6 5,4 2 5 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 5,0 

26 1250 1300 25 26 50% 0% 0% 0% 4% 0% 4% 24% 39 Bom 3,4 5,4 44,0 4,6 2 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

27 1300 1350 26 27 50% 0% 0% 0% 12% 0% 64% 62% 86 Ruim 6,1 3,4 78,1 3,1 3 7 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 15,0 

28 1350 1400 27 28 38% 14% 0% 0% 4% 0% 44% 48% 67 Regular 8,8 3,9 80,2 3,1 3 7 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 15,0 

29 1400 1450 28 29 58% 16% 0% 0% 16% 0% 22% 66% 92 Ruim 9,9 6,1 43,9 4,6 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

30 1450 1500 29 30 54% 0% 0% 0% 44% 4% 30% 60% 112 Ruim 3,6 5,9 43,8 4,6 2 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

31 1500 1550 30 31 46% 0% 0% 0% 56% 0% 18% 48% 113 Ruim 6,7 7,9 45,2 4,5 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

32 1550 1600 31 32 38% 8% 4% 2% 54% 0% 14% 48% 113 Ruim 5,8 4,7 42,7 4,7 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

33 1600 1650 32 33 32% 28% 8% 0% 38% 0% 26% 20% 92 Ruim 3,5 3,4 40,3 4,9 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 
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LOTE 1 - ALTO ARAGUAIA - RODOVIA: MT - 100 
TRECHO: Alto Araguaia (Entrº BR-364) - Alto Taquari – Divisa MT/MS PISTA SIMPLES 

Nº 
SH 

Estaca 
Inicial 

Estaca 
Final 

km 
Inicial 

km 
Final 

F1 (%) F2 (%) F3 (%) 
ALP/ATP e 
ALC/ATC 

(%) 

O, P e 
E (%) 

Exsudação 
(%) 

Desgaste 
(%) 

Remendo 
(%) 

IGG Conceito IRI 
Flecha 
(mm) 

Def. 
caract 
(0,01 
mm) 

SNC 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
ANOS 2 

a 5 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

HrefCBUQ 
(cm) 

34 1650 1700 33 34 36% 38% 0% 8% 38% 0% 24% 16% 98 Ruim 2,8 5,1 36,7 5,2 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

35 1700 1750 34 35 48% 22% 0% 0% 58% 4% 4% 40% 115 Ruim 2,8 4,7 31,7 5,7 3 5 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 5,0 

36 1750 1800 35 36 8% 44% 0% 2% 40% 48% 0% 36% 129 Ruim 3,4 9,8 48,5 4,3 3 5 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 6,0 

37 1800 1850 36 37 26% 30% 0% 6% 64% 0% 0% 48% 140 Ruim 3,8 11,7 45,4 4,5 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

38 1850 1900 37 38 2% 92% 0% 6% 50% 0% 4% 38% 145 Ruim 3,1 10,0 41,3 4,8 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

39 1900 1950 38 39 0% 92% 0% 2% 38% 0% 4% 28% 121 Ruim 3,3 9,2 33,3 5,5 3 5 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 5,0 

40 1950 2000 39 40 22% 50% 0% 0% 58% 6% 0% 28% 128 Ruim 3,6 11,8 35,3 5,3 3 5 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 5,0 

41 2000 2050 40 41 12% 50% 0% 8% 32% 22% 0% 24% 109 Ruim 4,3 9,3 35,3 5,3 3 5 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 5,0 

42 2050 2100 41 42 0% 100% 0% 0% 24% 0% 0% 52% 124 Ruim 5,4 9,8 38,2 5,0 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

43 2100 2150 42 43 0% 86% 0% 24% 28% 0% 0% 52% 141 Ruim 5,8 9,3 45,7 4,5 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

44 2150 2200 43 44 6% 82% 0% 2% 42% 0% 6% 40% 126 Ruim 6,5 8,9 37,5 5,1 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

45 2200 2250 44 45 6% 64% 0% 0% 52% 0% 0% 50% 129 Ruim 6,0 7,0 40,8 4,8 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

46 2250 2300 45 46 30% 16% 0% 0% 80% 0% 6% 44% 134 Ruim 5,6 5,7 45,9 4,5 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

47 2300 2350 46 47 4% 40% 0% 0% 54% 0% 18% 38% 114 Ruim 5,6 6,4 42,6 4,7 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

48 2350 2400 47 48 8% 40% 0% 0% 54% 10% 20% 64% 143 Ruim 6,2 9,5 46,6 4,4 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

49 2400 2450 48 49 20% 54% 0% 2% 62% 0% 14% 54% 152 Ruim 4,9 10,3 39,8 4,9 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

50 2450 2500 49 50 2% 66% 0% 4% 70% 0% 14% 62% 171 Péssimo 5,1 12,5 61,8 3,6 3 7 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 11,0 

51 2500 2550 50 51 12% 58% 0% 0% 92% 0% 10% 92% 202 Péssimo 9,3 10,8 41,1 4,8 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

52 2550 2600 51 52 6% 50% 0% 4% 38% 0% 22% 70% 139 Ruim 9,9 12,3 43,7 4,6 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

53 2600 2650 52 53 30% 6% 0% 0% 46% 0% 58% 84% 141 Ruim 13,0 9,4 43,9 4,6 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

54 2650 2700 53 54 22% 14% 0% 0% 66% 0% 48% 68% 149 Ruim 6,7 8,4 35,1 5,4 3 5 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 5,0 

55 2700 2750 54 55 10% 36% 0% 0% 72% 0% 26% 74% 164 Péssimo 7,6 9,8 37,7 5,1 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

56 2750 2800 55 56 4% 10% 0% 0% 44% 0% 56% 56% 117 Ruim 3,7 8,9 38,0 5,1 2 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

57 2800 2850 56 57 4% 8% 0% 0% 38% 0% 68% 90% 128 Ruim 6,5 6,4 32,3 5,7 3 5 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 5,0 

58 2850 2900 57 58 16% 4% 0% 0% 46% 10% 36% 68% 123 Ruim 4,6 8,0 38,5 5,0 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

59 2900 2950 58 59 8% 42% 0% 8% 36% 22% 6% 62% 128 Ruim 3,8 6,8 34,0 5,5 3 5 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 5,0 

60 2950 3000 59 60 8% 34% 2% 0% 34% 0% 8% 72% 109 Ruim 3,6 5,6 36,3 5,2 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

61 3000 3050 60 61 8% 58% 0% 0% 32% 12% 26% 40% 109 Ruim 2,1 4,9 31,5 5,7 3 2 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 5,0 

62 3050 3100 61 62 8% 0% 0% 0% 42% 2% 16% 54% 91 Ruim 2,6 5,7 37,1 5,1 2 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

63 3100 3150 62 63 8% 40% 0% 0% 36% 0% 46% 42% 107 Ruim 3,6 4,9 35,4 5,3 3 5 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 5,0 

64 3150 3200 63 64 2% 44% 0% 0% 22% 0% 42% 34% 86 Ruim 3,8 3,8 33,1 5,6 3 5 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 5,0 

65 3200 3250 64 65 0% 4% 6% 0% 18% 0% 40% 20% 53 Regular 3,5 1,9 36,9 5,2 2 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

66 3250 3300 65 66 2% 20% 20% 0% 12% 36% 0% 20% 75 Regular 3,0 3,6 37,4 5,1 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

67 3300 3350 66 67 0% 0% 46% 0% 4% 0% 2% 42% 74 Regular 5,8 3,7 41,8 4,8 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 
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LOTE 1 - ALTO ARAGUAIA - RODOVIA: MT - 100 
TRECHO: Alto Araguaia (Entrº BR-364) - Alto Taquari – Divisa MT/MS PISTA SIMPLES 

Nº 
SH 

Estaca 
Inicial 

Estaca 
Final 

km 
Inicial 

km 
Final 

F1 (%) F2 (%) F3 (%) 
ALP/ATP e 
ALC/ATC 

(%) 

O, P e 
E (%) 

Exsudação 
(%) 

Desgaste 
(%) 

Remendo 
(%) 

IGG Conceito IRI 
Flecha 
(mm) 

Def. 
caract 
(0,01 
mm) 

SNC 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
ANOS 2 

a 5 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

HrefCBUQ 
(cm) 

68 3350 3400 67 68 0% 18% 22% 0% 8% 2% 0% 46% 65 Regular 7,1 0,8 41,6 4,8 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

69 3400 3450 68 69 0% 50% 0% 0% 18% 0% 4% 26% 65 Regular 3,4 2,7 41,8 4,7 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

70 3450 3500 69 70 2% 48% 0% 0% 12% 6% 0% 50% 77 Regular 3,6 3,4 42,9 4,7 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

71 3500 3550 70 71 0% 46% 0% 0% 8% 6% 0% 50% 69 Regular 4,3 2,2 45,7 4,5 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

72 3550 3600 71 72 2% 26% 10% 0% 32% 0% 24% 30% 86 Ruim 4,4 3,6 47,2 4,4 3 5 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 1 1 2 2 1 2 4 1 6,0 

73 3600 3650 72 73 20% 26% 0% 0% 16% 0% 56% 66% 99 Ruim 7,4 4,1 42,5 4,7 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

74 3650 3700 73 74 0% 32% 0% 8% 18% 8% 54% 50% 100 Ruim 10,6 3,9 46,0 4,5 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

75 3700 3750 74 75 2% 28% 0% 6% 40% 6% 40% 48% 115 Ruim 7,6 5,4 39,9 4,9 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

76 3750 3800 75 76 2% 14% 0% 6% 48% 20% 24% 52% 118 Ruim 8,0 4,1 34,8 5,4 3 5 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 5,0 

77 3800 3850 76 77 2% 18% 0% 0% 44% 0% 68% 72% 127 Ruim 8,0 5,4 39,6 4,9 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

78 3850 3900 77 78 0% 34% 0% 4% 40% 0% 28% 56% 112 Ruim 6,5 5,2 36,9 5,2 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

79 3900 3950 78 79 2% 36% 0% 0% 60% 0% 26% 68% 132 Ruim 10,4 2,6 35,3 5,3 3 5 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 5,0 

80 3950 4000 79 80 18% 22% 0% 0% 52% 0% 22% 64% 128 Ruim 6,8 6,5 38,8 5,0 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

81 4000 4050 80 81 30% 0% 0% 0% 12% 0% 50% 22% 53 Regular 3,0 3,1 37,8 5,1 2 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

82 4050 4100 81 82 40% 4% 0% 0% 40% 0% 24% 58% 99 Ruim 5,9 3,7 40,3 4,9 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

83 4100 4150 82 83 62% 4% 0% 0% 22% 0% 50% 88% 110 Ruim 7,0 3,1 39,1 5,0 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

84 4150 4200 83 84 58% 8% 0% 0% 16% 10% 36% 64% 89 Ruim 4,9 1,6 42,2 4,7 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

85 4200 4250 84 85 56% 0% 0% 0% 14% 6% 44% 68% 86 Ruim 5,4 1,4 38,0 5,1 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

86 4250 4300 85 86 54% 2% 0% 0% 54% 0% 50% 60% 129 Ruim 7,6 4,7 39,6 4,9 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

87 4300 4350 86 87 36% 18% 0% 0% 52% 0% 50% 52% 120 Ruim 8,5 3,0 36,9 5,2 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 

88 4350 4400 87 88 16% 8% 0% 0% 34% 0% 30% 46% 85 Ruim 4,8 3,4 36,2 5,2 3 5 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 4 1 5,0 

89 4400 4450 88 89 8% 14% 0% 0% 32% 0% 10% 44% 79 Regular 6,9 4,0 41,7 4,8 3 5 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 4 1 5,0 
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4. INTERVENÇÕES NOS ACOSTAMENTOS 
 

Além das intervenções na pista principal, terceiras faixas, pistas duplas, etc., 

descritas anteriormente, também foram avaliadas as intervenções necessárias 

nos acostamentos, a serem realizadas conforme definido no PER parte 2 durante 

o período de Concessão, de modo a permitir que estas estruturas voltem a 

atender a demanda de tráfego com eficiência. 

 

Das visitas a campo, e de todas as avaliações realizadas, as intervenções 

previstas para os acostamentos são: 

 

LOT
E 

RODO
VIA 

KM 
INICIAL 

KM 
FINAL 

EXTENSÃ
O TOTAL 

(KM) 
LARG SOLUÇÃO ACOSTAMENTO 

1 
MT-
100 

0,00 58,00 58,00 1,00 = RESTAURAÇÃO 

1 
MT-
100 

58,00 84,00 26,00 2,00 = RESTAURAÇÃO 

1 
MT-
100 

84,00 91,50 7,50 1,00 
RECONSTRUÇÃO 10% DO 
ACOSTAMENTO + SOLUÇÃO 
RESTAURAÇÃO 

 

5. QUANTIDADES 
 

Para efeito de quantificação das soluções e, assim, permitir que se faça a 

modelagem econômico-financeira da Concessão, foram desenvolvidas as  tabelas 

orientativas de quantidades para cada solução prevista no Programa de 

Pavimentação (detalhe: larguras de segmentos em pistas simples). 

Observa-se que os quantitativos a seguir são meramente indicativos, ficando a 

cargo dos Licitantes seus próprios levantamentos e  estudos. 
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ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE 
 Extensão 

Km  
 Largura 

m  
 Área 

m²  
 Espessura  

Capa  

 
Espessur

a Base  

 Volume 
m³  

 Consumo  
 Peso 
Ton  

DT QTDE 

                            

              

31   SOL2R - SOLUÇÃO 2R: FRESAGEM DESC. + RECOMP (20%)  + R.PROF (5%) m²       - -           

31.1 3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua m³ 20,0% 7,000 1.400,000 3,000   42,000   -   42,000 

31.2 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Mat.Fresado) tkm     -     42,000 2,4000 100,800 5,0 504,000 

31.3 3 S 02 540 50 Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC m³ 20,0% 7,000 1.400,000 3,000   42,000   -   42,000 

31.4 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (areia) tkm           42,000 0,5610 23,562 50,0 1.178,100 

31.5 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (brita e filler) tkm           42,000 1,6827 70,673 50,0 3.533,670 

31.6 BETCAP5070 Fornecimento de Material Betuminoso CAP 50/70 t           42,000 0,1560 6,552   6,552 

31.7 TMBQ 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. - DMT=500,0 km t           42,000 0,1560 6,552   6,552 

31.8 3 S 02 200 00 Solo p/ base de remendo profundo m³ 5,0% 7,000 350,000 30,000   105,000   -   105,000 

31.9 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (solo) tkm     -     105,000 1,8400 193,200 5,0 966,000 

31.10 3 S 02 540 50 Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC m³ 5,0% 7,000 350,000 5,000   17,500   -   17,500 

31.11 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (areia) tkm           17,500 0,5610 9,818 50,0 490,875 

31.12 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (brita e filler) tkm           17,500 1,6827 29,447 50,0 1.472,363 

31.13 BETCAP5070 Fornecimento de Material Betuminoso CAP 50/70 t           17,500 0,1560 2,730   2,730 

31.14 TMBQ 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. - DMT=500,0 km t           17,500 0,1560 2,730   2,730 

  
                        

32   SOL2P - SOLUÇÃO 2P: FRESAGEM DESC. + RECOMP (20%)  m²       - -           

32.1 3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua m³ 20,0% 7,000 1.400,000 3,000   42,000   -   42,000 

32.2 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Mat.Fresado) tkm     -     42,000 2,4000 100,800 5,0 504,000 

32.3 3 S 02 540 50 Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC m³ 20,0% 7,000 1.400,000 3,000   42,000   -   42,000 

32.4 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (areia) tkm           42,000 0,5610 23,562 50,0 1.178,100 

32.5 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (brita e filler) tkm           42,000 1,6827 70,673 50,0 3.533,670 

32.6 BETCAP5070 Fornecimento de Material Betuminoso CAP 50/70 t           42,000 0,1560 6,552   6,552 

32.7 TMBQ 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. - DMT=500,0 km t           42,000 0,1560 6,552   6,552 
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33   
SOL3R - SOLUÇÃO 3R: MICRO(F+R) (75%) + FD/RECOMP. (20%) + R.PROF 
(5%) 

m²       - -           

33.1 5 S 02 511 09 Micro-revest. a frio-Microflex 1,5cm c/filler cal m² 75,0% 7,000 5.250,000     -   -   5.250,000 

33.2 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (cal hidrat.) tkm     5.250,000       0,0003 1,575 20,0 31,500 

33.3 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Agregados Usinagem) tkm     5.250,000       0,0225 118,125 50,0 5.906,250 

33.4 BETSBS6085 Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio SBS 6085 t     5.250,000       0,0029 15,225   15,225 

33.5 TMBF 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a frio rodov. pav. - DMT=500,0 km t     5.250,000       0,0029 15,225   15,225 

33.6 MICROFRESA Microfresagem de revestimento betuminoso m² 75,0% 7,000 5.250,000     -   -   5.250,000 

33.7 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Mat.Fresado) tkm     5.250,000 15,000   787,500 2,4000 
1.890,00

0 
5,0 9.450,000 

33.8 3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua m³ 20,0% 7,000 1.400,000 3,000   42,000   -   42,000 

33.9 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Mat.Fresado) tkm     -     42,000 2,4000 100,800 5,0 504,000 

33.10 3 S 02 540 50 Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC m³ 20,0% 7,000 1.400,000 3,000   42,000   -   42,000 

33.11 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (areia) tkm           42,000 0,5610 23,562 50,0 1.178,100 

33.12 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (brita e filler) tkm           42,000 1,6827 70,673 50,0 3.533,670 

33.13 BETCAP5070 Fornecimento de Material Betuminoso CAP 50/70 t           42,000 0,1560 6,552   6,552 

33.14 TMBQ 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. - DMT=500,0 km t           42,000 0,1560 6,552   6,552 

33.15 3 S 02 200 00 Solo p/ base de remendo profundo m³ 5,0% 7,000 350,000 30,000   105,000   -   105,000 

33.16 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (solo) tkm     -     105,000 1,8400 193,200 5,0 966,000 

33.17 3 S 02 540 50 Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC m³ 5,0% 7,000 350,000 5,000   17,500   -   17,500 

33.18 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (areia) tkm           17,500 0,5610 9,818 50,0 490,875 

33.19 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (brita e filler) tkm           17,500 1,6827 29,447 50,0 1.472,363 

33.20 BETCAP5070 Fornecimento de Material Betuminoso CAP 50/70 t           17,500 0,1560 2,730   2,730 

33.21 TMBQ 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. - DMT=500,0 km t           17,500 0,1560 2,730   2,730 
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34   SOL3P - SOLUÇÃO 3P: MICRO(F+R) (75%) + FD/RECOMP. (20%) m²       - -           

34.1 5 S 02 511 09 Micro-revest. a frio-Microflex 1,5cm c/filler cal m² 75,0% 7,000 5.250,000     -   -   5.250,000 

34.2 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (cal hidrat.) tkm     5.250,000       0,0003 1,575 20,0 31,500 

34.3 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Agregados Usinagem) tkm     5.250,000       0,0225 118,125 50,0 5.906,250 

34.4 BETSBS6085 Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio SBS 6085 t           
5.250,00

0 
0,0029 15,225   15,225 

34.5 TMBF 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a frio rodov. pav. - DMT=500,0 km t           
5.250,00

0 
0,0029 15,225   15,225 

34.6 MICROFRESA Microfresagem de revestimento betuminoso m² 75,0% 7,000 5.250,000 100,000   
5.250,00

0 
  -   5.250,000 

34.7 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Mat.Fresado) tkm     5.250,000 15,000   787,500 2,4000 
1.890,00

0 
5,0 9.450,000 

34.8 3 S 08 109 12 Correção de defeitos por fresagem descontínua m³ 20,0% 7,000 1.400,000 3,000   42,000   -   42,000 

34.9 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Mat.Fresado) tkm     -     42,000 2,4000 100,800 5,0 504,000 

34.10 3 S 02 540 50 Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC m³ 20,0% 7,000 1.400,000 3,000   42,000   -   42,000 

34.11 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (areia) tkm           42,000 0,5610 23,562 50,0 1.178,100 

34.12 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (brita e filler) tkm           42,000 1,6827 70,673 50,0 3.533,670 

34.13 BETCAP5070 Fornecimento de Material Betuminoso CAP 50/70 t           42,000 0,1560 6,552   6,552 

34.14 TMBQ 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. - DMT=500,0 km t           42,000 0,1560 6,552   6,552 

                            

    
  
 
 

                      

35   SOL4R - SOLUÇÃO 4R: FC (100%) + RECOMP. CBUQ (3cm) + R.PROF (5%) m²       - -           

35.1 5 S 02 990 11 Fresagem contínua do revest. betuminoso m³ 100,0% 7,000 7.000,000 3,000   210,000   -   210,000 

35.2 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Mat.Fresado) tkm     -     210,000 2,4000 504,000 5,0 2.520,000 

35.3 2 S 02 400 00 Pintura de ligação m² 100,0% 7,000 7.000,000     -   -   7.000,000 

35.4 BETRR1C Fornecimento de Material Betuminoso RR 1C t     7.000,000     - 0,0004 2,800   2,800 

35.5 TMBF 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a frio rodov. pav. - DMT=500,0 km t     -     -   2,800   2,800 

35.6 1 A 00 102 00 Transporte local de material betuminoso tkm     -     -   2,800 20,0 56,000 
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35 Continuação  SOL4R - SOLUÇÃO 4R: FC (100%) + RECOMP. CBUQ (3cm) + R.PROF (5%) m²       - -           

35.7 5 S 02 540 51 CBUQ -capa de rolamento AC/BC t 100,0% 7,000 7.000,000 3,000   210,000 2,4000 504,000   504,000 

35.8 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (areia) tkm           504,000 0,0800 40,320 50,0 2.016,000 

35.9 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (brita) tkm           504,000 0,8370 421,848 50,0 
21.092,40

0 

35.10 2 S 09 002 91 Transporte Local de CBUQ tkm           504,000 1,0000 504,000 20,0 
10.080,00

0 

35.11 BETCAP5070 Fornecimento de Material Betuminoso CAP 50/70 t           504,000 0,0550 27,720   27,720 

35.12 TMBQ 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. - DMT=500,0 km t           504,000 0,0550 27,720   27,720 

35.13 3 S 02 200 00 Solo p/ base de remendo profundo m³ 5,0% 7,000 350,000 30,000   105,000   -   105,000 

35.14 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (solo) tkm     -     105,000 1,8400 193,200 5,0 966,000 

                            

  

 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 

                      

36   SOL4P - SOLUÇÃO 4P: FC (100%) + RECOMP. CBUQ (3cm) m²       - -           

36.1 5 S 02 990 11 Fresagem contínua do revest. betuminoso m³ 100,0% 7,000 7.000,000 3,000   210,000   -   210,000 

36.2 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Mat.Fresado) tkm     -     210,000 2,4000 504,000 5,0 2.520,000 

36.3 2 S 02 400 00 Pintura de ligação m² 100,0% 7,000 7.000,000     -   -   7.000,000 

36.4 BETRR1C Fornecimento de Material Betuminoso RR 1C t     7.000,000     - 0,0004 2,800   2,800 

36.5 TMBF 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a frio rodov. pav. - DMT=500,0 km t     -     -   2,800   2,800 

36.6 1 A 00 102 00 Transporte local de material betuminoso tkm     -     -   2,800 20,0 56,000 

36.7 5 S 02 540 51 CBUQ -capa de rolamento AC/BC t 100,0% 7,000 7.000,000 3,000   210,000 2,4000 504,000   504,000 

36.8 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (areia) tkm           504,000 0,0800 40,320 50,0 2.016,000 

36.9 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (brita) tkm           504,000 0,8370 421,848 50,0 
21.092,40

0 

36.10 2 S 09 002 91 Transporte Local de CBUQ tkm           504,000 1,0000 504,000 20,0 
10.080,00

0 

36.11 BETCAP5070 Fornecimento de Material Betuminoso CAP 50/70 t           504,000 0,0550 27,720   27,720 

36.12 TMBQ 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. - DMT=500,0 km t           504,000 0,0550 27,720   27,720 
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37   SOL5R - SOLUÇÃO 5R: FC (100%) + RECOMP. CBUQ (5cm) + R.PROF (5%) m²       - -           

37.1 5 S 02 990 11 Fresagem contínua do revest. betuminoso m³ 100,0% 7,000 7.000,000 5,000   350,000   -   350,000 

37.2 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Mat.Fresado) tkm     -     350,000 2,4000 840,000 5,0 4.200,000 

37.3 2 S 02 400 00 Pintura de ligação m² 100,0% 7,000 7.000,000     -   -   7.000,000 

37.4 BETRR1C Fornecimento de Material Betuminoso RR 1C t     7.000,000     - 0,0004 2,800   2,800 

37.5 TMBF 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a frio rodov. pav. - DMT=500,0 km t     -     -   2,800   2,800 

37.6 1 A 00 102 00 Transporte local de material betuminoso tkm     -     -   2,800 20,0 56,000 

37.7 5 S 02 540 51 CBUQ -capa de rolamento AC/BC t 100,0% 7,000 7.000,000 5,000   350,000 2,4000 840,000   840,000 

37.8 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (areia) tkm           840,000 0,0800 67,200 50,0 3.360,000 

37.9 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (brita) tkm           840,000 0,8370 703,080 50,0 
35.154,00

0 

37.10 2 S 09 002 91 Transporte Local de CBUQ tkm           840,000 1,0000 840,000 20,0 
16.800,00

0 

37.11 BETCAP5070 Fornecimento de Material Betuminoso CAP 50/70 t           840,000 0,0550 46,200   46,200 

37.12 TMBQ 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. - DMT=500,0 km t           840,000 0,0550 46,200   46,200 

37.13 3 S 02 200 00 Solo p/ base de remendo profundo m³ 5,0% 7,000 350,000 30,000   105,000   -   105,000 

37.14 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (solo) tkm     -     105,000 1,8400 193,200 5,0 966,000 

                            

38   SOL5P - SOLUÇÃO 5P: FC (100%) + RECOMP. CBUQ (5cm) m²       - -           

38.1 5 S 02 990 11 Fresagem contínua do revest. betuminoso m³ 100,0% 7,000 7.000,000 5,000   350,000   -   350,000 

38.2 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Mat.Fresado) tkm     -     350,000 2,4000 840,000 5,0 4.200,000 

38.3 2 S 02 400 00 Pintura de ligação m² 100,0% 7,000 7.000,000     -   -   7.000,000 

38.4 BETRR1C Fornecimento de Material Betuminoso RR 1C t     7.000,000     - 0,0004 2,800   2,800 

38.5 TMBF 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a frio rodov. pav. - DMT=500,0 km t     -     -   2,800   2,800 

38.6 1 A 00 102 00 Transporte local de material betuminoso tkm     -     -   2,800 20,0 56,000 

38.7 5 S 02 540 51 CBUQ -capa de rolamento AC/BC t 100,0% 7,000 7.000,000 5,000   350,000 2,4000 840,000   840,000 

38.8 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (areia) tkm           840,000 0,0800 67,200 50,0 3.360,000 

38.9 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (brita) tkm           840,000 0,8370 703,080 50,0 
35.154,00

0 

38.10 2 S 09 002 91 Transporte Local de CBUQ tkm           840,000 1,0000 840,000 20,0 
16.800,00

0 
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38 Continuação  SOL5P - SOLUÇÃO 5P: FC (100%) + RECOMP. CBUQ (5cm) m²       - -           

38.11 BETCAP5070 Fornecimento de Material Betuminoso CAP 50/70 t           840,000 0,0550 46,200   46,200 

38.12 TMBQ 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. - DMT=500,0 km t           840,000 0,0550 46,200   46,200 

                            

39   
SOL6R - SOLUÇÃO 6R: FC (100%) + REF CBUQ (8cm) - Dadm=55x10-2mm + 
R.PROF (5%) 

m²       - -           

39.1 5 S 02 990 11 Fresagem contínua do revest. betuminoso m³ 100,0% 7,000 7.000,000 5,000   350,000   -   350,000 

39.2 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Mat.Fresado) tkm     -     350,000 2,4000 840,000 5,0 4.200,000 

39.3 2 S 02 400 00 Pintura de ligação m² 100,0% 7,000 7.000,000     -   -   7.000,000 

39.4 BETRR1C Fornecimento de Material Betuminoso RR 1C t     7.000,000     - 0,0004 2,800   2,800 

39.5 TMBF 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a frio rodov. pav. - DMT=500,0 km t     -     -   2,800   2,800 

39.6 1 A 00 102 00 Transporte local de material betuminoso tkm     -     -   2,800 20,0 56,000 

39.7 5 S 02 540 51 CBUQ -capa de rolamento AC/BC t 100,0% 7,000 7.000,000 8,000   560,000 2,4000 
1.344,00

0 
  1.344,000 

39.8 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (areia) tkm           
1.344,00

0 
0,0800 107,520 50,0 5.376,000 

39.9 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (brita) tkm           
1.344,00

0 
0,8370 

1.124,92
8 

50,0 
56.246,40

0 

39.10 2 S 09 002 91 Transporte Local de CBUQ tkm           
1.344,00

0 
1,0000 

1.344,00
0 

20,0 
26.880,00

0 

39.11 BETCAP5070 Fornecimento de Material Betuminoso CAP 50/70 t           
1.344,00

0 
0,0550 73,920   73,920 

39.12 TMBQ 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. - DMT=500,0 km t           
1.344,00

0 
0,0550 73,920   73,920 

39.13 3 S 02 200 00 Solo p/ base de remendo profundo m³ 5,0% 7,000 350,000 30,000   105,000   -   105,000 

39.14 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (solo) tkm     -     105,000 1,8400 193,200 5,0 966,000 

    
  
 
 

                      

40   SOL6P - SOLUÇÃO 6P: FC (100%) + REF CBUQ (8cm) - Dadm=55x10-2mm m²       - -           

40.1 5 S 02 990 11 Fresagem contínua do revest. betuminoso m³ 100,0% 7,000 7.000,000 5,000   350,000   -   350,000 

40.2 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (Mat.Fresado) tkm     -     350,000 2,4000 840,000 5,0 4.200,000 

40.3 2 S 02 400 00 Pintura de ligação m² 100,0% 7,000 7.000,000     -   -   7.000,000 

40.4 BETRR1C Fornecimento de Material Betuminoso RR 1C t     7.000,000     - 0,0004 2,800   2,800 

40.5 TMBF 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a frio rodov. pav. - DMT=500,0 km t     -     -   2,800   2,800 

192



 

Caderno 1.3 – Estudos de Pavimentação 
 

27 

Lote 1 – Alto Araguaia 

40  Continuação SOL6P - SOLUÇÃO 6P: FC (100%) + REF CBUQ (8cm) - Dadm=55x10-2mm m²       - -           

40.6 1 A 00 102 00 Transporte local de material betuminoso tkm     -     -   2,800 20,0 56,000 

40.7 5 S 02 540 51 CBUQ -capa de rolamento AC/BC t 100,0% 7,000 7.000,000 8,000   560,000 2,4000 
1.344,00

0 
  1.344,000 

40.8 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (areia) tkm           
1.344,00

0 
0,0800 107,520 50,0 5.376,000 

40.9 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (brita) tkm           
1.344,00

0 
0,8370 

1.124,92
8 

50,0 
56.246,40

0 

40.10 2 S 09 002 91 Transporte Local de CBUQ tkm           
1.344,00

0 
1,0000 

1.344,00
0 

20,0 
26.880,00

0 

40.11 BETCAP5070 Fornecimento de Material Betuminoso CAP 50/70 t           
1.344,00

0 
0,0550 73,920   73,920 

40.12 TMBQ 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. - DMT=500,0 km t           
1.344,00

0 
0,0550 73,920   73,920 

                            

                            

41   
SOL7R - SOLUÇÃO 7R: RECICL. REVEST/BASE C/CIMENTO+CBUQ (5cm) + 
R.PROF (5%) 

m²       - -           

41.1 2 S 02 400 00 Pintura de ligação m² 100,0% 7,000 7.000,000     -   -   7.000,000 

41.2 BETRR1C Fornecimento de Material Betuminoso RR 1C t     7.000,000     - 0,0004 2,800   2,800 

41.3 TMBF 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a frio rodov. pav. - DMT=500,0 km t     -     -   2,800   2,800 

41.4 1 A 00 102 00 Transporte local de material betuminoso tkm     -     -   2,800 20,0 56,000 

41.5 5 S 02 540 51 CBUQ -capa de rolamento AC/BC t 100,0% 7,000 7.000,000 5,000   350,000 2,4000 840,000   840,000 

41.6 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (areia) tkm           350,000 0,0800 28,000 50,0 1.400,000 

41.7 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (brita) tkm           350,000 0,8370 292,950 50,0 
14.647,50

0 

41.8 2 S 09 002 91 Transporte Local de CBUQ tkm           350,000 1,0000 350,000 20,0 7.000,000 

41.9 BETCAP5070 Fornecimento de Material Betuminoso CAP 50/70 t           840,000 0,0550 46,200   46,200 

41.10 TMBQ 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. - DMT=500,0 km t           840,000 0,0550 46,200   46,200 

41.11 5 S 02 993 10 Reciclagem c/ cimento e brita e incorp. rev. m³ 100,0% 7,000 7.000,000 20,000   
1.400,00

0 
  -   1.400,000 

41.12 5 S 09 002 90 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm     -     
1.400,00

0 
0,0880 123,200 20,0 2.464,000 

41.13 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm     -     
1.400,00

0 
0,3750 525,000 50,0 

26.250,00
0 

41.14 3 S 02 200 00 Solo p/ base de remendo profundo m³ 5,0% 7,000 350,000 30,000   105,000   -   105,000 

41.15 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (solo) tkm     -     105,000 1,8400 193,200 5,0 966,000 
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42   SOL7P - SOLUÇÃO 7P: RECICL. REVEST/BASE C/CIMENTO+CBUQ (5cm) m²       - -           

42.1 2 S 02 400 00 Pintura de ligação m² 100,0% 7,000 7.000,000     -   -   7.000,000 

42.2 BETRR1C Fornecimento de Material Betuminoso RR 1C t     7.000,000     - 0,0004 2,800   2,800 

42.3 TMBF 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a frio rodov. pav. - DMT=500,0 km t     -     -   2,800   2,800 

42.4 1 A 00 102 00 Transporte local de material betuminoso tkm     -     -   2,800 20,0 56,000 

42.5 5 S 02 540 51 CBUQ -capa de rolamento AC/BC t 100,0% 7,000 7.000,000 5,000   350,000 2,4000 840,000   840,000 

42.6 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (areia) tkm           350,000 0,0800 28,000 50,0 1.400,000 

42.7 2 S 09 002 91 Transporte de agregados (brita) tkm           350,000 0,8370 292,950 50,0 
14.647,50

0 

42.8 2 S 09 002 91 Transporte Local de CBUQ tkm           350,000 1,0000 350,000 20,0 7.000,000 

42.9 BETCAP5070 Fornecimento de Material Betuminoso CAP 50/70 t           840,000 0,0550 46,200   46,200 

42.10 TMBQ 5000 Transp. comercial mat. betuminoso a quente rodov. pav. DMT=500,0 km t           840,000 0,0550 46,200   46,200 

42.11 5 S 02 993 10 Reciclagem c/ cimento e brita e incorp. rev. m³ 100,0% 7,000 7.000,000 20,000   
1.400,00

0 
  -   1.400,000 

42.12 5 S 09 002 90 Transporte comercial c/ carroceria rodov. pav. (cimento) tkm     -     
1.400,00

0 
0,0880 123,200 20,0 2.464,000 

42.13 2 S 09 002 91 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (brita) tkm     -     
1.400,00

0 
0,3750 525,000 50,0 

26.250,00
0 
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1 – APRESENTAÇÃO 
 

Apresenta-se os Estudos Ambientais da Rodovia MT 100, Trecho Divisa 

MT/MS - Alto Taquari - Alto Araguaia 

Vale ressaltar que os mesmos têm caráter meramente de consulta, sem 

vinculação ao processo licitatório, devendo os licitantes e interessados realizarem 

seus próprios estudos técnicos e econômico-financeiros. 

A Rodovia MT 100 é a ligação entre os municípios de Alto Araguaia, Alto 

Taquari e continua até o limite estadual entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, 

não muito longe da cidade pólo de Rondonópolis. São 88,40 km de rodovia 

estabelecida bem ao sul da meso região Sudeste Mato-Grossense. 
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2 - MEIO AMBIENTE 
 

O Estado de Mato Grosso representa o terceiro maior território do Brasil, 

possuindo em extensão territorial 903.366,192 km², com uma população estimada 

em 3.182.113 habitantes (IBGE, 2013). A posição espacial, associada a fatores 

climáticos, geológicos, pedológicos, fitoecológicos, geomorfológicos e hídricos, 

condiciona ao Estado uma grande complexidade ambiental, consequentemente se 

sucedem no eixo espacial sul-norte o Complexo do Pantanal no Sul, as formações 

savânicas (Cerrado) na região Centro-Sul, uma variedade de ambientes de transição 

ecológica na região central e, finalmente, as formações amazônicas no Norte. 

Integrados às políticas públicas e as variáveis socioeconômicas, que 

conduziram os processos de ocupação do Estado, estes vários ambientes 

condicionaram, historicamente, diferentes executivas e características do uso e 

ocupação do solo (SEPLAN- MT, 2002). 

Nesse contexto, o presente diagnóstico objetiva-se em apresentar as 

informações obtidas através de coleta de dados secundários consultadas em 

referências bibliográficas de estudos e trabalhos localizados na área de influência do 

Lote I – Rodovia MT 100, Trecho Divisa MT/MS - Alto Taquari - Alto Araguaia. Dados 

primários obtidos em vistoria “in loco”, também foram utilizados como ferramenta de 

identificação das ocorrências inseridas nos aspectos ambientais para o Estudo de 

Concessão de Rodovias, que serão compostos por:  

✓ Caracterização Ambiental da Área de Influência; 

✓ Passivos Ambientais.  

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 
 

Este item possui a finalidade de identificar e descrever as principais 

características dos diversos componentes socioambientais ao longo do trecho da 

Rodovia, de forma a permitir o entendimento da dinâmica e das interações 

existentes entre os meios físico, biótico e socioeconômico. Serão também 

apresentados os possíveis pontos sensíveis localizados na faixa de domínio da 

Rodovia MT 100, Trecho Divisa MT/MS - Alto Taquari - Alto Araguaia.  

Ressalta-se que as considerações ora apresentadas se basearam no 
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levantamento de dados secundários, através de consultas a fontes bibliográficas, 

levantamento de dados nos órgãos competentes (SINFRA/MT, SEMA/MT, IBGE, 

DNPM, MMA, INPE, EMBRAPA e Prefeituras Municipais) e coleta dados primários 

(in locu), na faixa de domínio do empreendimento. 

 

2.1.1. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  
 

O mapeamento, objeto do presente relatório, refere-se ao trecho da rodovia 

MT 100 com extensão de 88,40 km, apresentando um entorno de 10.000 metros do 

eixo da rodovia, também chamada de Área de Influência Direta (AID), perfazendo 

uma área total 2.125,11 km². 

A Área de Influência Direta (AID) foi constituída, para fins de aprofundamento 

dos estudos, de acordo com as interferências que ocorrem. Utilizando-se de um 

critério relacionado a um dos principais problemas ambientais da região: o 

desmatamento.  Segundo diversos estudos já realizados por outras instituições, 

cerca de 75% das áreas desmatadas numa região estão numa faixa de 10 km no 

entorno das principais rodovias. Assim, adotou-se essa faixa como Área de 

Influência genérica do empreendimento. 

Outros aspectos definiram áreas específicas para os estudos relacionados 

aos aspectos socioeconômicos e bióticos. 

O Sistema Rodoviário a ser Concessionado é constituído pelo conjunto de 

pistas de rolamento, suas respectivas faixas de domínio e edificações, instalações e 

equipamentos neles contidos, compreendendo os seguintes trechos: 

• Trecho Rodoviário 1 - eixo rodoviário de 32,81 km, compreendendo a 

ligação da sede do município de Alto Araguaia a MT 481.  A MT 481 

faz a ligação entre os municípios de Alto Araguaia -  MT e Sonora - 

MS. 

• Trecho Rodoviário 2 - eixo rodoviário de 19,03 km, compreendendo a 

ligação do entroncamento MT 481 a MT 465.  A MT 465 faz a ligação 

entre o município de Alto Araguaia e o povoado de BURITI e regiões 

rurais. 
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• Trecho Rodoviário 3 - eixo rodoviário de 39,66 km, compreendendo a 

ligação do entroncamento da MT 465, passando pela sede do 

município de Alto Taquari ao limite estadual de Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul.  

O conjunto de rodovias acima descrito pode ser visualizado no “Mapa de 

Localização", onde é possível observar que se trata de uma rede viária que, além de 

servir importantes centros econômicos de Mato Grosso, integra uma malha mais 

ampla que é responsável pela captação e escoamento da produção local para 

direcionamento aos mercados consumidores, inclusive os de grande distância para 

outros Estados. 
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Figura 1: Mapa de Localização.
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2.1.2. JUSTIFICATIVA  
 

Para viabilizar a implantação de rodovia de grande trafegabilidade na meso 

região Sudeste Mato-Grossense, vários programas de desenvolvimento regional 

foram viabilizados como: PIN, Poloamazônia, Polocentro e Polonoroeste. 

Politicamente, essas ações foram definidas e apresentadas como programas 

viabilizadores da “reforma agrária” e de promoção da política agrícola, embora 

estivessem associadas à expansão da fronteira econômica baseada na concessão 

de incentivos fiscais e financeiros (Moreno, 2005). 

A concessão da rodovia, oportuniza melhor trafegabilidade pelas rodovias, 

garantindo principalmente segurança aos seus usuários. A interligação entre os 

municípios de Alto Taquari e Alto Araguaia, irá contribuir para o desenvolvimento do 

transporte de forma moderna e eficiente. Assim, podemos destacar também os 

outros benefícios:  

✓ Acessibilidade a instrumentos de saúde e educação, além de 

estabelecimentos comerciais, pela população local e usuários da rodovia;  

✓ Integração socioeconômica entre os municípios e acesso aos locais 

utilizados para lazer;  

✓ Redução e eliminação de condições precárias de trafego no período 

chuvoso;  

✓ Qualidade de vida das comunidades lindeiras e beneficiadas, em função 

da manutenção e segurança;  

✓ Contenção de processos erosivos e riscos de erosão, com consequente 

diminuição de carreamento de terra para córregos. 

 
 

2.1.3. COMPATIBILIDADE COM POLÍTICAS SETORIAIS, PLANOS E 
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS.  
 

 

• Constituição Federal  

Ao tratar do Meio Ambiente, a Constituição Federal, no Art. 225, assevera 

que: “Todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.  
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Para assegurar a efetividade desse direito, diz o § 1º, que incumbe ao poder 

público, dentre outras atribuições: preservar e restaurar os processos ecológicos 

essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;  

Quanto aos poderes para legislar, o Art. 24 estabelece que compete tanto à 

União, como aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre: 

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.  

Na legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer 

normas gerais, que na sua falta, deixa para os Estados a competência plena, isto é, 

cada Estado poderá editar normas próprias visando atender aos seus interesses e 

às suas peculiaridades. Havendo superveniência de norma federal, a estadual perde 

a eficácia naquilo que lhe for contrária. No âmbito municipal, além da competência 

comum, consta no Art. 30, CF, que compete aos municípios:  

✓ Legislar sobre assuntos de interesse local;  

✓ Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;  

✓ Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 

solo urbano;  

✓ Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 

legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

 

• Política Nacional do Meio Ambiente  

A Lei 6938 de 31.08.1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente - PNMA, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências, diz que a PNMA tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 

condições ao desenvolvimento sócio econômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos, dentre outros, os 

seguintes princípios e objetivos: 

• Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o 

meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente 

assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 
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• Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;  

• Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  

• Proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;  

• Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 

• Acompanhamento do estado da qualidade ambiental. 

 
 

2.1.4. ÁREA DE INTERESSE AMBIENTAL  
 

2.1.4.1. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  

Um levantamento apoiado a Sistemas de Informações Geográficas (SIG), 

permitiu identificar a disposição de áreas protegidas na área de influência das 

rodovias. Através do acesso a base de informações espaciais do Estado de Mato 

Grosso, foram identificadas 8 APA (Áreas de Proteção Ambiental) e 1 Parque 

Natural Municipal. Não foram encontradas Terras Indígenas na área de Influência.  

• Alto Araguaia:  

Parque Natural Municipal do Córrego Boiadeiro, de Proteção Integral, 

criado através do ato legal L.M. nº 1.318 de 29/11/2001 (Municipal). 

APA Mun. Rib. Claro, Ag. Emend., Paraiso, R. Arag., de Uso Sustentável, 

criado através do ato legal L.M. nº 1.318 de 29/11/2001 (Municipal). 

APA Mun. R. Arag. Corr.Rico, C.Mag., R. Araguainha, de Uso Sustentável, 

criado através do ato legal L.M. nº 1.318 de 29/11/2001 (Municipal). 

APA Mun. Cor. Gordura e Cor. Boiadeiro, de Uso Sustentável, criado 

através do ato legal L.M. nº 1.318 de 29/11/2001 (Municipal). 

• Alto Taquari: 

APA Mun. Rib. do Sapo, de Uso Sustentável, criado através do ato legal 

L.M. nº 1.318 de 29/11/2001 (Municipal). 

APA Mun. Nascente do Rio Taquari, de Uso Sustentável, criado através do 

ato legal L.M. nº 287 de 07/08/2002 (Municipal). 

APA Mun. Ninho das Águas, de Uso Sustentável, criado através do ato legal 

L.M. nº 287 de 07/08/2003 (Municipal). 

APA Mun. Nasc. do Rio Araguaia, de Uso Sustentável, criado através do ato 

legal L.M. nº 287 de 07/08/2002 (Municipal). 
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Apa Mun.  Rib. do Sapo e R. Araguaia, de Uso Sustentável, criado através 

do ato legal L.M. nº 287 de 07/08/2002 (Municipal). 
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Figura 2: Mapa de Unidades de Conservação. 

2.1.5. MEIO FÍSICO  
 

2.1.5.1. GEOMORFOLOGIA  

O objeto de aplicação deste sistema de classificação é a obtenção das 

informações geomorfológicas consolidadas especificamente na área de influência 

para concessão da rodovia MT 100, este mapeamento procurou apresentar as 

formas de relevo através de uma classificação que permita o reconhecimento da 

gênese das formas, bem como suas características morfológicas e morfométricas. 

Para os estudos recorreu-se, assim, aos mapeamentos geomorfológicos elaborados 

no âmbito do Levantamento de Recursos Naturais do Projeto RADAMBRASIL, Folha 

Goiânia - SE.22, (MAMEDE et al., 1983), Projeto de Desenvolvimento Agroambiental 

do Estado de Mato Grosso – PRODEAGRO/SEPLAN, bem como nos estudos 

realizados pelo sistema de Proteção da Amazônia SIPAM 2004. 

O "Mapa de Geomorfologia" ilustra as feições no sistema de classificação 

geomorfológica do relevo, mapeando os sistemas identificados em dois grupos 

genéricos distintos do primeiro nível taxonômico, qualificados como: Sistema 

Denudacional - Dn e Sistema Agradacional - Ag. 

Estes sistemas em primeiro nível taxonômico são subdivididos em um 

segundo táxon, em função de peculiaridades associadas às formas particulares, e 

arranjos específicos associados a processos morfogenéticos endógenos e/ou 

exógenos. O segundo táxon, quando possível, é subdivido em função de 

características especificas de cada sistema, passíveis de cartografação. Esta lógica 

é aplicável para toda a sistemática de classificação dos sistemas até o esgotamento 

da possibilidade de cartografação de distintas características na escala de 

mapeamento adotada. 

Sistema Denudacional - Dn 

O Sistema Denudacional é constituído por formas de relevo que se encontra 

em processo geral de esculturação onde predominam os aspectos destrutivos, com 

rebaixamento continuo das formas de relevo.  

A área de influência apresenta ocorrência nos sistemas denudacionais com 

fraco ou sem controle estrutural, para esses sistemas considerou-se o nível 3 

constituído por dois grandes sistemas: Sistema Denudacional de Dissecação, e 
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Sistema Denudacional de Aplanamento. 

Sistema de Aplanamento - Ap 

Presente no terceiro nível do Sistema Denudacional de Aplanamento, com 

caracterização genética de grandes superfícies de aplanamento, levando em 

consideração o perfil longitudinal plano com similitude de altitude dos topos, material 

superficial homogêneo e presença de relevos residuais representativos de 

superfícies mais altas. 

O Sistema de Aplanamento corresponde ao conjunto de formas aplanadas e 

que ocupam posição de cimeira dentro do conjunto regional do relevo. São 

identificadas a partir de sua ampla área de ocorrência, apresentando baixas 

declividades e baixa densidade de drenagem. Outra característica marcante deste 

sistema é a sua relação com o material superficial, composto por uma cobertura 

argilosa muito espessa, que apresenta crostas ferruginosas em sua base. 

Sistema de Dissecação - Di 

Compreendem todas as áreas onde as formas de relevo são 

predominantemente modeladas pelo entalhe fluvial e pluvial. O entalhe fluvial está 

associado aos trabalhos dos canais perenes, que proporcionam a esculturação das 

vertentes e aprofundamento dos vales. O entalhe pluvial é promovido apenas nos 

episódios chuvosos, onde as águas que escoam em canais temporários 

proporcionam, em especial, próximo às cabeceiras de drenagem, o aprofundamento 

dos mesmos. 

O Sistema de Dissecação representa um conjunto de relevos rampeados e 

rebaixados, atualmente sendo dissecado pelo sistema fluvial instalado juntamente 

com o clima úmido, representado por extensas e contínuas faixas, adjacente às 

bordas de Planaltos, distribuídas em diferentes regiões da área de influência. 

Sistema Agradacional - Ag 

A classificação do Sistema Agradacional é baseada nas diversas tipologias de 

processos de acumulação proporcionadas pelos sistemas geomorfológicos. A 

variação destes sistemas está associada predominantemente à variabilidade 

climática, em especial aos climas sazonais com grandes alterações de temperatura 

e precipitação. Os principais agentes que atuam nos processos de acumulação são 

a água (em suas diversas formas), a gravidade e o vento. Nas regiões tropicais 
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úmidas, a água torna-se praticamente a maior responsável pelo transporte e 

acúmulo de materiais. 

Desta forma, as Planícies Fluviais (Pf) podem ser mapeadas genericamente 

ou com maior detalhamento, utilizando-se para isto, a classificação dos tipos de 

canais que as cortam. 

No caso da classificação para o estudo proposto com base nos tipos de 

canais, as planícies fluviais foram identificadas como: 

Sistema de Planície Fluvial - Pf 

Este sistema corresponde às áreas que têm como gênese processos de 

agradação preponderantemente fluvial, sendo que esse sistema tem 

desenvolvimento local, fato associado à existência de nível de base local. Possuem 

formato alongado acompanhando o canal fluvial. Geralmente, estão associados a 

rios de menor porte, onde em função da escala de mapeamento, não é possível 

identificar a padronagem dos rios (meândricos, anastomosados, braided), ou 

efetivamente estão ligadas a rios pouco sinuosos. 

Sistema de Planície Aluvionar Meandriforme – Pmd 

Correspondem a depósitos sedimentares dos canais fluviais meandrantes, os 

quais possuem gênese associada ao baixo gradiente das superfícies regionais. O 

padrão de relevo é composto por planícies aluviais elaboradas pelos rios atuais. As 

planícies meândricas possuem todo o sistema hidrográfico e fisiográfico em 

formação. Os meandros possuem feições características, como as margens 

côncavas, onde ocorre o processo de escavação (bancos de solapamento), 

enquanto nas margens convexas ocorre a sedimentação (point bar). Pântanos de 

reverso ocorrem à retaguarda dos diques marginais, com presença de depósitos 

orgânicos.  
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Figura 3: Mapa de Geomorfologia. 
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2.1.5.2. PEDOLOGIA  

Os solos encontrados na área de influência tem como base de classificação o 

método tradicional de “Soil Taxonomy” (Taxonomia dos Solos). Foi obedecida a 

nomenclatura da Uniformização da Legenda de Solos do Brasil (SOARES e SILVA, 

2005). A partir destas informações procederam-se a identificação e classificação dos 

perfis correspondente à área de estudo (IBGE, 1982; SEPLAN, 2008). 

Na área influencia é notável o predomínio do solo Areias Quartzosas, seguido 

do Latossolo Vermelho-Escuro. Para melhor entendimento das classes de solos na 

área estudada é apresentada no mapa "Mapa de Pedologia" a ocorrência dos solos 

predominantes no trecho da rodovia. 

Areias Quartzosas - AQ 

Esta classe compreende solos minerais arenosos, bem a fortemente 

drenados, normalmente profundos ou muito profundos, essencialmente quartzosos, 

virtualmente destituídos de minerais primários pouco resistentes ao intemperismo. 

Possuem textura nas classes areia e areia franca até pelo menos 2 metros de 

profundidade, cores vermelhas, amarelas ou mais claras. São solos normalmente 

muito pobres com capacidade de troca de cátions e saturação de bases baixas, 

freqüentemente álicas e distróficas. 

Têm cores vermelhas, amarelas e vermelho-amareladas, baixa fertilidade 

natural, baixa capacidade de retenção de água e de nutrientes, excessiva drenagem 

e grande propensão ao desenvolvimento de erosão profunda (voçorocas e ravinas). 

Ocorrem geralmente em relevo que varia do plano ao ondulado, sob 

vegetação tanto de Cerrado quanto de Floresta e têm como material de origem 

arenitos diversos e mais raramente sedimentos arenosos quaternários. 

Cambissolo - C 

Caracterizados por solos minerais não hidromórficos, com horizonte A sobre 

horizonte B incipiente, ou seja, um horizonte pouco evoluído, no qual apenas se 

manifestam as características de cor ou estrutura, sem, contudo haver outras 

características indicadoras de maior evolução para caracterizar outros horizontes 

tais como B textural, B latossólico, B espódico ou horizonte plíntico. 

São classes de solos pouco profundos a rasos, com pequena diferenciação 

de horizontes, ausência de acumulação de argila, textura franco-arenosa ou mais 
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fina (mais argilosa), cores normalmente amareladas e brunadas. Quando derivados 

de rochas cristalinas (gnaisses, granitos, migmatitos etc.), de um modo geral 

apresentam materiais primários facilmente decomponíveis no interior de sua massa. 

A textura é média ou argilosa, podendo ocorrer cascalhos. 

No que diz respeito à Susceptibilidade à Erosão, têm também erodibilidade 

bastante variável em razão da diversidade de suas características de textura, 

profundidade, permeabilidade etc. 

Pode-se de maneira genérica separar os rasos (Grupo Cuiabá e Complexo 

Xingu) com muito alta erodibilidade, principalmente devido a este caráter e, os da 

Formação Diamantino, de maior profundidade, como tendo menor erodibilidade. 

Glei Pouco Húmico - HGP 

Essa classe apresenta solos minerais hidromórficos, com horizontes glei 

abaixo do horizonte superficial (A ou H com menos de 40 cm) e cores de redução 

(normalmente cinzentas ou azuladas) em decorrência da presença de ferro em sua 

forma reduzida (Fe+2). 

São mal ou muito mal drenados, encharcados, ocorrendo em áreas baixas, 

com textura variável de média a muito argilosa, argila de atividade baixa, saturação 

de bases normalmente baixas, por vezes, álicos e menos frequentemente com alta 

saturação de bases. 

Apresenta susceptibilidade à erosão variável em razão de fatores como, 

textura, descontinuidades litológicas, etc. Porém, sua ocorrência em locais 

inundáveis, os coloca na mesma condição dos Planossolos e outros. 

Latossolo Vermelho-Escuro - LE 

Classe de solos muito intemperizados, profundos ou muito profundos, bem 

drenados com coloração vermelha-escura, vermelhas ou bruno-avermelhado 

escuras, geralmente no matiz 2,5 YR e teores de Fe2O3 entre 8 e 18% nos solos 

argilosos podendo ser menor que 8% nos de textura média. Quanto à 

susceptibilidade à erosão superficial, estes solos têm relativamente boa resistência 

ao processo. 

Apresentam boa drenagem interna, condicionada por elevada porosidade e 

homogeneidade de características ao longo do perfil e, em razão disto, elevada 

permeabilidade. Este fato os coloca como solos de razoável resistência à erosão de 
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superfície (laminar e sulcos). 

No que diz respeito à erosão em profundidade, são muito susceptíveis, tanto 

os originados de arenitos quanto os da Superfície Peneplanizada Terciária, cabendo 

destaque para os de textura média. 

Latossolo Vermelho-Amarelo Podzólico - LV 

Solos muito intemperizados, profundos ou muito profundos, bem drenados 

com coloração normalmente vermelha a vermelho-amareladas, com teores de 

Fe2O3 iguais ou inferiores a 11% e normalmente maiores que 7%, quando a textura 

é argilosa ou muito argilosa. Quanto à susceptibilidade à erosão superficial, estes 

solos têm relativamente boa resistência ao processo. 

Estes solos diferem dos Latossolos Vermelho-Amarelos anteriormente 

descritos, pela ocorrência de um gradiente textural excepcionalmente elevado para a 

classe dos Latossolos. Quanto às demais características, ocorrem dentro dos 

parâmetros exigidos para caracterizar Latossolos. 

Praticamente apenas limitações de ordem química, são significativas nestes 

solos. Práticas de adubação e calagem são inevitáveis, para sua colocação no 

processo produtivo. 

Apenas a diferença textural marcante atua como um fator indutor dos 

processos erosivos de superfície, considerando-se os demais Latossolos. Portanto, 

esta característica lhes atribui uma maior vulnerabilidade frente aos processos 

erosivos. 

Podzolico Vermelho-Amarelo - PV 

Solos profundos a pouco profundos com argila de atividade baixa, horizonte A 

dos tipos moderado e chernozêmico e textura média/argilosa em sua maioria, 

moderadamente a bem drenados. Sua coloração varia de vermelho a amarelo e 

distinta diferenciação entre os horizontes no tocante a cor. De maneira geral, pode-

se dizer que estes solos são bastante susceptíveis à erosão, sobretudo por 

apresentar uma camada superficial mais arenosa. São juntamente com os 

Latossolos, os solos mais expressivos do Brasil, sendo verificado em praticamente 

todas as regiões. 

Ocorrem solos álicos, distróficos e eutróficos e são cobertos por vegetação de 

Floresta e Cerrado. O principal tipo de uso verificado sobre os mesmos é a 
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pastagem plantada. 

Pode-se afirmar que a presença do B textural é um fator negativo 

particularmente no caso de erosão do tipo superficial. Entretanto, outras 

características têm também grande importância no processo erosivo. Assim, 

diferenças com relação à classe textural, ao gradiente textural, ao tipo de estrutura, 

à permeabilidade etc., infuenciarão na maior ou menor erodibilidade. A erosão em 

profundidade, no caso de solos com B textural argiloso ou muito argiloso, encontra 

maior dificuldade para desenvolvimento. 

Solos Litólicos - R 

São solos minerais não hidromórficos, pouco desenvolvidos, muito rasos ou 

rasos, com horizonte A sobre a rocha ou sobre horizonte C, sendo que estes 

horizontes apresentam, geralmente, fragmentos de rocha. 

São de textura variável, frequentemente arenosa ou média, ocorrendo textura 

argilosa e raramente siltosa. São também heterogêneos quanto às propriedades 

químicas, podendo ser álicos, distróficos ou eutróficos, com capacidade de troca de 

cátions variando de baixa a alta. 

Têm sua origem relacionada a vários tipos de material geológico, tanto de 

rochas ígneas como sedimentares e metamórficas e desde básicas a ácidas, e 

ocorrem sob vegetação Campestre, de Cerrado e Floresta. 

A susceptibilidade à erosão é altíssima em qualquer dos casos e é 

determinada basicamente pela ocorrência do substrato rochoso à pequena 

profundidade. Este fato é agravado pela sua ocorrência preferencialmente em locais 

declivosos. 
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Figura 4: Mapa de Pedologia. 
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2.1.5.3. GEOLOGIA 

No contexto geológico regional, a área de influência para o estudo da 

concessão da rodovia MT 100, que se encontra em vários tipos de formação 

geológica, foram utilizadas as unidades litoestratigráficas para a identificação e 

denominação usual dos domínios e bacias sedimentares que compõem as 

Províncias Tectonoestruturais da região. 

A área de influência está totalmente contida nas Bacias Sedimentares 

Fanerozóicas (éon geológico Fanerozóico), com dominância do Mesozóico e 

secundado pelos Cenozóico e Paleozoico. 

No mapeamento evidencia as unidades litoestratigráficas distribuídas nas 

diferentes era de sedimentação geológica, sua elaboração está baseada nos 

trabalhos desenvolvidos pelo Serviço Geológico do Brasil-CPRM (2004), divididas 

em: 

1. Cenozóica: Formação Cachoeirinha (Ench) e Depósitos Aluvionares 

(Q2a); 

2. Mesozóica: Formação Botucatu (J3K1bt), Formação Serra Geral 

(K1bsg) e Formação Vale do Rio do Peixe (K2vp); 

3. Paleozóica: Grupo Passa Dois (P2T1pd). 

A seguir, são descritas as principais características da geologia regional e das 

unidades litoestratigráficas presentes na área de influência em questão. 

Bacias Sedimentares Fanerozóicas 

Grande parte do Estado de Mato Grosso é ocupada por bacias sedimentares 

fanerozóicas, assim distribuídas: na divisa norte do Estado, aflora um pequeno setor 

da Bacia do Alto Tapajós (BAT); continuando no sentido horário, nas divisas 

nordeste e leste está a Bacia do Bananal (BBN), na divisa sudeste a Bacia do 

Paraná (BPA), na sul a Bacia do Pantanal (BPT), na sudoeste a Bacia do Guaporé 

(BGP) e na ocidental, a Bacia dos Parecis (BPR). Esta última se estende para leste 

em direção ao centro do Estado, ocupando-o quase completamente. Recobrindo 

esta bacia ocorre na parte nordeste do Estado, está a Bacia Alto Xingu (BAX). 

No Estado de Mato Grosso as bacias sedimentares compreendem tanto as 
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sinéclises paleozóicas de Milani & Thomaz Filho (2000), como bacias meso- e 

cenozóicas, em alguns casos, superpostas àquelas sinéclises. Sua evolução 

consiste em uma combinação e sucessão de diversos processos de formação de 

bacias que, de acordo com Klein (1995), incluem: 

1) Extensão continental com a formação de sistemas de riftes; 

2) Abortamento do processo, de modo que os riftes não prosseguem com 

as etapas que levam à formação de oceanos; 

3) Subsidência termal sobre grande área; e, 

4) Ajuste isostático posterior. Bacias com tais características são 

classificadas como intracratônicas e, como em geral elas estão superpostas a riftes, 

são do tipo rift-sag. Elas têm contorno oval ou arredondado e forma de pires em 

seção; sua sedimentação é continental ou marinha. No âmbito do Estado de Mato 

Grosso, as bacias dos Parecis e Alto Xingu são bons exemplos de bacias com essas 

características. 

Na esfera dessa matéria, sobrevém nas bacias sedimentares Fanerozóicas as 

unidades litoestratigráficas: 

a) Formação Cachoeirinha (ENch) 

Categoria da unidade cuja seção tipo situa-se no Distrito de Cachoeirinha, 

cerca de 30 km a norte de Poxoréu, onde ocorrem arenitos amarelados, médio a 

grossos argilosos e níveis de conglomerados, além de argilito cinza-esverdeado com 

grãos de areia esparsos e estratificação incipiente. Estes sedimentos inconsolidados 

depositaram-se discordantemente sobre todas as formações subjacentes. 

Sua gênese está relacionada a processos gravitacionais, como fluxo de 

massa, retrabalhando antigos depósitos aluviais, haja vista conterem seixos 

arredondados imersos em matriz lamítica, não compatíveis com um único ciclo 

sedimentar.  

b) Depósitos Aluvionares (Q2a) 

Constituem depósitos caracterizados por sedimentos inconsolidados, 

dominantemente arenosos, representados por areias com níveis de cascalhos e 

lentes de material silto-argiloso. 

Ocorrem associados às calhas dos cursos d’água de maior porte, encaixados 

tanto no embasamento cristalino como nos depósitos terciários, compreendendo 
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basicamente sedimentos aluviais. 

A idade provável desses depósitos é Pleistocênica, obtida pelo conteúdo 

fossilífero encontrado nos aluviões e paleoterraços aluviais de alguns rios da região. 

 

c) Formação Botucatu (J3K1bt) 

Constitui-se dominantemente por arenitos finos a grossos, coloração 

avermelhados, bem arredondados e com alta esfericidade, dispostos em sets e/ou 

cosets de estratificações cruzadas de grande porte. Os estratos cruzados são 

compostos na sua porção mais íngreme por lâminas alternadas de fluxos de grãos e 

queda livre de grãos que se interdigitam em direção a base com laminações 

transladantes cavalgantes. 

Os estratos cruzados da Formação Botucatu têm sido interpretados como 

depósitos residuais de dunas eólicas crescentes e lineares acumuladas em um 

extenso mar de areia (sand sea). A ausência de depósitos de interdunas úmidos 

permite interpretar a Formação Botucatu como um sistema eólico seco. 

Esta unidade é fonte de areias quartzosas para uso industrial e é explorada 

para a obtenção de lajes de uso em piso ou revestimento e blocos de alicerce na 

construção civil. Os arenitos desta Unidade constituem-se em excelentes aqüíferos 

explotados em diversos estados brasileiros, fazendo parte do denominado Aqüífero 

Guarani. 

d) Formação Serra Geral (K1bsg) 

Compreende um pacote de rochas vulcânicas, formado por um extenso 

conjunto de derrames basálticos e subordinadamente félsicos que ocorrem em uma 

grande extensão da Bacia do Paraná desde a sua borda norte de Mato Grosso e 

Goiás até o Rio Grande do Sul. Em Mato Grosso ocorre na região sudeste, 

constituindo-se por uma secessão de derrames vulcânicos, mormente de natureza 

basáltica e, secundariamente, ácida a intermediária. 

São basaltos e basaltos andesíticos de filiação toleítica, maciços, cinza-

escuro, granulação fina a média, às vezes amigdaloidal e muito fraturados. 

Disjunções colunares estão presentes indicando derrames mais espessos. 

Subordinadamente ocorrem riolitos e riodacito, com intercalações de camadas de 

arenito, litoarenito e arenito vulcânico. 
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e) Formação Vale do Rio do Peixe (K2vp) 

Constitui-se por camadas tabulares de arenitos muito finos a finos, com cor 

marrom, rosa e alaranjado, exibindo dominantemente seleção boa à moderada, 

maciços ou exibindo estratificação cruzada tabular e acanalada de pequeno a médio 

porte, ou laminação plano-paralela incipiente ou laminação de migração de 

ondulações (ripples transladantes). Intercalam-se camadas também tabulares de 

siltitos maciços de cor creme a marrom. Localmente podem ocorrer lentes de arenito 

conglomerático com estratificação cruzada de pequeno porte contendo intraclastos 

argilosos ou carbonáticos. 

Identificada na extremidade sul do Estado, sob a forma de camadas tabulares 

constituídas por arenito fino a muito fino, coloração amarronzada, rosada e 

alaranjada, mostrando estratificações plano-paralela cruzada tabular e acanalada de 

pequeno porte, seleção boa a moderada. Subordinadamente tem-se intercalações 

de camadas tabulares de siltito maciço, cor creme a marrom e lentes de arenito 

conglomerático com intraclastos argilosos ou carbonatados. 

f) Grupo Passa Dois (P2T1pd) 

Englobam as formações Irati e Corumbataí, esta última correspondendo na 

litoestratigrafia da Bacia do Paraná ao intervalo sedimentar composto pelas 

formações Serra Alta, Teresina e Rio do Rasto na região centro e sul da bacia. A 

Formação Corumbataí é representada por camadas de folhelhos, siltitos e arenitos, 

com intercalações de camadas de calcário. As cores são dominantemente 

avermelhadas a róseas, podendo ser acinzentadas na base. A idade permiana 

superior do Grupo Passa Dois é balizada pela presença de fósseis de répteis 

mesosaurídeos na Formação Irati, e de fósseis de lamelibrânqios, ostracodes e de 

peixes, além de palinomorfos na Formação Corumbataí. 
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Figura 5: Mapa de Geologia. 
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2.1.5.4. RECURSOS HÍDRICOS  

As bacias hidrográficas são sistemas que integram as conformações de 

relevo e da rede hidrográfica, determinadas pelas características topográficas e 

geográficas do território.  

Os municípios interceptados pelo corredor em estudo são banhados pela 

Bacia Hidrográfica do Paraguai e Bacia Hidrográfica do Tocantins-Araguaia. 

A Região Hidrográfica do Paraguai inclui uma das maiores extensões úmidas 

contínuas do planeta, o Pantanal, considerado Patrimônio Nacional pela 

Constituição Federal de 1988 e Reserva da Biosfera pela Unesco no ano de 2000. 

Desde a década de 70, a expansão da pecuária e da soja em áreas do Planalto tem 

aumentado o desmatamento e a erosão. Pelo fato de vários rios da região, como o 

Taquari e o São Lourenço, apresentarem elevada capacidade de transporte de 

sedimentos tem aumentado a deposição de sedimentos no Pantanal e o 

conseqüente assoreamento dos rios localizados nas regiões de menor altitude (ANA, 

2017). 

A Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia possui uma área de 918.822 

km² (11% do território nacional) e abrange os estados de Goiás (21%), Tocantins 

(30%), Pará (30%), Maranhão (4%), Mato Grosso (15%) e o Distrito Federal (0,1%). 

Sua configuração é alingada, com sentido Sul-Norte, seguindo a direção 

predominante dos cursos d'água principais, os rios Tocantins e Araguaia, que se 

unem na parte setentrional da região, a partir de onde é denominado rio Tocantins, 

que segue até desaguar na Baía da Ilha de Marajó (ANA, 2017) 

O corredor de estudos estão inseridos na Sub-Bacia do Alto Rio Paraguai, 

unidade Correntes – Taguari e Sub-Bacia do Rio Araguaia, Unidade Alto Araguaia. 

Assim, a faixa de domínio da MT 100, é interceptada por uma rede hidrográfica não 

muito densa, pois está localizada em partes mais altas do relevo, denominados 

divisores de águas.  
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Figura 6: Mapa de Bacias e Rede Hidrográfica. 

2.1.5.5. CLIMA 

A Área de Influência é caracterizada pela unidade Clima Tropical Continental 

Alternadamente Úmido e Seco das Chapadas, Planaltos e Depressões (Ver Mapa 
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de Unidades Climáticas). As unidades IIIA3a e IIIA3b, estão classificadas como 

mesotérmico dos topos de cimeira dos chapadões, precisamente localizado nos 

topos do planalto Itiquira-Araguaia.  A temperatura média é de 22,4 graus. 

 
Figura 7: Mapa de Unidades Climáticas. 
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2.1.5.6. RECURSOS MINERAIS 

Com a finalidade de promover o planejamento e aproveitamento dos recursos 

minerais, as atividades são controladas e gerenciadas pelo Departamento Nacional 

de Produção Mineral (DNPM). Este detém o controle das atividades de exploração, 

registro e pesquisas das atividades de mineração em todo território nacional.  

Para a identificação das áreas minerárias localizadas na área de influência e 

faixa de domínio das rodovias, foi realizada consulta ao órgão, que dispõe de dados 

espaciais, atualizados diariamente sobre a condição dessas áreas exploradas 

Foram identificados os cadastros de 11 processos na área de influência. O 

resultado da pesquisa realizada em 05/06/2017 está apresentado na tabela abaixo. 

FID PROCESSO AREA_HA FASE SUBS 

0 866621/2004 0,18 LICENCIAMENTO AREIA 

1 866021/2007 15 LICENCIAMENTO BASALTO 

2 867273/2007 5 REGISTRO DE EXTRAÇÃO CASCALHO 

3 867348/2008 49,18 LICENCIAMENTO BASALTO 

4 866495/2009 50 LICENCIAMENTO AREIA 

5 866687/2010 49,8 LICENCIAMENTO CASCALHO 

6 866173/2012 34,56 REQUERIMENTO DE LAVRA BASALTO 

7 866400/2014 5 REGISTRO DE EXTRAÇÃO CASCALHO 

8 866154/2015 20 LICENCIAMENTO BASALTO 

9 866683/2007 1 DISPONIBILIDADE AREIA 

10 866473/2015 5,63 DISPONIBILIDADE AREIA 
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Figura 8: Mapa de Requerimentos Minerários. 
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2.1.5.7. ESPELEOLOGIA  

Entende-se por cavidades naturais todo e qualquer espaço subterrâneo 

penetrável pelo homem com ou sem abertura identificada. Popularmente conhecido 

como caverna, seu sistema inclui o conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali 

encontradas. Em atenção a essas áreas que abrigam tipos específicos de 

biodiversidade, foi realizado uma consulta ao Cadastro Nacional de Cavernas de 

possíveis cavidades na área de influência.  

Conforme apresentado no mapa, a única caverna encontrada na região está 

fora da área de influência, localizada no município de Alto Taquari, denominada 

Gruta Casa da Onça. 
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Figura 9: Mapa de Patrimônio Espeleológico. 
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2.1.6. MEIO BIÓTICO 
2.1.6.1. Vegetação 

Na Área de Influência da concessão da rodovia MT 100, ocorre vegetação de 

tipos variados, desde os cerrados, mais ao norte, até ambientes florestais na porção 

sul, com destaque para a fitoecologia denominada “Savana Estacional Arborizada 

Com Floresta de Galeria”. A identificação e distinção da vegetação na área de 

influência foram feitas por meio de mapeamento, Utilizando-se a base temática do 

Centro Gestor e Operacional do SIPAM (2004). 

As fontes de dados secundários utilizadas para a caracterização das 

fitofisionomias florestais foram o Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004), o 

Projeto RADAMBRASIL (IBGE, 1976 e 1977), Classificação da vegetação brasileira, 

adaptada a um sistema universal (VELOSO; RANGEL FILHO; LIMA, 1991) e o 

Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 1992).  

Para melhor entendimento da área de influência é apresentada no "Mapa de 

Vegetação". Destacando - se ocorrência das fitofisionomias predominantes nos 

trechos da rodovia MT 100. 

Na área de influência, predominam duas grandes Regiões Fitoecológicas: a 

Savana Estacional Arborizada Com Floresta de Galeria, seguida pela fitoecologia 

Savana Estacional Arborizada Sem Floresta de Galeria, coexistindo uma grande 

diversidade de formações vegetais, as quais são diferenciadas principalmente pela 

qualidade dos solos. A classificação desses domínios geralmente é baseada em 

aspectos fisionômicos e estruturais mais do que em aspectos florísticos. 

Caracterização das Fitofisionomias Florestais Existentes no Trecho da 

Rodovia MT 100 

Após a realização de consultas à bibliografia existente e analise no mapa, 

quatro fitofisionomias foram identificadas no local: 

Floresta Ombrófila Aberta 

A Floresta Ombrófila Aberta é uma fisionomia florestal composta de árvores 

mais espaçadas que as da Floresta Ombrófila Densa, com estrato arbustivo pouco 

denso e caracterizado ora pelas fanerófitas rosuladas, ora pelas lianas lenhosas. 

Ocorre em clima que pode apresentar um período com mais de dois e menos de 

quatro meses secos, com temperaturas médias entre 24ºC e 25ºC. 

228



 

Caderno 1.4 – Estudos de Meio Ambiente 
 

35 
Lote 1 – Alto Araguaia 

Esta Região Fitoecológica ocorre com quatro fácies florestais (alterações da 

fisionomia): a floresta de palmeiras (cocal), onde a Orbignya phalerta (Babaçu) e a 

Maximiliana regia (Inajá) são as Palmae mais importantes; a floresta-de-bambu 

(bambuzal), dominada pelo gênero Bambusa, subgênero Chusquea; a floresta de 

cipó (cipoal), assim chamada em vista da enorme quantidade de lianas que 

envolvem suas poucas e espaçadas árvores; e a floresta-de- sororoca (sororocal), 

caracterizada pelos agrupamentos da Musaceae Phenakospermum guyanense 

(sororoca). 

Para a área de influência evidenciada no mapa apresenta regiões com cadeia 

montanhosa gnáissica revestida de Floresta Ombrófila Aberta com cipós (Asc). 

Observam-se árvores espaçadas livres ou completamente envolvidas de cipós, 

constituindo o início da paisagem colunar típica da “mata de cipó”. 

Floresta Ombrófila Densa 

Este tipo de vegetação é caracterizado por fanerófitos, justamente pelas 

subformas de vida macro e mesofanerófitos, além de lianas lenhosas e epífitos em 

abundância que o diferenciam das outras classes de formações. Porém, sua 

característica ecológica principal reside nos ambientes ombrófilos que marcam muito 

bem a “região florística florestal”. Assim, a característica ombrométrica da Floresta 

Ombrófila Densa está presa aos fatores climáticos tropicais de elevadas 

temperaturas (médias de 25ºC) e de alta precipitação bem distribuída durante o ano 

(de 0 a 60 dias secos), o que determina uma situação bioecológica praticamente 

sem período biologicamente seco. 

Outra característica dessa vegetação é a maior densidade do estrato superior 

e menor presença de sub-bosque, que é limpo e de fácil caminhamento. Neste tipo 

de floresta pode-se chegar a mais de 500 indivíduos por hectare, abrangendo cerca 

de 200 espécies. 

Dominam nos ambientes desta floresta os latossolos e os podzólicos, ambos 

de baixa fertilidade natural. Tal tipo vegetacional foi subdividido em cinco 

fitofisionomias ordenadas segundo hierarquia topográfica, que refletem fisionomias 

diferentes, de acordo com as variações ecotípicas resultantes de ambientes 

distintos. 

Para a área de influência, evidenciada no mapa regiões com subdivisões 
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hierárquicas classificada de Floresta Ombrófila Densa Submontana Dossel 

Emergente (Dse). 

Floresta Estacional Semidecidual 

O conceito ecológico deste tipo de vegetação está condicionado à dupla 

estacionalidade climática. É constituída por fanerógamos com gemas foliares 

protegidas da seca por escamas, tem folhas esclerófilas deciduais e a perda de 

folhas do conjunto florestal (não das espécies), situa-se entre 20 e 50%. As 

faciações deste tipo florestal são: Aluvial, Terras Baixas, Submontana e Montana. 

Dentre as árvores que perdem total ou parcialmente as folhas no período 

desfavorável destacam-se: ipês (Tabebuia roseo-alba, T. serratifolia, T. 

impetiginosa), guatambus e perobas (Aspidosperma sp), embiruçus (Pseudobombax 

longiflorum e P. tomentosum), gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium), angicos 

(Anadenanthera macrocarpa e A falcata), e aroeira-preta (Myracrodruon urundeuva). 

Há também ocorrência de palmeiras como inajá (Attalea maripa), bocaiuva 

(Acrocomia sclerocarpa) e babaçu (Orbignia speciosa), esta última muito favorecida 

com as queimadas. 

Para a área de influência, evidencia no mapa regiões com subdivisões 

hierárquicas classificada de Floresta Estacional Semidecidual Submontana Dossel 

Emergente (Fse). 

Savana Estacional Arborizada (cerrado) 

Corresponde à fisionomia savânica propriamente dita, caracterizando-se pelo 

aspecto xeromorfo do componente arbustivo-arbóreo e pelo expressivo estrato 

herbáceo, onde predominam gramíneas cespitosas (que formam touceiras). 

Variações fisionômicas e estruturais, decorrentes de características pedológicas 

diferenciadas e de perturbações antropogênicas expressam-se pela distribuição 

espacial irregular de indivíduos, ora com adensamento do estrato arbustivo-arbóreo, 

ora com predomínio do componente herbáceo. A altura varia entre 2 e 7m. 

Apresenta, como característica marcante, estrato arbóreo composto de exemplares 

de troncos e galhos retorcidos, casca espessa e folhas grandes, muitas vezes 

coriáceas. 

Constitui uma formação vegetal relativamente aberta, geralmente manejada 

com fogo, podendo representar feições alteradas de Savanas Florestadas, 
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submetidas a pressões antrópicas.  

É denominada em sentido amplo de “Cerrado”. Ocorre sobre vários tipos de 

solos, mais frequentemente em latossolos álicos, mas também em solos podzólicos, 

concrecionários e Areias Quartzosas. Espécies características: jatobá-do-cerrado 

(Hymenaea stigonocarpa), ipê-do-cerrado (Tabebuia caraiba), araticum (Annona 

coriacea), pequizeiro (Caryocar brasiliensis), mangaba (Hancornia speciosa), 

lixeirinha (Davilla elliptica), colher-de-vaqueiro (Salvertia convallariaeodora), lixeira 

(Curatella americana), pau- santo (Kielmeyera sp), pau-terra (Qualea sp), muricis 

(Byrsonima sp), entre outras. A ocorrência de lianas não se dá de forma agressiva, 

sendo, em sua maioria, herbáceas ou semi-lenhosas. 

Para a área de influência foram verificadas três subtipos de savana: Savana 

Arborizada (Campo Cerrado Com ou Sem Floresta de Galeria); Savana Parque 

(Parque de Cerrado ou Campo sujo com Floresta de Galeria) e Savana gramíneo-

lenhosa (Campo Limpo com Floresta de Galeria). 

Savana Estacional Arborizada com Floresta de Galeria (Saf) 

Estas formações ripárias formam faixas ao longo dos rios e córregos, onde 

ocorrem espécies como ingá (Inga sp), figueira (Ficus sp), pinha-do-brejo (Talauma 

ovata), pindaíba-do-brejo (Xylopia emarginata). Ao lado destas essências 

tipicamente ripárias, ocorrem ainda elementos estacionais, uma vez que estas 

formações não estão submetidas ao estresse hídrico verificado no ambiente 

savânico. Por constituírem faixas contínuas que se destacam na paisagem de 

formações abertas, recebem a denominação de “Floresta de Galeria” ou “Florestas 

Ciliares”. 

Savana Estacional Arborizada sem Floresta de Galeria (Sas) 

Salienta-se que devido a grandes alterações sofridas neste território, com a 

expansão das áreas de uso. Foram observadas linhas de vegetação junto às 

drenagens. De modo geral, algumas formações que ocupavam grandes extensões 

no mapeamento RADAM, foram separadas com alternância nos padrões de 

dominância. 

Savana Estacional Parque com Floresta de Galeria (Spf) 

Estas formações ripárias formam faixas ao longo das margens dos rios e 

córregos onde ocorrem espécies como: ingá (Inga sp), figueira (Ficus sp), pinha-do-
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brejo (Talauma ovata), pindaíba-do-brejo (Xylopia emarginata) estão presentes. Ao 

lado destas essências tipicamente ripárias, ocorrem ainda elementos estacionais 

junto às regiões marginais atingidas pela presença de água. Por constituírem faixas 

contínuas que se destacam na paisagem de formações abertas, recebem a 

denominação de Floresta de Galeria ou Floresta Ciliar. 

Savana Estacional Gramíneo-Lenhosa com Floresta de Galeria (Sgf) 

Corresponde à vegetação presente em áreas deprimidas, sobre solos 

hidromórficos, onde o lençol freático aflora ou é muito superficial, geralmente em 

localidades caracterizadas por nascentes, lagoas, corixos e riachos. Caracteriza-se 

pela presença de flora hidrófila, isto é, que se desenvolve em ambientes úmidos. 

Também denominada de “Campos Úmidos”. 

Desenvolve-se também sobre afloramentos rochosos ou solos muito rasos, 

freqüentemente com camada de laterita superficial, podendo-se encontrar campos 

úmidos onde a rocha é superficial, em topos de morros testemunhos e em alguns 

platôs em torno de buritizais e Floresta de Galeria. 
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Figura 10: Mapa de Vegetação.
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 2.1.6.2. Uso e Cobertura do Solo 

O uso e a cobertura da terra estão intrinsecamente relacionados com a troca 

de energia que ocorre entre a superfície e a atmosfera e por isto exercem influência 

tanto em escala local quanto regional e, ainda, podem atuar de maneira positiva ou 

negativa nos elementos que regulam o clima terrestre (Foley et al., 2005; Lambin et 

al., 2003). Neste sentido, os processos de mudança do uso e da cobertura da terra, 

além da perda de biodiversidade, alteram o albedo terrestre, a composição química 

da atmosfera e os ciclos biogeoquímicos, modificam o balanço energético e 

influenciam o clima e, por isso, fazem parte da agenda das pesquisas globais de 

meio ambiente (Foley et al., 2005; Lambin et al., 2003; Laurance et al., 2011; 

Verburg et al., 2009). Desta forma, um dos fatores mais impactantes é o 

desflorestamento. 

Estudos da cobertura vegetal e do uso da terra na meso região Sudeste Mato-

Grossense, utilizando imagens orbitais, têm sido relatados com frequência na 

literatura. Usando técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, 

mostraram a importância dessas técnicas na detecção de mudanças no uso da terra 

por transformações antrópicas ocorridas na cobertura vegetal para áreas dos 

municípios de Alto Araguaia, Alto Taquari. 

A distinção dos aspectos do Uso e Cobertura da Terra identificados neste 

relatório foi resultado do mapeamento da área de influência, com área aproximada 

de 2.125,11 km². O "Mapa de Uso e Cobertura” ilustra a classificação realizada e 

suas áreas correspondentes. Para o mapeamento, utilizou-se a base temática dados 

de desmatamento do Projeto PRODES (TERRACLASS-2012), bem como na base 

de interpretação de imagens de satélite do sensor Landsat 8. 

Os dados obtidos através do mapeamento Uso e Cobertura da Terra 

possibilitaram a caracterização de aspectos como, por exemplo, estrutura fundiária, 

contingente populacional, atividades econômicas, infraestrutura, entre outros. 

Vegetação Natural 

As classes de uso e cobertura da terra, identificadas nas porcões de áreas 

com vegetação natural, foram: 

Floresta: áreas cobertas por vegetação de porte florestal (Floresta Ombrófila 

Aberta com cipós, Floresta Ombrófila Densa Submontana Dossel Emergente e 
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Floresta Estacional Semidecidual Submontana Dossel Emergente). 

Cerrado: áreas cobertas por vegetação de savana de porte não-florestal 

(Savana Estacional Arborizada com Floresta de Galeria, Savana Estacional 

Arborizada sem Floresta de Galeria, Savana Estacional Parque com Floresta de 

Galeria e Savana Estacional Gramíneo-Lenhosa com Floresta de Galeria). 

Agricultura Anual 

Envolve um conjunto de áreas utilizadas para plantio de cultura de ciclo anual, 

sobre tudo de grãos, com emprego de padrões tecnológicos elevado. 

As áreas de agricultura concentram-se principalmente no município de Alto 

Taquari. Essas áreas resumem-se principalmente a cultura de soja, milho (arroz, 

mandioca, feijão). 

Agricultura Perene 

Caracteriza-se por um conjunto de sistemas de produção, onde predominam 

estabelecimentos com pecuária de baixa e média tecnologia, associados a 

produtores familiares e empresariais de pequeno porte econômico.  Na área de 

influência, compreendem a estabelecimentos com pecuária, cultivos de subsistência 

e lavouras tradicionais.  

Estas tipologias de pequenas propriedades com agropecuária de subsistência 

ocorrendo também de forma disseminada no restante da área estudada, 

principalmente ao longo dos principais eixos viários, precisamente no município de 

Alto Taquari. 

Mosaico de Ocupações 

Compreende as áreas representadas por uma associação de diversas 

modalidades de uso de terra. Nesta classe caracterizada essencialmente pelas 

sedes das propriedades e/ou outras edificações e estruturas de apoio às atividades 

produtivas, tais como currais, silos, galpões, residências de empregados e ranchos 

para pesca. Inclui também as escolas rurais. 

Pastagem 

Pastagem 

Pastagem sem práticas conservacionistas: Compreende áreas de 

pastagens artificiais convencionais, sem dispositivos de conservação do solo como, 

por exemplo, terraços e curvas de nível. Tais pastagens são compostas 
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essencialmente por gramíneas do gênero Brachiaria, distinguindo-se claramente das 

pastagens dotadas de práticas conservacionistas do solo, evidenciando o caráter 

extensivo da pecuária praticada pelas propriedades rurais. 

Pastagem com práticas conservacionistas: Diferentemente da categoria 

anterior, engloba o conjunto de áreas de pastagens artificiais dotadas de práticas 

conservacionistas do solo, entre as quais a implantação de curvas de nível, terraços, 

entre outros. São também formadas a partir do plantio de gramíneas do gênero 

Brachiaria. É possível distingui-las em função da vegetação herbáceo-arbustiva que 

se desenvolve sobre terraços e curvas de nível. 

Silvicultura 

Compreendem as áreas com objetivo de criação e desenvolvimento de 

povoação florestal com intuito comercial ou simplesmente de Hobbies. Instituindo o 

meio dedicado ao estudo dos métodos naturais e artificiais de regenerar e melhorar 

os povoamentos florestais, usando meios de aproveitamento e uso racional das 

áreas de vegetação, criando determinadas espécies de plantas para atender as 

necessidades do mercado. 

Área Urbana 

Constituída de áreas definidas como manchas urbanas, que decorre de 

concentração populacional formadora de lugarejos, vilas ou cidades que apresentam 

infraestrutura diferenciada da área rural apresentando adensamento de 

arruamentos, casas, prédios e outros equipamentos públicos. Caracteriza-se pela 

alta diversificação das funções urbanas associadas às médias densidades de 

equipamentos e estabelecimentos. 

Área não Observada 

Abrangem as áreas que tiveram suas interpretações impossibilitadas devido à 

presença de nuvens ou sombra de nuvens, no momento de pastagens para 

aquisição das imagens de satélites, bem como, áreas recentemente queimadas
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Figura 11: Mapa de Uso e Cobertura da Terra. 
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2.1.6.3. Fauna 

Na Área de Influência Direta do Lote I – Rodovia MT 100, Trecho Divisa 

MT/MS - Alto Taquari - Alto Araguaia é possível observar que os ambientes mais 

preservados estão restritos às remanescentes florestais, pois a região está inserida 

em um contexto de alta fragmentação, ocasionado principalmente pela implantação 

de atividades econômicas como agricultura de cana-de-açúcar, soja e milho. Esses 

fragmentos, muitas vezes isolados, por estarem inseridos em uma matriz bastante 

degradada, não conseguem desenvolver suas funções ecológicas, já que, na 

maioria dos casos, quando mantém pequenas populações estas não conseguem se 

dispersar para a manutenção do fluxo gênico. 

As rodovias podem representar grandes obstáculos ao movimento de animais 

vertebrados, pois se tratando de uma estrutura linear, tendem a gerar um “efeito 

barreira”, que pode bloquear ou restringir o movimento das espécies. 

As rodovias e outros empreendimentos lineares vêm sendo apontados como 

um dos principais impactos à conservação da biodiversidade. Seus efeitos podem 

ser verificados através da fragmentação (FORMAN E DEBLINGER 2000), hidrologia 

(JONES et al. 2000), poluição sonora (REIJNEN et al. 1995), facilitação da 

introdução de espécies exóticas (FORMAN et al. 2002), atropelamentos à fauna 

selvagem (BAGER et al. 2000), entre outros. No Brasil, alguns autores afirmam que 

o desmatamento da vegetação nativa dos biomas do Cerrado e da Amazônia tem 

uma estreita relação com a construção de estradas (AYRES et al. 1991, ALHO & 

MARTINS 1995, NEPSTAD et al.1997). 

Portanto, foram listadas para o Lote I – Rodovia MT 100, Trecho Divisa 

MT/MS - Alto Taquari - Alto Araguaia as possíveis espécies vulneráveis a 

ocorrências de atropelamentos baseados em trabalhos e estudos em atividades de 

obras viárias.  

Quadro 01 – Espécies da fauna vulneráveis a ocorrências de atropelamento. 
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ORDEM FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 

Perissodactyla Tapiridae Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) Anta ² ³ ⁵ 
Rodentia Caviidae Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) Capivara 

Carnivora 

Canidae 
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) Lobete 

Chrysocyon brachyurus (Iliger, 1815) Lobo-guará ¹ ³ ⁵ 

Felidae 

Puma concolor (Linnaeus, 1771) Onça-parda ³ ⁴ ⁵ 
Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) Jaguatirica 

Panthera onca (Linnaeus, 1758) Onça-pintada¹ ³ ⁴ 
Mustelidae Eira barbara (Linnaeus, 1758) Irara ⁶ 

Procyonidae 
Nasua nasua (Linnaeus, 1766) Quati ⁶ 
Procyon cancrivorus (Cuvier, 1798) Mão-pelada 

Primates 
Callitrichidae Mico melanurus (E. Geoffroy, 1812) Sagui-do-cerrado 

Cebidae Sapajus libidinosus (Spix, 1823) Macaco-prego ⁵ 

Cingulata Dasypodidae 
Dasypus septemcinctus (Linnaeus, 1758) Tatu-galinha-pequeno 

Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) Tatu-peba 

Artiodactyla 
Cervidae 

Mazama americana (Erxleben, 1777) Veado-mateiro 

Mazama gouazoubira (Fisher, 1814) Veado-catingueiro 

Tayassuidae Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) Cateto ⁵ 

Pilosa 
Myrmecophagida

e 

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) Tamanduá-mirim 

Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758) Tamanduá-bandeira² ³ ⁵ 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis albiventris (Lund, 1840) Gambá-de-orelha-branca 

Squamata 
Teiidae 

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) Calango-verde 

Salvator merianae (Duméril & Bibron, 

1839) 
Teiú ³ 

Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) Teiú-branco ³ 

Kentropyx sp. (Spix, 1825) Calango 

Iguanidae Iguana iguana (Laureti, 1768) Iguana ³ 

Serpentes 

Boidae 
Boa constrictor (Linnaeus, 1758) Jiboia ² ³ 

Eunectes murinus (Linnaeus, 1758) Sucuri ³ 

Viperidae 
Bothrops moojeni (Hoge, 1966) Jararaca 

Crotalus durissus (Linnaeus, 1758) Cascavel ⁴ 

Colubridae Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) Caninana 

Crocodylia Alligatoridae Caiman yacare (Daudin, 1802) Jacaré-do-pantanal² ³ 

Anura Bufonidae 
Rhinella schneideri (Werner, 1894) Sapo-cururu 

Rhinella sp. (Fitzfinger, 1826) Sapo-cururu 

Passeriformes Hirundinidae 

Progne tapera (Vieillot, 1817) Andorinha-do-campo 

Progne chalybea (Gmelin, 1789) Andorinha-doméstica-grande 

Tyrannus savana (Vieillot, 1808) Tesourinha 

Saltator similis (D’Orbigny & Lafresnaye, 
1837) 

Trinca-ferro-verdadeiro 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) Tiziu 

Psittaciformes Psittacidae 

Pionus menstruus (Linnaeus, 1766) Maitaca-de-cabeça-azul 

Primolius maracana (Cassin, 1853) Maracanã-de-colar 

Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) 
Periquito-de-encontro-
amarelo 

Suliformes Anhingidae Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) Biguatinga 

Rheiformes Rheidae Rhea americana (Linnaeus, 1758) Ema ¹ ³ 

Accipitriformes Accipitridae 

Busarellus nigricollis (Latham, 1790) Gavião-belo ³ 
Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) Gavião-carijó ³ 
Ictinia plumbea (Gmelin, 1788) Sovi ³ 

Charadriiformes 

Jacanidae Jacana jacana (Linnaeus, 1766) Jaçanã 

Charadriidae Vanellus chilensis (Molina, 1782) Quero-quero 

Rallidae Aramides cajaneus (Statius Muller, 1776) Saracura-três-potes 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus (Bechstein, 1793) Urubu-de-cabeça-preta 
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Strigiformes Strigidae Athene cunicularia (Molina, 1782) Coruja-buraqueira 

Galliformes Cracidae 

Ortalis guttata (Spix, 1825) Aracuã-pintado 

Penelope superciliaris (Temminck, 1815) Jacupemba 

Crax fasciolata (Spix, 1825) Mutum-de-penacho 

Cariamiformes Cariamidae Cariama cristata (Linnaeus, 1766) Seriema 

Trogoniformes Trogonidae Trogon curucui (Linnaeus, 1766) 
Surucuá-de-barriga-
vermelha 

Columbiformes Columbidae 
Patagioenas speciosa (Gmelin, 1789) Pomba-trocal 

Columbina talpacoti (Temminck, 1811) Rolinha-roxa 

Cuculiformes Cuculidae 

Piaya cayana (Leach, 1820) Alma-de-gato 

Guira guira (Gmelin, 1788) Anu-branco 

Crotophaga major (Gmelin, 1788) Anu-coroca 

Legenda:1 – Quase ameaçada (IUCN, 2016); 2 – Vulnerável (IUCN, 2016);  3 – Vulnerável (MMA, 
2014);   
4 – Apêndice I (CITES); 5 – Apêndice II (CITES); 6 – Apêndice III (CITES). 
 

 

 

O Lote I – Rodovia MT 100, Trecho Divisa MT/MS - Alto Taquari - Alto 

Araguaia está inserido em uma paisagem caracterizada pela presença de formações 

florestais de Mata Seca com conexão a formações de florestas savanas. Portanto ao 

obter a análise de cobertura vegetal e uso do solo, nota-se que no contexto regional 

as formações naturais sofreram alterações na porção média alta da bacia, com a 

substituição de vegetação natural por lavouras. Nesse contexto, as populações 

faunísticas remanescentes e que necessitam deste recurso encontram-se 

distribuídas em fragmentos de vegetação natural isolados nas proximidades do 

empreendimento. 
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2.1.7. MEIO SOCIOECONÔMICO 
2.1.7.1. Área de Influência Direta  

A Área de Influência Direta (AID) constitui-se na área que será 

diretamente afetada a partir da instalação do empreendimento, podendo ser 

positiva ou negativa. 

O diagnóstico socioeconômico dos municípios integrantes do 

empreendimento foi realizado buscando estabelecer o perfil de cada um. 

Priorizando o uso de indicadores que permitissem uma visualização das 

principais características da população e atividades econômicas da região. 

Observou-se também a estrutura da rede de cidades em que esses 

municípios se articulam, buscando apresentar aspectos básicos da dinâmica 

de ocupação mais recente. 

2.1.7.2. Características dos municípios atingidos na Área de Influência Direta  

A área de influência direta afetada, conforme já citado, é o trecho da 

Rodovia MT 100, Trecho Divisa MT/MS - Alto Taquari - Alto Araguaia. A 

metodologia utilizada privilegiou o levantamento de dados secundários 

fundamentais na identificação e seleção das informações essenciais para este 

estudo. Neste sentido, foram utilizados dados das principais instituições de 

pesquisa do país e do Estado do Mato Grosso, tais como: IBGE, INEP/MEC, 

PNUD/Brasil, SEPLAN, INCRA, SEPPIR, sites das Prefeituras, dentre outros. 

Aspectos Gerais 

Os estudos pretendem oferecer uma visão ampla da área de influência, 

com dados sobre localização geográficas, divisão político administrativa, bem 

como, dados municipais, tais como: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

Infraestrutura Regional e Economia, Turismo e Arqueologia. 

A atual distribuição populacional da área objeto de análise deste estudo 

insere‐se nos processos de ocupação recentes, após a instalação dos 

terminais ferroviários, onde evidencia que Alto Araguaia vinha tendo 

crescimento demográfico desde a década de 70, em parte explicada pelo 

crescimento do então distrito de Alto Taquari, com forte atividade agrícola. A 

emancipação do município de Alto Taquari, em 1986, pode ter influenciado o 

crescimento populacional de Alto Araguaia, que não poderia mais contar com 
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a população de seu antigo distrito em sua contagem populacional, diminuindo 

seu número de habitantes, porém a partir de 1991 começa a experimentar 

novo crescimento, que se acentua a partir de 2000, ano posterior a chegada 

da ferrovia em Alto Taquari. 

As principais características populacionais e sociais dessa região são 

apresentadas a seguir, iniciando‐se pelas Tabelas 1, que inclui a população 

total (estimativa 2016) e Densidade Demográfica. A densidade demográfica é 

um dos principais aspectos na análise da distribuição populacional em dado 

território. 

Municípios 

 
Data de 
Criação 

Área 
(Km²) 

Populaçã
o 2016 

Densidade 
Demográfic

a 
Altitude Clima 

Distânci
a da 

Capital 
(km) 

Alto Araguaia 
26/10/193

8 
5.514,508 17.168 3,1 hab./km² 692 m 

Tropica
l 

426 

Alto Taquari 
13/05/198

6 
1.416,520 9.963 

7,14 
hab./km² 

851 m 
Tropica

l 
509 

 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

O IDHM ‐ Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (desenvolvido pelo 

IPEA/Fundação João Pinheiro/IBGE/PNUD, tendo como base o IDH, desenvolvido 

pela ONU/PNUD ‐ Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) é um 

indicador sintético, de utilização mundial, que permite a avaliação simultânea de 

algumas condições básicas de vida da população de uma dada localidade. Para 

tanto, considera aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos que influenciam 

a qualidade da vida e o desenvolvimento humano. 

O IDHM é uma adaptação do IDH à escala de municípios, que utiliza as 

informações dos Censos Demográficos do IBGE, por isso sua atualização somente 

pode ser realizada decenalmente. Para alcançar sua meta e ser um indicador 

sucinto o IDH considera três componentes: educação (alfabetização e taxa de 

matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB percapita). O 

índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano 

total) e é subdividido nas seguintes classes: 

➢ 0 < IDH < 0,499 - Baixo Desenvolvimento Humano 

➢ 0,5 < IDH < 0,799 - Médio Desenvolvimento Humano 
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➢ IDH > 0,8 - Alto Desenvolvimento Humano 

Abrange uma síntese dos índices de longevidade, educação e renda para 

caracterizar o grau de desenvolvimento humano. 

Municípios IDH 2010 

Alto Araguaia 0,704 

Alto Taquari 0,705 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) em Mato Grosso é 0,725, em 

2010, o que situa essa Unidade Federativa (UF) na faixa de Desenvolvimento 

Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o 

IDHM da UF é Longevidade, com índice de 0,821, seguida de Renda, com índice de 

0,732, e de Educação, com índice de 0,635 (PNUD, Ipea e FJP). 

 

2.1.7.3. Infraestrutura Regional & Economia  

O desenvolvimento econômico de Alto Taquari e Alto Araguaia teve destaque 

após a instalação dos terminais ferroviários, causando nas cidades externalidades 

como diminuição do desemprego, crescimento do agronegócio, implantação de 

indústrias de beneficiamento, crescimento do PIB, entre outros. Nesse ponto 

observa-se a seguinte reportagem da imprensa de Mato Grosso: 

“O trem mudou o perfil de Alto Taquari e Alto Araguaia. Nas 

duas cidades desemprego é verbete fora do vocabulário. Lá, 

não se fala em demissão e sim em contratação. Esse lado 

positivo atrai novos moradores e com isso a demanda por 

serviços públicos aumenta, o que obriga o Poder Público a 

oferecer mais escolas, saneamento, habitação, saúde e 

segurança. A população de Alto Araguaia é de 13.790 

habitantes e somente as indústrias de adubo da Cargill, 

Galvani e Bünge geram mil postos diretos de trabalho. Ou 

seja, pelo menos 25% dos moradores – considerando-se a 

família do funcionário – foram beneficiados com a ferrovia, 

que levou as plantas industriais daquelas empresas à 

cidade.” 
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O desenvolvimento sócio-econômico de Alto Taquari e Alto Araguaia antes e 

depois da ferrovia, mostrados através de levantamento de dados em instituições 

oficiais, e da comparação de diversos índices como, PIB, produção agrícola 

municipal, arrecadação de impostos demonstra que os municípios ainda continuam 

crescendo e principalmente suas populações estão se beneficiando deste 

crescimento econômico. 

A posição geográfica de Alto Taquari lhe permitiu desenvolver ao longo dos 

anos, vínculos históricos com dois Estados da Federação vizinhos do município: 

Goiás e Mato Grosso do Sul. O município localiza-se no sudeste Matogrossense, 

entre duas grandes bacias fluviais a do Prata e a do Tocantins. A cabeceira do 

Ribeirão Furnas, tributário do Rio Taquari que contribui para a Bacia do Prata, é o 

extremo meridional do estado de Mato Grosso. O Rio Taquari é um dos formadores 

da extensa planície pantaneira, e vai agregar inúmeros afluentes durante seu 

percurso até desaguar suas águas no Rio Paraguai. 

A origem do nome da cidade e do termo Taquari é de origem Tupi, significa 

bambu ou taquara, com a qual os indígenas locais fabricavam um cachimbo 

denominado tacuari. A Lei nº 669, de 07/05/1938, criou o Distrito Policial de Taquari 

devido à localização estratégica do povoado. A Lei Estadual nº 1.118 de 1958 

instituiu o Distrito de Alto Taquari, pertencente ao município de Alto Araguaia. Com o 

crescimento da lavoura, pecuária e aumento populacional, em 1986 a Lei Estadual 

nº 4.993 criou o município de Alto Taquari, desmembrando-o de Alto Araguaia. 

Alto Araguaia, por sua vez, possui origem bem mais antiga e relevo um pouco 

mais ondulado que de Alto Taquari, mais ainda relativamente plano. Em sua origem 

chamava-se Santa Rita do Araguaya, mesmo nome da cidade goiana vizinha, 

ambas separadas apenas pelo rio Araguaia, divisor de terras mato-grossenses e 

goianas. Em 1911 existia na localidade uma escola mista, mas só em 1921, através 

da Resolução nº 837, é criado o município. Mas em 1933, com o Decreto nº 291, 

transferiu-se a sede e a comarca do município para a localidade de Lageado 

(posteriormente Guiratinga), sendo então extinto o município de Santa Rita do 

Araguaya. Só em 1938, através do Decreto-Lei nº 208, ato que reestruturou o 

território mato-grossense, foi restaurado o município, já com o nome de Alto 

Araguaia, pelo motivo de abrigar em seu território as nascentes do Rio Araguaia. 
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A localização dos dois municípios dentro do mapa político-administrativo de 

Mato Grosso pode ser observada no “Mapa de Localização”. Das características que 

os dois municípios possuem, destaca-se o potencial agropecuário e o crescimento 

da receita da produção agrícola, principalmente a partir do ano 2000. 

O valor da produção agrícola em Alto Taquari teve um crescimento 

consistente até 2005, seguida de queda e recuperação. A área plantada manteve-se 

praticamente estável. 

Em Alto Araguaia os trilhos chegaram em 2002, a evolução do valor da 

produção agrícola se assemelha à de Alto Taquari, mas a área plantada evolui de 

forma mais instável, com crescimento mais forte a partir de 2001, e declínio em 

2005. 

2.1.7.4. Turismo 

O cenário araguaiense apresenta imensas praias, corredeiras, imensas 

grutas, exuberantes saltos e fantásticas cachoeiras, formando-se assim um 

verdadeiro e magnífico santuário. Abonando as mais importantes peças desse 

santuário ecológico, estão as nascentes do rio Araguaia. Alto Araguaia oferece a 

seus habitantes,  e  aos visitantes várias opções de lazer como o Parque Ecológico 

que é banhado pelo rio Boiadeiro onde a população pode fazer suas atividades, com 

áreas para os esqueitistas e parque infantil para as crianças. Alto Araguaia conta 

com grandes eventos culturais e grandes shows de bandas distintas que ocorre no 

espaço náutico, Alto Araguaia também conta com o parque de exposições onde 

acontecem vários tipos de eventos e vários torneios de rodeios. Várias quedas 

d'água são encontradas no território municipal, como a cachoeira do Araguaia, 

situada nos arredores da cidade onde foi instalada uma pequena geradora de 

eletricidade, e a cachoeira Couto Magalhães, próxima do município de Araguainha. 

Já Alto Taquari, por sua vez, conta hoje com um lago em sua área urbana 

com grande potencial turístico. O lago do Complexo do Parque Taquari tem mais de 

33 hectares de espelho d’água, e uma profundidade máxima de oito metros, o que 

permite o trânsito de embarcações de pequeno porte como lanchas, jetski e 

caiaques. Tem duas praias artificiais onde a população e visitantes podem passar 

momentos agradáveis com suas famílias e amigos. Uma área de banho foi 

delimitada próximo às praias, onde é proibido o trânsito de embarcações para dar 
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segurança aos banhistas. Futuramente, e respeitando-se as questões ambientais 

planeja-se a colocação de milhares de alevinos de peixes típicos do Rio Taquari, 

pertencente à bacia do Prata, para a prática de pesca esportiva. Neste complexo, 

estão ainda às margens do lago, o recinto do parque de exposições, o Clube do 

Laço, a pista de MotoCross,  o clube de remo e futuramente clubes públicos. Alto 

Taquari tem ainda como pontos turísticos os rios Araguaia e o Rio Taquari, que em 

suas terras nascem e seguem seu curso natural, o Rio Taquari, correndo para o sul 

na Bacia do Prata, e o Rio Araguaia correndo para o norte na Bacia amazônica, 

sendo portanto o município um grande divisor de águas. No rio Taquari, temos belas 

corredeiras e cachoeiras, que poderiam ser exploradas para o ecoturismo, 

arborismo, rafting, rapel, entre outras práticas esportivas. O local não possui 

estrutura para ser ainda explorada, precisando de estradas de acesso adequadas e 

estrutura de hotelaria ou hospedagem para receber turistas. 

2.1.7.5. Arqueologia 

Foi investigado o potencial arqueológico na Área de Influência nas quais 

se inserem o projeto de concessão. Apoiados ao levantamento de informações 

especializadas, foram identificados como Taquari 1, 2, 3 e 4. As quatro 

unidades se caracterizam por sítios cerâmicos a céu aberto 
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Figura 12: Mapa de Sítios Arqueológicos. 
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2.1.8. SITUAÇÃO ATUAL 
 

Neste capítulo, serão demonstrados a situação atual do Lote I – Rodovia MT 

100, Trecho Divisa MT/MS - Alto Taquari - Alto Araguaia, bem como a apresentação 

de locais comerciais, industriais e de interesse turísticos, propriedades rurais, vilas, 

cidades locadas na faixa de domínio interceptadas pelo traçado do empreendimento.  

 

  

  
Foto 01 a 04 – Início do Trecho Divisa entre os Estados MT/MS. 
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Foto 05 a 10 – Linha de Trem ativa para transporte de cargas na faixa de domínio da rodovia. 

 

  
Foto 11 e 12 – Silo e Linha de Trem ativa para transporte de cargas na faixa de domínio da 

rodovia. 
 

 
Foto 13 e 14 – Usina de Álcool localizado na faixa de domínio do Lote I – Rodovia MT 100, 

Trecho Divisa MT/MS - Alto Taquari - Alto Araguaia. 

249



 

Caderno 1.4 – Estudos de Meio Ambiente 
 

56 
Lote 1 – Alto Araguaia 

  
Foto 15 e 16 – Indústria Petrobras localizado na faixa de domínio do Lote I – Rodovia MT 100, 

Trecho Divisa MT/MS - Alto Taquari - Alto Araguaia. 

  
Foto 17 e 18 – Silo em atividade. 

 

  
Foto 19 e 20 – Silo em atividade. 
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Foto 21 a 24 – Cruzamento da Linha do Trem com sistema de cancelas e sinalização. 
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Foto 25 a 27 – Silo e Fim do Perímetro urbano do munícipio de Alto Taquari/MT. 

 

  
Foto 28 e 29 – Usina de Álcool localizada nas proximidades do Lote I – Rodovia MT 100, Trecho 

Divisa MT/MS - Alto Taquari - Alto Araguaia. 
 
 
 

  
Foto 30 e 31 – No trecho do Lote I – Rodovia MT 100, Trecho Divisa MT/MS - Alto Taquari - Alto 

Araguaia possui Ocupação de Comunidade Sem Terra. 
 

252



 

Caderno 1.4 – Estudos de Meio Ambiente 
 

59 
Lote 1 – Alto Araguaia 

  

 
Foto 32 a 34 – Silo de Início Perímetro Urbano do Município de Alto Araguaia.
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Foto 35 a 38 – Fim do Trecho BR-364. 

 

No decorrer do trecho, nota-se que o uso do solo na região, são praticamente as 

atividades de agricultura extensiva, com Silos de tratamento e armazenamento 

situados na faixa de domínio, exceto os trechos urbanos dos munícipios 

atravessados pela Rodovia. 

  
Foto 39 – Plantação de milho na faixa de servidão. 
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Foto 40 – Propriedade rural na faixa de domínio que apresenta atividade econômica de agricultura 

extensiva. 
 
 

   
Foto 41 e 42 – Atividade econômica da região é através da Agricultura. 

 

  
Foto 43 e 44 – Cultivo de milho em propriedades rurais localizadas na faixa de domínio da rodovia. 
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Foto 45 e 46 – Cultivo de milho em propriedades rurais localizadas na faixa de domínio da rodovia. 

 
 

2.1.8.1. PASSIVOS AMBIENTAIS 

Os passivos ambientais representam os danos causados ao meio ambiente, e 

a utilização de seus recursos; representando, assim, a responsabilidade e a 

obrigação sociais da instituição pública com os aspectos ambientais e a legislação 

pertinente.  

Para o DNIT (IPR-730, 2006), considera-se Passivo Ambiental Rodoviário 

como toda a ocorrência decorrente de:  

• Qualidade na construção, restauração ou manutenção de Rodovia, que 

promove dano ou de degradação ambiental à área destinada à faixa de domínio, 

pista de rodagem, comunidades e/ou cidades e por fim os usuários do tráfego;  

• Condições naturais de clima e meio ambiente advindos naturalmente 

como dano ou de degradação ambiental à faixa de domínio da Rodovia, pista de 

rodagem, comunidades e/ou cidades e por fim os usuários do tráfego. 

 

2.1.8.2. IDENTIFICAÇÃO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS 

Para a identificação dos passivos ambientais do Lote I – Rodovia MT 100, 

Trecho Divisa MT/MS - Alto Taquari - Alto Araguaia foi realizada em visita a campo, 

para coleta de dados e informações pertinentes à situação dos passivos ambientais 

existentes na Rodovia. 

Observa-se no decorrer do Lote I – Rodovia MT 100, Trecho Divisa MT/MS - 

Alto Taquari - Alto Araguaia, a presença de espécies arbóreas e gramíneas na faixa 
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de domínio. 

  
Foto 47 – Vista parcial do trecho que apresenta espécies arbóreas na faixa de domínio. 

 
Foto 48 – Vista parcial do trecho que apresenta espécies arbóreas na faixa de domínio. 

 
Foto 49 – Espécies de gramíneas e arbóreas invadindo pista de rodagem da MT 100. 
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Foto 50 e 51 – Trecho da Rodovia MT-100 apresenta indivíduos da espécie de Eucalipto na faixa de 

domínio. 
 

  
Foto 52 e 53 – Trecho da Rodovia MT-100 apresenta indivíduos da espécie de Eucalipto na faixa de 

domínio. 
 

 

Dando sequência à análise do Lote I nota-se que o trecho não apresenta 

travessias de drenagens como córregos e rios da região, com ausência de mata 

ciliar. 

 

O Lote I apresentou invasão na faixa de domínio, sendo assim, é importante 

que ocorra a conscientização dos proprietários de fazendas localizadas na faixa de 

domínio da rodovia para que haja o limite do uso. 

258



 

Caderno 1.4 – Estudos de Meio Ambiente 
 

65 
Lote 1 – Alto Araguaia 

  
Foto 54 e 55 – Km 42,5 a Km 41,80. 

Plantio de milho invadindo a Faixa de domínio da rodovia MT-100. 
Medida de controle 

Conscientizar os proprietários rurais na faixa de domínio da rodovia quanto ao limite para uso. 
 

Em geral, o relevo é considerado suave ondulado e composto por diversas 

tipologias de uso e ocupação do solo, o que certa de forma facilita o surgimento e 

ocorrências de processos erosivos, áreas degradadas na faixa de domínio da 

rodovia, em decorrência da ação antrópica e vulnerabilidade de alguns locais sem 

proteção superficial do solo. 

A seguir, estão apresentadas fotos do trecho, para uma melhor visualização 

da dinâmica local. 

 
Foto 56 e 57 – Km 15,9 a km 15,64. 

Superfície exposta, com pequena erosão na faixa de domínio. 
Medida de controle 

Conformação do aterro e posterior aplicação de cobertura vegetal. 
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Foto 58 e 59 – Km 18,4 a km 18,10.  

Superfície exposta, com pequena erosão na faixa de domínio. 
Medida de controle 

Conformação do aterro e posterior aplicação de cobertura vegetal. 

  

   
Foto 59 a 62 – Km 55,7 a km 54,78. LE APROXIMADAMENTE 1,0 Km. 
Local apresenta solo exposto, com ausência de espécies vegetais.  

Medida de controle 
Passivo ambiental classificado como magnitude alta. Portanto, é importante que a Concessionária 

execute a conformação e regularização dos acostamentos e posterior lançamento de camada 
vegetal sobre a superfície exposta. 
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✓ ÁREA DEGRADADA 

  
Foto 63 e 64 – Km 55,7 a km 54,78. LE APROXIMADAMENTE 1,0 Km. 
Local apresenta solo exposto, com ausência de espécies vegetais.  

Medida de controle 
Passivo ambiental classificado como magnitude alta. Portanto, é importante que a Concessionária 

execute regularização e conformação dos acostamentos e faixa de domínio e posterior 
lançamento de camada vegetal para cobertura. 

✓ DRENAGEM 

 
Foto 65 e 66 – Km 4,9 a km 4,82. 

Indústria instalada nas margens da rodovia. Contudo, o pátio não possui dispositivo para 
direcionamento de águas pluviais, de modo a evitar acúmulo de água.  

Medida de controle 
Recomenda-se a Concessionária implantar drenagem na faixa de domínio da rodovia e 

posteriormente monitorar o uso pelas comunidades lindeiras. 
 

O sistema de sinalização viária é composto por placas, pintura de faixa e 

dispositivos auxiliares. Contudo, durante a vistoria foi observado a  ausência de 

regularidade na sinalização do Lote I. 
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Foto 67: Km 6 a Km 5,90. 

Visão ampla da rodovia que demonstra ausência sinalização vertical e horizontal, como também 
acostamento. 

Medida de controle 
Recomenda-se à Concessionária que execute a instalação do sistema de sinalização vertical e 

horizontal e implante acostamentos. 
 
 

  
Foto 68 e 69: Km 6,7 a km 6,59. 

Visão ampla da rodovia que demonstra ausência sinalização vertical e horizontal, como também 
acostamento. 

Medida de controle 
Recomenda-se à Concessionária que execute a instalação do sistema de sinalização vertical e 

horizontal e acostamentos. 
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Foto 70 – Km 26 a km 25,57. 

Visão ampla da rodovia que demonstra ausência sinalização vertical e horizontal, como também 
acostamento. 

Medida de controle 
Recomenda-se à Concessionária que execute a instalação do sistema de sinalização vertical e 

horizontal e implante acostamentos. 
 
 
 
 
 

 
Foto 71 – Km 36,1 a km 35,50. 

Visão ampla da rodovia que demonstra ausência sinalização vertical e horizontal, como também 
acostamento. 

Medida de controle 
Recomenda-se à Concessionária que execute a instalação do sistema de sinalização vertical e 

horizontal e implante os acostamentos. 
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Foto 72 a 75 – Km 67,5 a km 66,39.  

Local apresenta curva perigosa, com ocorrências contínuas de acidentes, possui também ausência 
de sinalização vertical e horizontal, como também acostamento. 

Medida de controle 
Recomenda-se à Concessionária que execute a instalação do sistema de sinalização vertical, 

horizontal e dispositivos de segurança como guarda-corpo. 
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Foto 76 e 77 – Km 90,5 a km 89,01. 

Local próximo a perímetro urbano do município de Alto Araguaia com ausência de sinalização com 
limite de velocidade. 
Medida de controle 

Recomenda-se à Concessionária que execute a instalação de sistema de sinalização vertical e 
horizontal. 

 
 
 

Dentre os tipos de passivos ambientais presentes nos trechos avaliados da 

Rodovia MT 100, foram identificados com grande representatividade resíduos e 

sucatas depositados na faixa de domínio. 

  
Foto 78 e 79 – Km 81,8 a km 80,45 – Lado Direito. 

Visão parcial da faixa de domínio da rodovia demonstra resíduos armazenados incorretamente. 
Medida de controle 

Recomenda-se à Concessionária que implemente a limpeza da faixa de domínio, o monitoramento 
dessas ocorrências e a instalação de placas de sinalização educativas que sensibilize as 

comunidades lindeiras. 
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Foto 80 a 82 – Km 23,3 a km 22,92. Lado Direito. 

Visão parcial da faixa de domínio da rodovia demonstra resíduos armazenados incorretamente. 
Medida de controle 

Recomenda-se à Concessionária que implemente a limpeza da faixa de domínio, o monitoramento 
dessas ocorrências e a instalação de placas de sinalização educativas que sensibilize as 

comunidades lindeiras. 
 
 
 

 

Durante a vistoria Lote I – Rodovia MT 100, Trecho Divisa MT/MS - Alto 

Taquari - Alto Araguaia não foram registrados atropelamento da fauna, todavia, 

sabe-se da existência deste passivo ambiental em rodovias. 
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2.1.8.3.  MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL 

Ao longo do trecho avaliado, além dos passivos cadastrados, evidenciam-se 

casos em que os acessos à Rodovia são feitos de forma irregular e sem manejo. 

Principalmente em acessos, com cota superior à Rodovia. Nesses acessos, parte do 

solo é lixiviado e depositado na pista de rolamento, por vezes chegando uma grande 

carga de material para drenagem, ocorrendo o acúmulo de água em eventos de 

precipitação, visto que o escoamento na drenagem da Rodovia fica comprometido. 

Portanto serão elencados os impactos identificados e as medidas de controle 

ambiental propostas:  

Impacto: Exposição dos Taludes de Aterro  

Descrição e Análise: Para a implantação do trecho foram executadas aterro 

para implantação da pista de rodagem. De modo geral o trecho apresenta algumas 

superfícies expostas provocando ocorrências de processos erosivos.  

Medida Mitigadora: A recuperação ambiental desses locais expostos, 

através de aplicação de espécies vegetais. 

 

Impacto: Ausência de dispositivos de drenagem  

Descrição e Análise: No decorrer do trecho observou a inexistência de 

descidas d’água, sarjetas, caneletas e dissipadores de energia. Esse fato acarreta a 

vulnerabilidade da superfície, pois no período chuvoso, não há dispositivos que 

direcionem o trajeto e minimize fluxo das águas pluviais. 

Medida Mitigadora: Execução e instalação de dispositivos de drenagem. 

 

Impacto: Poda e Corte Controlado de espécies arbóreas 

Descrição e Análise: Com relação à vegetação da faixa de domínio, 

observa-se a ocorrência de espécies primárias e secundárias, que de alguma forma 

dificulta a visualização aos usuários da rodovia e também a queda de arbustos sobre 

a pista.   

Medida Mitigadora: Solicitar ao órgão ambiental fiscalizador a autorização de 

corte conforme Decreto 529/2016 que orienta a realizar o Cadastro Ambiental das 

Atividades de Recuperação ou Reestruturação de Rodovias Estaduais pavimentadas 
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e não pavimentadas nas condições que se específica no âmbito do Estado de Mato 

Grosso. 

 

Impacto: Atropelamento de animais  

Descrição e Análise: A operação da rodovia, mesmo mantendo os veículos 

transitando dentro dos limites máximos permitidos, não conseguirá evitar a 

ocorrência de atropelamentos da rodovia.  

Medida Mitigadora: Implantar sistema de sinalização adequado ao longo da 

rodovia, na tentativa de diminuir o número de atropelamentos, através de placas de 

sinalização de controle de velocidade e placas demonstrando os corredores 

ecológicos de passagens de fauna. Para instalação de Passagens de Fauna é 

necessário que se execute o Programa de Monitoramento de Atropelamento da 

Fauna de modo, a avaliar a localização dos corredores faunísticos na faixa de 

domínio do Lote. 

 

Impacto: Aumento do risco de incêndios  

Descrição e Análise: A cultura de pequenas e médias propriedades rurais 

apresenta a prática de fogo em pastagens e roças o que provoca o risco de 

ocorrências de incêndios. Todavia, deve-se levar em consideração também a atitude 

de usuários da rodovia com lançamento de lixos e cigarros acesos dos veículos. 

Ainda que sejam esporádicos os incêndios na região, o aumento do tráfego da 

rodovia poderá aumentar a ocorrência desse evento.  

Medida Mitigadora: Implementação de placas educativas, com intuito de 

sensibilizar aos usuários sobre as atitudes de disposição de resíduos e cigarros 

acesos na rodovia. Outra medida muito eficiente é a realização de aceiros para 

isolar a faixa de domínio das propriedades particulares. 

Impacto: Uso indevido da faixa de domínio (Depósito de resíduos) 

Descrição e Análise: As comunidades lindeiras da rodovia MT 100 possuem 

a prática de depositar os resíduos, lixo e sucatas na faixa de domínio, causando 

danos ao meio ambiente.  
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Medida Mitigadora: Limpeza da faixa de domínio, monitoramento da faixa, 

implementação de placas educativas com intuito de sensibilizar aos usuários sobre 

as atitudes de disposição de resíduos em locais adequados.  

No Lote I – Rodovia MT 100, Trecho Divisa MT/MS - Alto Taquari - Alto 

Araguaia, serão necessárias intervenções para minimizar os processos de 

degradação e lixiviação do solo para a drenagem existente e pista de rolamento. 

Avaliando o trecho da Rodovia existente, pode-se verificar que os demais 

passivos ambientais decorrentes são: 

✓ Ausência de drenagens; 

✓ Atropelamentos da fauna; 

✓ Ausência de sinalização vertical/horizontal; 

✓ Ausência de acostamento; 

✓ Disposição de resíduos e sucatas na faixa de domínio; 

✓ Ocorrência de incêndios na faixa de domínio. 
 

Várias são as técnicas para a execução dos serviços de correção ambiental 

dos passivos relacionados como: 

✓ Reconstrução e construção dos dispositivos de drenagem; 

✓ Aplicação de camada vegetal; 

✓ Conformação do terreno; 

✓ Regularização dos taludes de corte e aterro; 

✓ Implementação de sistema de sinalização vertical/horizontal; 

✓ Execução de acostamento para pavimento; 

✓ Aceiros na faixa de domínio. 

Todavia, é importante o acompanhamento e execução da manutenção da 

Rodovia e faixa de domínio, de modo a minimizar a ocorrência e surgimento de 

passivos ambientais através de medidas preventivas e corretivas promovendo 

naturalmente a qualidade da malha viária da rodovia em questão. 

 

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Mato Grosso apresentou crescimento econômico acima da média brasileira 

no último ano. A produção agrícola é a principal responsável por esse crescimento, 
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que além de apresentar aumento na produção, possui aberturas de mercados e 

aumento da demanda, que favorecem as exportações. 

Afim de otimizar essa performance de crescimento estadual, é necessário a 

manutenção e ampliação de uma malha viária adequada, que garanta a logística a 

seus fluxos de bens e serviços no tempo e segurança necessária. O Ministério dos 

Transportes, afirma que cerca de 60% dessas movimentações são realizadas 

através do modal rodoviário, deixando evidente a importância de tal setor para a 

economia. 

Esse diagnóstico visa o levantamento ambientalmente otimizado, que 

identificou características dos meios físico, biótico e socioeconômico. Destacando as 

medidas e propostas para os passiveis ambientais previstos para concessão dessa 

obra. 

Esperam-se impactos regionais permanentes e positivos, representados pela 

possibilidade de escoamento do aumento da produção agrícola, acessibilidade ao 

turismo, fluxos entre os estados e a conectividade entre as cidades dessa região. 
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1 -  APRESENTAÇÃO 

Apresentamos o Programa de Exploração da Rodovia (PER) dos lotes de 

Concessão Rodoviária. 

 

Vale ressaltar que os mesmos têm caráter meramente de consulta, sem 

vinculação ao processo licitatório, devendo os licitantes e interessados realizarem 

seus próprios estudos técnicos e econômico-financeiros. 

 

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) especifica todas as condições para 

execução do Contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos para 

realização pela Concessionária ao longo do prazo da Concessão, bem como 

diretrizes técnicas, normas, características geométricas, escopo, Parâmetros de 

Desempenho, Parâmetros Técnicos, além dos prazos de execução que devem 

ser observados para todas as obras e serviços previstos.  

 

As ações para prestação desse serviço público serão dirigidas à fluidez do 

trânsito e à segurança e conforto do usuário do Sistema Rodoviário. 

 

A Concessionária deverá acompanhar continuamente os elementos físicos e os 

processos gerenciais da Rodovia, adotando em tempo hábil as providências 

necessárias para assegurar permanente qualidade dos serviços ofertados aos 

usuários. 

 

Para a definição desses padrões, o PER está organizado em três capítulos 

específicos: 

 

PARTE 1 – Condições Gerais, onde estão tratadas as obrigações da 

CONCESSIONÁRIA com relação às obras e serviços que deverão ser 

executados, a gestão administrativa, a operação e a conservação do sistema 

rodoviário, e a gestão ambiental, social e de segurança rodoviária;  

PARTE  2 – Condições Específicas, onde estão tratadas as obrigações 

específicas de cada Lote de Rodovias, para obras de melhorias e serviços de 
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operação. 

PARTE  3 -  Indicadores de Desempenho e Qualidade, onde estão definidos os 

parâmetros que a CONCESSIONÁRIA deverá manter na rodovia durante todo o 

prazo contratual.
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1 PARTE 1 – CONDIÇÕES GERAIS 

 

1.1 -  OBRAS NO SISTEMA RODOVIÁRIO 

Estão especificados a seguir, os parâmetros que deverão ser seguidos pela 

CONCESSIONÁRIA para executar as obras que serão realizadas no sistema 

rodoviário em questão, considerando as diversas fases de investimento, a saber: 

 

 Trabalhos Iniciais; 

 Recuperação; 

 Manutenção Programada; 

 Melhorias e Ampliações; 

 Intervenções Condicionadas  

 Conservação; 

 Gestão e Operação 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à AGER, até o final do 3º mês da 

assinatura do contrato de CONCESSÃO, o Cadastro Georreferenciado da 

Situação Atual dos Componentes Rodoviários da Rodovia e da Faixa de Domínio 

com o planejamento das ações que serão implementadas para levá-los às 

condições indicadas no PER. 

Esse Cadastro terá como finalidade conhecer a situação dos Componentes 

Rodoviários no início da CONCESSÃO, e definir a situação dos mesmos após as 

ações de Trabalhos Iniciais, visando com isso a autorização conjunta do Poder 

Concedente e AGER para início da cobrança de pedágio. 

 

1.1.1 -  TRABALHOS INICIAIS 

Na etapa dos Trabalhos Iniciais estão previstos os serviços necessários para a 

recuperação das rodovias, de forma a dotá-las das condições de conforto e 

segurança adequadas ao tráfego do usuário, considerando-se para este fim, o 

estado do pavimento e dos acostamentos e a existência, em bom estado, dos 
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dispositivos de sinalização (vertical e horizontal), de segurança (defensas e 

guarda-corpos) e de drenagem superficial. 

 

Os objetivos dos Trabalhos Iniciais compreendem, em linhas gerais: 

 

 A eliminação de problemas emergenciais existentes nas rodovias, que 

possam apresentar riscos pessoais e materiais iminentes;  

 A minimização de problemas crônicos que afetem qualquer dos sistemas 

existentes;  

 A melhoria das condições de conforto ao rolamento ofertada aos usuários; 

 O aprimoramento global da apresentação visual das rodovias do Lote.  

   

O prazo dos Trabalhos Iniciais estende-se por 12 meses tendo início na 

transferência do sistema rodoviário à CONCESSIONÁRIA, sendo exigida sua 

conclusão para o início da cobrança de pedágio. 

 

Ao término dos serviços inerentes a essa etapa, a CONCESSIONÁRIA deverá 

apresentar à AGER um relatório detalhado, “as built”, consolidando todos os 

serviços efetivamente executados, inclusive com relação de quantitativos e 

documentação fotográfica pertinente. A aprovação desse relatório pela AGER, 

respaldada pela análise e vistoria dos serviços executados, caracterizará a 

conclusão dos serviços correspondentes aos Trabalhos Iniciais. 

A vistoria de recebimento dos Trabalhos Iniciais será realizada conjuntamente 

pela AGER, o Verificador Independente, a Concessionária e a SINFRA. 

Os Trabalhos Iniciais deverão ser compostos pelos seguintes grupos de 

atividades: 

 

 Limpeza das pistas e acostamentos;  

 Recuperação preliminar do pavimento;  

 Tratamento do canteiro central e faixa de domínio;  

 Restauração preliminar das obras-de-arte especiais;  
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 Complementação dos dispositivos de proteção e segurança; 

 Recuperação dos dispositivos de sinalização vertical; 

 Revitalização da sinalização horizontal; 

  Recuperação dos Terraplenos e Sistemas de Proteção; 

 Recuperação de Passivo Ambiental; 

 Limpeza e Recuperação de Sistemas de Drenagem e OAC; 

 Recuperação de Sistemas Elétricos e de Iluminação. 

 

1.1.1.1 -  Limpeza das pistas e acostamentos 

 

A limpeza geral deverá englobar a remoção de pó, de entulhos, de lixo e de 

materiais soltos ocorrentes na superfície das pistas e acostamentos, inclusive dos 

acessos, entroncamentos e retornos. Esses serviços deverão ser feitos 

primeiramente na etapa de Trabalhos Iniciais e posteriormente de forma contínua e 

permanente ao longo da concessão. 

 

1.1.1.2 -  Recuperação preliminar do pavimento  

 

Os Trabalhos Iniciais no pavimento das pistas e acostamentos existentes nas 

rodovias deverão considerar, principalmente, o seguinte rol de atividades: 

 Execução de parte dos reparos locais necessários às obras de reforço do 

pavimento existente;  

 Eliminação de desníveis acentuados existentes entre o bordo da pista de 

rolamento e o acostamento, e entre duas faixas de tráfego que tenham sido 

desigualmente recapeadas;  

 Melhoria das condições de conforto ao rolamento, em segmentos críticos. 

 

Dentre as medidas a serem tomadas para o atendimento às condições 

estabelecidas, destacam-se as seguintes: 
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 Execução de reparos localizados, de natureza superficial ou profunda, 

assegurando que as condições de conforto ao rolamento não fiquem 

prejudicadas;  

 Fresagem de áreas deterioradas, com reposição do material removido, 

através de mistura asfáltica;  

 Aplicação de recapeamento asfáltico;  

 Aplicação de uma camada asfáltica, como solução para minimizar o 

desagradável aspecto visual de áreas excessivamente remendadas. 

 

Os padrões mínimos a serem atendidos quanto às condições de superfície são os 

descritos a seguir: 

 

 Ausência de “panelas”, deformações plásticas excessivas e corrugações;  

 Ausência de áreas exsudadass superior a 1 m2;  

 Ausência de desnível entre duas faixas de tráfego contíguas, causado por 

recapeamento diferenciado;  

 Presença de trincas interligadas de classe 3 (definidas conforme a norma 

DNER-TER 01-78), em porcentagem inferior a 25% da área, com avaliação 

a ser procedida em segmentos de comportamento homogêneo com 

extensão máxima de 2.000 m (FC3 < 25%);  

 Ausência de flechas nas trilhas de roda, superiores a 14 mm; 

 Ausência de desnível entre faixa de rolamento e acostamento maiores que 

10 cm 

 Irregularidade longitudinal máxima de 3,0m/km em 20% da rodovia, sendo 

que no restante não poderá exceder 4,0m/km; 

 Ausência de buracos, erosões e deformações nos acostamentos, mesmo 

quando estes não estiverem pavimentados. 

 

Todos os trabalhos deverão ser desenvolvidos seguindo-se as especificações de 

serviços da SINFRA/MT e do DNIT. 
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A avaliação sobre o estado dos pavimentos, assim como a coleta de informações 

sobre dados existentes, deverá ser realizada pela CONCESSIONÁRIA no início do 

período relativo aos Trabalhos Iniciais. Essa verificação dará suporte à definição dos 

trabalhos previstos para essa etapa e ao Projeto de Recuperação geral do 

pavimento, e compreenderá, no mínimo, o seguinte: 

Cadastro estrutural do pavimento;  

Confirmação da largura das faixas de tráfego e acostamentos;  

Levantamentos destinados a uma avaliação completa e atualizada do estado dos 

pavimentos existentes, incluindo: 

 

 Deflectometria; 

 Irregularidade longitudinal; 

 Levantamento do estado de superfície do pavimento; 

 Levantamento das condições de aderência, em segmentos críticos; 

 Cadastro do estado dos acostamentos existentes, inclusive quanto ao 

desnível desses em relação à pista de rolamento. 

 

Da análise dos dados anteriores, será procedida a divisão dos trechos em 

segmentos homogêneos, sob o ponto de vista das condições estruturais e de 

superfície dos pavimentos. Essa análise determinará quais os segmentos que 

deverão sofrer ações imediatas, visando à obtenção das condições mínimas 

especificadas acima. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar o Projeto de 

Recuperação do pavimento nessa fase de Trabalhos Iniciais, indicando as 

Intervenções que serão executadas e observando os prazos definidos na Parte 2 

desse PER. 

 

A AGER deverá emitir a “Não Objeção” a este Projeto de Recuperação. 
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1.1.1.3 -   Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio 

 

As atividades dos Trabalhos Iniciais do canteiro central e da faixa de domínio 

deverão consistir basicamente de: 

 

 Capina, roçada ou poda de árvores 

 

Os serviços de capina, roçada ou poda da vegetação deverão ser desenvolvidos 

em todas as superfícies gramadas, inclusive no canteiro central, e nas áreas 

adjacentes aos acostamentos externos da via, numa largura nunca inferior a 4,00 

(quatro) m além do bordo dos mesmos, com altura de 0,30 m. 

 

Na área restante da faixa de domínio será permitida a vegetação com altura 

máxima de 1,00 (um) m, sendo que essa restrição não se aplica para árvores e 

arbustos. Nos trevos e interseções, os serviços de capina, roçada ou poda da 

vegetação deverão ser executados em toda a área gramada, no mínimo, até 10 

(dez) m de seus entornos. Nos prédios, áreas operacionais e de suporte, os 

serviços deverão ser executados em toda a área gramada e, no mínimo, até 10 

(dez) m dos seus entornos. 

 

Especial atenção deverá ser dada às áreas circundantes da sinalização vertical, 

devendo ser retirada toda a vegetação que possa impedir a visualização dos 

sinais pelos usuários. 

 

 Limpeza e remoção de entulhos 

 

Deverá ser procedida a limpeza e a remoção de entulhos acumulados em função 

de operações anteriores de capina, roçada ou poda da vegetação. Deverá 

também ser efetuada a limpeza das pistas nos locais onde ocorrer depósito de 

solo ou lixo, assim como a remoção de animais mortos. 
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Todo o material removido deverá ser transportado para local previamente 

escolhido, de forma a não prejudicar o sistema de drenagem das rodovias do 

Lote, nem causar aspecto visual desagradável ao usuário. Em nenhuma hipótese 

será permitida a queima do material de roçada ou entulhos acumulados.  

 

Os animais mortos removidos deverão ser enterrados em locais apropriados. 

 

 Recomposição de cobertura vegetal no canteiro central, nos taludes e 

cortes desprotegidos e em canteiros nas interseções. 

 

A CONCESSIONÀRIA  nessa fase deverá recompor toda a cobertura vegetal nos 

taludes de corte desprotegidos. 

 

 Recomposição das cercas delimitadoras da faixa de domínio 

 

Na etapa dos Trabalhos Iniciais deverá ser feito um cadastramento dos elementos 

delimitadores da faixa de domínio, em todos os segmentos das rodovias do Lote, 

verificando-se, no mínimo: 

 

 Existência e tipos de dispositivos delimitadores (cercas, muros, porteiras, 

mata-burros e outros); 

 Ocupação das áreas adjacentes à faixa de domínio. 

 

Esse cadastro deverá orientar a necessidade de trabalhos de restauração ou de 

execução de novos dispositivos delimitadores. Na fase de Trabalhos Iniciais, 

deverão ser executados os serviços essenciais de recuperação e 

complementação do sistema. 

 

Nos locais onde não existirem cercas de vedação, ao longo da faixa de domínio, 

ou que essas estejam deterioradas, deverão ser construídas novas cercas, 

atendendo às especificações da SINFRA/MT ou do DNIT. Caso a extensão de 
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cercas a construir ultrapasse 10% da extensão total do lote, a 

CONCESSIONÁRIA poderá concluir esse serviço até o final da fase de  

Recuperação ou seja, conforme definido no PER Parte 2. 

 

Para o bloqueio de acessos particulares não autorizados em que se configure 

situação de risco para o usuário da rodovia, a CONCESSIONÁRIA com o apoio 

da SINFRA/MT deverá notificar os responsáveis. 

 

1.1.1.4 -  Restauração Preliminar das Obras-de-Arte Especiais 

 

Todas as obras-de-arte especiais existentes deverão ser inspecionadas, com o 

objetivo de se reafirmar o estado dos dispositivos de proteção, quer sejam guarda-

corpos, barreiras, passeios, entre outros. 

 

Na fase dos Trabalhos Iniciais, todos os dispositivos danificados ou com risco 

iminente de colapso deverão ser restaurados. 

 

Deverão ser executados os reparos e recuperação de todos os guarda-corpos, 

guarda-rodas, passeios e pavimento das pontes e viadutos, recuperação das juntas 

de dilatação, recuperação do revestimento das pontes e viadutos, com substituição 

de elementos não passíveis de recuperação, mantendo-se suas características 

originais. 

 

Mesmo para as obras que deverão ser substituídas em função das variantes ou 

contornos, deverá ser feita a restauração dos guarda-corpos, através da implantação 

de barreiras de concreto com a forma e dimensões preconizadas pela norma DNIT 

109/2009-PRO. 

Os guarda-corpos e guarda rodas de todas as obras, quer restaurados ou não, 

deverão receber pintura com tinta protetora na cor branca. 
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Deverão ser realizados serviços de limpeza e desobstrução em todos os elementos 

componentes dos sistemas drenantes das obras-de-arte existentes. 

 

Deverá ser feita a correção emergencial de depressão no encontro com a via que 

caracterize riscos de segurança aos usuários, com um recalque máximo em 

encontro com OAE de 10 mm, medido entre dois pontos contíguos medidos no 

revestimento da pista. 

 

Deverão ser implantadas as placas de sinalização de regulamentação e de 

advertência correspondente, de acordo com o CTB e o Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito do CONTRAN. 

No que se refere à recuperação estrutural, na fase dos Trabalhos Iniciais, a 

CONCESSIONÀRIA deverá proceder a uma inspeção detalhada das condições 

estruturais das obras-de-arte especiais existentes. Deverá também atender os 

Indicadores de Desempenho. 

 

Quando, em virtude das características de uma obra, pelo seu vulto ou 

complexidade, não for possível uma avaliação conclusiva a respeito das suas 

condições estruturais em uma primeira inspeção visual, deverá imediatamente ser 

providenciada uma inspeção especial, com auxílio de equipamentos necessários e 

suficientes, estrategicamente instalados, de modo a propiciar o acesso dos 

inspetores aos dispositivos estruturais da obra. 

 

As obras que, com base na inspeção realizada e conforme norma DNIT 010/2004-

PRO, apresentarem risco iminente de colapso (nota um) deverão ser objeto de 

reforço estrutural imediato (nos primeiros 12 meses)  

 

Aquelas que receberem nota 2 (dois) deverão ser objeto de medidas iniciais 

urgentes para proteção dos usuários e da estabilidade da obra, seguidas de análise 

estrutural e serviços de reforço. Esses serviços, dependendo da gravidade dos 
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problemas apresentados, deverão ser executados imediatamente, ou poderão ser 

executados na etapa de recuperação das rodovias do Lote. 

 

As demais terão os seus problemas estruturais resolvidos durante as fases 

seguintes de Recuperação obedecendo os prazos definidos na Parte 2 desse PER.  

 

A relação dos serviços a executar nas obras-de-arte especiais deverá ser 

apresentada à AGER, que emitirá a “Não Objeção”. 

 

1.1.1.5 -  Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança 

 

Na fase dos Trabalhos Iniciais, deverá ser verificada a eficácia dos dispositivos de 

proteção e segurança existentes, e efetuadas as recuperações e complementações 

necessárias. 

As defensas metálicas existentes deverão ser examinadas quanto ao correto 

posicionamento, verificação de problemas de ferrugem, estado e fixação das 

lâminas, estado dos suportes e espaçadores, entre outros. Deverão ser recuperadas 

ou substituídas as barreiras e defensas danificadas ou não ancoradas. 

 

As defensas que se encontrarem em bom estado ou requererem pequenos serviços 

para a sua recuperação, poderão permanecer até que, em fase posterior, venham a 

ser substituídas por novos dispositivos. Se for necessário construir ou reconstruir 

defensas, os modelos a serem adotados deverão estar de acordo com os projetos-

tipo e especificações da AGER, SINFRA/MT ou do DNIT. 

 

No final de 12 meses será exigido a ausência de defensas metálicas ou barreiras de 

concreto danificadas.  
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1.1.1.6 -  Recuperação dos Dispositivos de Sinalização Vertical 

 

Os trabalhos de recuperação emergencial da sinalização vertical e aérea 

compreenderão a implantação, substituição e/ou complementação destes 

dispositivos. Na fase dos Trabalhos Iniciais, deverão ser restabelecidos e 

complementados todos os sinais de regulamentação e os de advertência 

necessários a uma utilização segura das rodovias e em perfeito atendimento às 

determinações do CTB, DNIT e resoluções do CONTRAN, inclusive nos acessos 

particulares. 

 

A recomposição da sinalização vertical será feita com implantação, adição, 

recuperação e substituição de dispositivos danificados ou removidos/ausentes 

(placas de regulamentação de velocidade, regulamentação de sentido, 

regulamentação de gabarito, regulamentação de ultrapassagem, placas de 

advertência de curvas, placas de advertência de gabarito, balizadores/delineadores 

de curvas, marcadores de alinhamento, marcos quilométricos e sinalização 

indicativa). 

 

Nos 6 primeiros meses de contrato a CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver um  

Plano de Sinalização Vertical considerando a implantação de no mínimo 10m2 de 

placas por km de rodovia. Este Plano de Placas deverá ser submetido à AGER para 

“Não Objeção”. 

 

Quanto aos sinais de indicação, serão exigidos aqueles que sejam imprescindíveis 

ao usuário, podendo a complementação do sistema ser executada posteriormente, 

na fase de recuperação. 

Os sinais denominados “educativos” deverão ser analisados juntamente com a 

AGER para decisão de substituição, manutenção ou complementação dos mesmos. 

Os materiais julgados aproveitáveis poderão ser reutilizados. 
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A localização e o tipo de placas deverão estar de acordo com os manuais e normas 

de sinalização em vigor, adotados pela AGER, SINFRA/MT ou pelo DNIT.  

 

Deverão ser implantadas placas indicativas dos serviços de assistência ao usuário e 

placas indicativas das rodovias no início e fim do trecho. Deverão, também, ser 

implantadas placas de dimensões 2,0 m x 3,0 m, padrão AGER, com indicações da 

Ouvidoria da AGER , no mínimo duas em cada rodovia, sendo uma em cada 

sentido.  

 

No final dos 12 meses será exigido: 

 

 Implantação de no mínimo 20% das placas previstas no Plano de Placas; 

 Implantação de marcos quilométrico em toda a extensão da rodovia; 

 Índice de retrorrefletância especificado na NBR 14644, sendo permitido 80% 

do valor inicial para as películas tipo II, III-A, III-B e III-C e 50% do valor inicial 

para as películas tipo I-A, I-B e IV.  

 

1.1.1.7 -  Revitalização da Sinalização Horizontal 

 

Os serviços relativos à sinalização horizontal, para a fase dos Trabalhos Iniciais, 

deverão se concentrar naqueles locais em que a sinalização existente se encontre 

desgastada e naqueles que receberem serviços de recuperação emergencial de 

pavimentação.  

 

Todos os trechos que apresentem ausência, descontinuidade ou má visibilidade 

de sinalização horizontal, incluindo faixas de bordo e eixo, zebrados e tachas 

retrorrefletivas, deverão ser revitalizados. 

 

A escolha dos materiais a empregar deverá levar em conta as possíveis 

intervenções futuras no pavimento, devendo-se utilizar materiais com vida útil 
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compatível. Para a realização dos trabalhos, deverão ser seguidos os manuais e 

normas de sinalização em vigor e adotados pela AGER, SINFRA/MT e pelo DNIT. 

 

A colocação de tachas refletivas deverá se dar, nessa fase, no mínimo em locais 

potencialmente perigosos e junto às áreas operacionais.  

Ao final dos 12 meses o índice de retrorrefletância mínimo deverá ser de 100 

mcd/lx/m2 para pintura de cor branca e 80 mcd/lx/m2 para pintura na cor amarela 

em 100% da rodovia. 

 

1.1.1.8 -  Recuperação dos Terraplenos e Estruturas de Contenção 

 

Nessa fase deverá ser efetuado o cadastramento de todos os cortes e aterros que 

compõem o terrapleno das rodovias do Lote, e definidas as ações corretivas que 

deverão ser executadas nas fases de Trabalhos Iniciais e de Recuperação. 

 

Os elementos instáveis que apresentarem risco ao corpo estradal deverão ser 

tratados imediatamente. Deverão ser feitos a recomposição de aterros e a 

reconformação de taludes de corte com implantação de revestimento vegetal. 

 

Todos os elementos de drenagem superficial e obras-de-arte correntes deverão 

ser limpos, desobstruídos, recompostos e receberem tratamento com caiação. 

 

No final de 12 meses será exigido: 

 

 Ausência total de terraplenos ou obras de contenção com problemas 

emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam 

colocar em risco a segurança dos usuários; 

 Funcionamento pleno de todos os elementos de drenagem dos 

terraplenos e das obras de contenção; 

 Ausência total de material resultante de deslizamento ou erosões a 

menos de 4 m das faixas de rolamento. 
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1.1.1.9 -  Recuperação do Passivo Ambiental 

 

Na fase de Trabalhos Iniciais a CONCESSIONÀRIA deverá cadastrar todas as 

ocorrências ambientais existentes na faixa de domínio da rodovia, procedendo à 

inspeção técnica, e identificando os locais problemáticos. A partir dessa 

identificação deverão ser elaborados os projetos executivos que serão 

executados respectivamente nas fases de Trabalhos Iniciais e de Recuperação. 

 

Nessa fase de Trabalhos Iniciais serão tratados, no mínimo, os elementos que se 

encontrem identificados no Anexo 2.3 – Estudos Ambientais. 

 
1.1.1.10 -  Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC) 

 

Durante os Trabalhos Iniciais a CONCESSIONÀRIA deverá desenvolver as 

atividades de limpeza, desassoreamento e desobstrução de sarjetas de corte, 

sarjetas de aterro, sarjetas no canteiro central, meio fio, valetas de proteção de 

corte, valetas de proteção de aterro, canaletas, saídas d’água, descidas d’água de 

corte e aterro, caixas coletoras, bocas-de-lobo, canaletas, e descidas d’água em 

trechos descontínuos, incluindo desassoreamento de bueiros e limpeza de caixas 

coletoras e bocas. 

 

Deverão ser Implantados dispositivos de drenagem para escoamento de 

eventuais empoçamentos sobre as faixas de rolamento com vistas a prevenir 

situações de aquaplanagem. 

 

Ao final de 12 meses será exigido: 

 

 Ausência total de elemento de drenagem ou OAC com necessidade de 

recuperação ou substituição emergencial, garantindo as condições 

funcionais do sistema e impedindo a continuidade progressiva de 

destruição de seus dispositivos; 
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 Ausência total de seções com empoçamento de água sobre as faixas 

de rolamento; 

 Ausência total de elemento de drenagem ou OAC sujo ou obstruído; 

 Ausência total de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que 

em curto prazo coloquem em risco a rodovia. 

 

1.1.1.11 -  Recuperação dos Sistemas Elétricos e de Iluminação 

 

Na fase de Trabalhos Iniciais, a CONCESSIONÁRIA deverá recuperar os 

sistemas de iluminação da rodovia implantados com os objetivos de fiscalização 

ou para a prevenção de acidentes. 

 

Deverá ser procedida a limpeza geral de postes e luminárias e, caso necessário 

deverá ser providenciada a substituição de postes, luminárias, reatores e 

lâmpadas danificados. 

 

Ao final dos 12 meses os sistemas elétricos ou de iluminação já existentes na 

rodovia deverão estar totalmente recuperados e em funcionamento. 

 

Para a autorização do início da cobrança de pedágio, a AGER, o Verificador 

Independente, a SINFRA e a CONCESSIONÁRIA deverão vistoriar todo o 

Sistema Rodoviário verificando se as atividades descritas acima foram cumpridas 

e se foram atendidos  os respectivos  Parâmetros de Desempenho, conforme 

descrito no Anexo Indicadores de Desempenho.  
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1.1.2 -  RECUPERAÇÃO 

 

Define-se por Recuperação das rodovias o conjunto de todas as intervenções físicas 

as quais a CONCESSIONÁRIA deverá realizar para reconduzir o sistema rodoviário 

existente às condições em que foram projetados, em plena condição de utilização, 

aprimorando-os quando cabível. 

 

Esta fase terá início após a autorização para a cobrança de pedágio (final do 12o 

mês) devendo estar concluída nos prazos definidos nesse PER Parte 2. 

 

Embora a recuperação das rodovias possa ter início, de certa forma, com alguns dos 

serviços iniciados na fase de trabalhos iniciais nessa etapa a CONCESSIONÁRIA 

deverá priorizar para intervenção os trechos com maior volume de tráfego e as 

piores condições de pavimento. 

 

Para orientar a execução de todos os serviços de recuperação das rodovias, a 

CONCESSIONÁRIA apresentará o Projeto Executivo de Recuperação à AGER o 

qual deverá conter o detalhamento de todas as soluções propostas. A liberação das 

atividades de pista estará condicionada à “Não Objeção” ao Projeto Executivo pela 

AGER. 

 

As obras a serem executadas deverão ser escalonadas de forma homogênea ao 

longo do período de execução da recuperação das rodovias. 

 

A recuperação das rodovias deverá ser composta por atividades vinculadas aos 

seguintes sistemas: 

 

 Pavimento; 

 Obras-de-arte especiais; 

 Dispositivos de proteção e segurança; 

 Sinalização; 
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 Terraplenos e estruturas de contenção; 

 Sistema de drenagem e obras-de-artes correntes; 

 Iluminação e instalações elétricas; 

 Marginais, acessos, trevos, entroncamentos e retornos; 

 Passivo ambiental. 

 

Ao término dos trabalhos correspondentes a essa etapa, a CONCESSIONÁRIA 

apresentará à AGER um relatório detalhado, “as built”, consolidando todos os 

serviços efetivamente executados, inclusive com relação de quantitativos e 

documentação fotográfica pertinente. A aprovação desse relatório, com o respaldo 

da avaliação da qualidade e suficiência dos serviços executados e vistoria de todo o 

Sistema Rodoviário, caracterizará a conclusão da etapa de recuperação das 

rodovias do Lote. 

 

A AGER, o Verificador Independente, a SINFRA e a CONCESSIONÁRIA farão uma 

vistoria conjunta na rodovia verificando o cumprimento dos Indicadores de 

Desempenho em todo o sistema rodoviário. 

 

Cumpre observar que as obras dessa etapa poderão ter interferência com algumas 

das Obras de Melhorias e Ampliações previstas, obrigando a CONCESSIONÁRIA a 

efetuar um planejamento de intervenções consistente e otimizado. 

 

1.1.2.1 -   Pavimento 

 

A recuperação geral do pavimento compreenderá, fundamentalmente: 

 A execução prévia de todos os reparos locais necessários às obras de reforço 

do pavimento existente, complementarmente ao tratamento que deverá ser 

feito na etapa dos Trabalhos Iniciais; 

 Aplicação de reforço ao pavimento existente; 
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 A eventual reconstrução de segmentos cujo nível de deterioração e/ou 

condições estruturais tornem contra-indicada a aplicação de reforço ao 

pavimento existente; 

 A recuperação ou a recomposição dos acostamentos existentes. 

 

As soluções aplicáveis às terceiras faixas de tráfego poderão ser diferenciadas em 

relação àquelas previstas para as demais faixas, caso o estado e/ou a constituição 

do pavimento justifique tal medida. 

 

Os padrões técnicos a serem atendidos durante a fase de recuperação dos 

pavimentos das rodovias do Lote, estão caracterizados separadamente em cinco 

aspectos: funcionais, de superfície, estruturais, de segurança e dos acostamentos, e 

são a seguir detalhados: 

 

 Condições Funcionais 

 

As condições funcionais dos pavimentos das pistas de rolamento deverão ser 

monitoradas segundo as diretrizes do PER parte 3 – Indicadores de Desempenho e 

Qualidade, para IGG, IRI, e Flechas. 

 

Além disso, a CONCESSIONÁRIA deverá solucionar problemas de irregularidade 

localizados, contidos em lances que indiquem valores toleráveis. Enquadram-se 

nessa situação os abatimentos da pista devido a problemas geotécnicos ocorridos 

em terrenos de fundação de aterros, nas encostas anexas ou no próprio terrapleno, 

os quais necessariamente deverão ser solucionados. 

 

 Condições de Superfície após a Recuperação 

 

Os padrões mínimos a serem atendidos quanto às condições de superfície na 

conclusão fase de recuperação das rodovias do Lote são: 
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 Ausência de “panelas”, deformações plásticas e corrugações; 

 Ausência de áreas exsudadass; 

 Ausência de áreas desgastadas; 

 Ausência de desnível entre duas faixas de tráfego contíguas; 

 Ausência de áreas remendadas; 

 Ausência de trincas interligadas de classe 2; 

 Ausência de trincas interligadas de classe 3. 

 

As condições de superfície deverão ser monitoradas segundo os padrões dos 

Indicadores de Desempenho. 

 

 Condições Estruturais 

 

As condições estruturais dos pavimentos deverão ser avaliadas periodicamente, a 

partir do término da Recuperação do referido segmento, de acordo com os 

Indicadores de Desempenho constantes da Parte 3. 

 

Os métodos e equipamentos a serem adotados deverão ser previamente propostos 

à AGER, para “Não Objeção”. 

 

Deverão ser seguidas as normas técnicas em vigor na AGER, na SINFRA/MT, no 

DNIT, ABNT e em organismos internacionais (quando for o caso), nessa ordem. 

 

 Condições de Segurança 

Deverá ser dada atenção especial à definição dos tipos de revestimento a adotar 

para a pista de rolamento, de forma que as condições de aderência pneumático-

pavimento sejam as melhores possíveis, não vindo a comprometer a segurança do 

usuário. 
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Durante a seleção e projeto das misturas betuminosas a serem empregadas nas 

obras de recuperação, deverão ser feitos estudos para que todas as misturas 

atendam aos padrões a seguir especificados. 

Serão exigidas, em caráter provisório (até a oficialização de normas nacionais ou da 

SINFRA/MT a respeito do tema), as seguintes condições mínimas para as misturas 

betuminosas destinadas à camada de rolamento, quando ensaiadas em amostras 

moldadas em laboratório com equipamento do tipo roda rolante ou, 

preferencialmente, em panos experimentais executados na pista: 

Coeficiente de Atrito Pneu-Pavimento (CAL), obtido com equipamentos de medições 

contínuas, do tipo roda travada ou bloqueada, como o Grip Tester ou outros: 0,45 < 

CAL < 0,72 (superfície mediamente rugosa a muito rugosa); 

Condições de Macrotextura, medida no ensaio de mancha de areia, expressa em 

“Altura de Areia” (HS): 0,6 mm < HS < 1,2 mm (textura superficial média a grosseira). 

Na monitoração das condições de variação da aderência, a partir da primeira 

recuperação dos pavimentos existentes, serão exigidas: 

As condições de macrorrugosidade e atrito longitudinal especificadas para a fase de 

dosagem serão verificadas pelos mesmos procedimentos na pista, três meses após 

a liberação ao tráfego, mediante plano de amostragem que deverá receber a “Não 

Objeção” da AGER. 

Anualmente, deverá ser procedida a verificação das condições de aderência através 

do emprego de equipamentos de grande produtividade, que permitam a estimativa 

dos coeficientes de atrito transversal ou longitudinal (o tema será regulado por 

normatização de âmbito nacional), como: Grip Tester, MuMeter, Scrim, ou outros. 

 

Na monitoração das condições de variações das declividades transversais da pista 

de rolamento e dos acostamentos, a partir da primeira recuperação dos pavimentos 

existentes e ao longo de todo o período da CONCESSÃO, serão exigidas: 

Para os trechos em tangente longitudinal: 

 Abaulamento transversal para cada faixa de tráfego separadamente: 

máximo de 3% e mínimo de 2%; 

 Abaulamento transversal para os acostamentos: 
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 Declividade ideal: 5% 

 Declividade mínima: idêntica à da faixa de tráfego contígua. 

  

Para os trechos circulares das curvas horizontais: 

 Superelevação entre 2% e 8%, em função dos raios observados e 

medidos na borda inferior das faixas de tráfego, de acordo com a seguinte 

tabela: 

 

Raio Medido Superelevação Mínima 

R ≤ 210 m 8% 

210 < R ≤ 350 7% 

350 < R ≤ 380 6% 

380 < R ≤ 410 5% 

410 < R ≤ 440 4% 

440 < R≤ 480 3% 

R > 480 2% 

 

Para os acostamentos nos trechos em curvas: 

 Declividade ideal: idêntica à da faixa de tráfego contígua; 

 Diferença algébrica máxima de 7% entre o acostamento e a faixa de 

tráfego contígua. 

Os valores das declividades transversais deverão ser obtidos por diferença de nível 

levantada topograficamente entre as bordas da faixa de tráfego, ou entre as bordas 

do acostamento, conforme o caso. 

 

O plano de amostragem para essa monitoração deverá ser submetido à AGER para 

“Não Objeção”. 

 

 Condições dos Acostamentos 
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As condições mínimas especificadas para os acostamentos são as descritas a 

seguir: 

 Desnível máximo em relação ao bordo da pista de rolamento de 5 cm; 

 Ausência de buracos, erosões e deformações ou vegetação mesmo em 

acostamentos não pavimentados; 

 Revestimento de concreto asfáltico ou tratamento superficial dependendo do 

volume de tráfego.  

 Após a pavimentação e o alargamento do acostamento para largura de 2,50m 

o desnível máximo em relação ao bordo da pista de rolamento será de 3 cm. 

 

1.1.2.2 -   Obras de Arte Especiais OAE 

 

Na etapa de recuperação das rodovias do Lote, a CONCESSIONÁRIA procederá à 

execução do reforço estrutural das obras-de-arte especiais que venham a requerer 

tal tipo de intervenção e que não tenham sido objeto de ação definitiva na etapa dos 

Trabalhos Iniciais. 

 

Enquadram-se nessa condição as obras que obtiverem notas 2 (dois) e 3 (três) na 

avaliação a ser efetuada pela CONCESSIONÁRIA durante a etapa de Trabalhos 

Iniciais com base na norma DNIT 010/2004-PRO, e nos critérios adotados pela 

AGER  ou pela SINFRA/MT. Essas obras, ao final da fase de recuperação, não 

poderão apresentar nenhum problema estrutural. 

 

As obras que obtiverem nota 4 (quatro) deverão ser mantidas sob observação, 

devendo a CONCESSIONÁRIA tomar as providências cabíveis, quando necessário. 

 

Todos os projetos de recuperação estrutural deverão ser elaborados pela 

CONCESSIONÁRIA e previamente submetidos à AGER para “Não Objeção”. 
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Após a execução das restaurações, as obras deverão ser verificadas 

estruturalmente e avaliadas periodicamente, cabendo nova intervenção de reforço 

no caso de indícios de comprometimento estrutural. 

 

As intervenções de adequação ao trem-tipo 45 foram consideradas no programa de 

melhorias e ampliação.  A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer ao cronograma de 

obras apresentado na Parte 2 desse PER. 

 

1.1.2.3 -   Dispositivos de Proteção e Segurança 

 

Ao longo da etapa de recuperação das rodovias, a CONCESSIONÁRIA deverá 

providenciar: 

 

 A substituição de todas as defensas metálicas existentes comprometidas; 

 

 A complementação do sistema de contenção veicular, locada de forma a 

assegurar as condições desejáveis de proteção e segurança ao usuário; 

 

 A complementação de implantação das cercas de vedação da faixa de 

domínio, cadastradas na fase dos Trabalhos Iniciais. 

 

Em todos os casos, deverão ser adotados os projetos-tipo de barreiras especificados 

pela AGER, SINFRA/MT ou pelo DNIT. 
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1.1.2.4 -  Sinalização 

 

Sinalização horizontal 

 

Durante a etapa de recuperação da Rodovia e na medida da evolução das obras 

de recuperação do pavimento, a CONCESSIONÁRIA deverá executar a 

recomposição completa do sistema de sinalização horizontal, consistindo de: 

 

 Aplicação de pintura de linhas delimitadoras e/ou de proibição de 

ultrapassagem; 

 Aplicação de pinturas zebradas, setas e demais elementos indicadores; 

 Aplicação de tachas refletivas nas modulações indicadas pelo manual de 

sinalização da AGER, SINFRA/MT ou do DNIT. 

 

A sinalização horizontal deverá atender aos seguintes parâmetros: 

 

 A retrorrefletância mínima para as demarcações na cor branca deve ser 

igual ou superior a 130 mcd/lux/m² e, na cor amarela, igual ou superior a 

110 mcd/lux/m²; 

 A sinalização horizontal deverá ser refeita sempre que se verificar o não 

atingimento destes parâmetros.  

 As demarcações deverão ser executadas com 0,15 m de largura no eixo e 

bordos; 

 As demarcações deverão ser refeitas quando houver menos que 75% de 

área remanescente ou quando a retrorrefletância residual for inferior a 130 

mcd/lux/m², para a cor branca e inferior a 110 mcd/lux/m² para a cor 

amarela. 

 

Os materiais e suas aplicações deverão satisfazer às normas e especificações 

vigentes na AGER, SINFRA/MT, DNIT, ABNT e CONTRAN. Novos produtos ou 

processos decorrentes da evolução tecnológica ocorrida ao longo da 
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CONCESSÃO poderão ser utilizados desde que atendam, no mínimo, às normas 

vigentes. 

 

Sinalização vertical e aérea 

 

Os trabalhos de recomposição da sinalização vertical e aérea, a serem iniciados 

na etapa dos Trabalhos Iniciais, deverão ser complementados durante a etapa de 

recuperação das rodovias do Lote. Deverá ser dada ênfase a um sistema de 

sinalização que imponha condições ideais de segurança e informação ao usuário, 

sem no entanto pecar pelo exagero. 

 

Para a execução dos serviços deverão ser seguidas as Normas da AGER, da 

SINFRA/MT e do DNIT. Especialmente nos locais de obras-de-arte especiais e 

em bordos externos de curvas acentuadas, deverão ser implantados os 

marcadores de alinhamento (delineadores). 

 

Refletividade - sinais aéreos 

 

Deverão ser considerados, para a confecção de símbolos e dizeres, os valores de 

retrorrefletância da tabela a seguir: 

 

 

Ângulo de 

Incidência 

– Entrada 

(grau) 

Ângulo de 

Divergência 

- 

Observação 

(grau) 

Valores Mínimos de Retrorrefletância 

(mcd/lux/m²) 

Branca Amarela Vermelha Azul Verde Laranja 

-4 0,2 800,0 660,0 215,0 43,0 45,0 100,0 

+30 0,2 400,0 340,0 100,0 20,0 11,4 26,0 

-4 0,5 200,0 160,0 45,0 9,8 24,0 56,0 

+30 0,5 100,0 85,0 26,0 5,0 10,0 25,0 
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Refletividade - Sinais verticais laterais 

 

Deverão ser considerados valores de retrorrefletância a seguir: 

 

Ângulo de 

Incidência 

Entrada 

(Grau) 

Ângulo de 

divergência 

Observação 

(Grau) 

Valores Mínimos de Retrorrefletância 

(mcd/lux/m²) 

Branca Amarela Vermelha Azul Verde Laranja 

-4 0,2 250,0 170,0 45,0 20,0 45,0 100,0 

+30 0,2 150,0 100,0 25,0 11,0 25,0 60,0 

-4 0,5 95,0 62,0 15,0 7,5 15,0 30,0 

+30 0,5 65,0 45,0 10,0 5,0 10,0 25,0 

 

As dimensões das letras e sinais nas placas deverão estar adequadas à 

velocidade diretriz da rodovia. 

 

 Terraplenos e Estruturas de Contenção 

 

Na fase de recuperação das rodovias do Lote, a CONCESSIONÁRIA deverá 

realizar, com base no cadastro já elaborado na etapa dos Trabalhos Iniciais, para os 

locais considerados problemáticos, os levantamentos topográficos, sondagens e 

ensaios geotécnicos, além de outros ensaios especiais e/ou de instrumentação, 

necessários ao desenvolvimento dos projetos executivos, com vistas à execução de: 

 

Reforço estrutural ou complementações em obras de contenção existentes que se 

apresentem deficientes ou insuficientes; 

Recomposição de cortes, aterros e encostas problemáticos, não tratados na fase 

anterior; 

Novas obras de contenção, onde requerido; 
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Cobertura vegetal em todos os taludes estáveis que se apresentarem sem 

cobertura. 

 

1.1.2.5 -   Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Correntes – OAC 

 

Como parte da recuperação das rodovias, a CONCESSIONÁRIA deverá atuar no 

sentido de restaurar por completo os sistemas existentes de drenagem e obras-de-

arte correntes, o que envolverá especialmente as seguintes atividades básicas: 

 

 Aumento da capacidade de vazão das obras avaliadas como deficientes, seja 

pela execução de novas linhas paralelas à obra atual, seja pela substituição 

por obra adequadamente dimensionada; 

 Complementação ou recuperação dos dispositivos auxiliares das obras-de-

arte correntes, como bocas e alas, caixas coletoras, bacias de captação e 

valas de derivação, de modo a disciplinar os fluxos d'água a montante e a 

jusante das obras; 

 Revisão da eficácia do sistema de drenagem profunda e subsuperficial 

existente, complementando-o onde cabível; 

 Implantação de novos dispositivos onde for verificada a sua necessidade; 

 Recuperação geral e complementação do sistema de drenagem superficial 

existente. 

 

Em todos os casos, deverá ser dada ênfase especial aos pontos de deposição das 

águas coletadas pelos diversos dispositivos de drenagem e obras-de-arte correntes, 

assegurando-se a correta dissipação de energia, de forma a evitar a formação de 

processos erosivos. 

A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar um Plano de Drenagem Geral da Rodovia, 

no qual avaliará as condições de drenagem do sistema por completo. Esse Plano 

deverá ser submetido a “Não Objeção” pela AGER. 
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1.1.2.6 -  Iluminação e Instalações Elétricas 

 

Na etapa de recuperação da Rodovia, os sistemas de iluminação e as instalações 

elétricas existentes deverão receber reparos, em pontos que não foram atendidos na 

etapa dos Trabalhos Iniciais. 

 

Deverá também ser providenciada a iluminação das passarelas e passagens 

inferiores existentes, de acordo com as Normas da AGER, SINFRA/MT e do DNIT . 

 

A implantação de iluminação de trevos, interseções e segmentos urbanos estão 

relacionadas nas Obras de Melhoria constantes desse PER parte 2. 

 

1.1.2.7 -  Marginais, Acessos, Trevos, Entroncamentos e Retornos 

 

Na fase de recuperação da Rodovia, as atividades básicas da CONCESSIONÁRIA 

no que diz respeito a acessos, trevos, entroncamentos, marginais e retornos 

deverão ser as seguintes: 

 

 Recuperação das pistas e acostamentos; 

 Revisão geral e complementação da sinalização horizontal, vertical e aérea; 

 Eliminação, com apoio da SINFRA/MT, dos acessos irregulares ou mal 

posicionados, com remanejamento; 

 Melhoria das soluções de canalização, para aqueles dispositivos nos quais 

não esteja prevista a remodelação, a curto ou médio prazo; 

 Recuperação da proteção vegetal e melhoria das condições paisagísticas, 

pela aplicação de plantas e arbustos apropriados; 

 Correções geométricas, com introdução de ilhas ou tipos de separadores de 

tráfego, e melhorias de canalização, adequando ao tráfego de caminhões e 

carretas. 
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As práticas listadas deverão ser estendidas, igualmente, às áreas de recantos, 

paradouros, postos de Polícia Militar e postos de pesagem no âmbito das rodovias. 

 

1.1.2.8 -  Formação de Aceiros 

 

Para a formação de aceiros, deverão ser realizados os serviços de desmatamento, 

destocamento e limpeza de uma faixa de, no mínimo, 1,5 (um e meio) m de largura, 

tendo a cerca delimitadora como referência. Essa operação visa, inclusive, à 

conservação dos dispositivos delimitadores da faixa de domínio. 

 

1.1.2.9 -  Passivo Ambiental 

 

A CONCESSIONÁRIA será responsável pela recuperação dos passivos ambientais 

existentes nas rodovias. Na fase de Recuperação todas as obras identificadas na 

fase dos Trabalhos Iniciais deverão ser implantadas. 

 

Com o objetivo de assegurar que a CONCESSIONÁRIA vai dispensar o devido 

respeito e atendimento aos dispositivos legais referentes às questões ambientais 

será exigido a obtenção de uma Certificação Ambiental. 

 

A empresa concessionária deverá atender determinados procedimentos exigidos 

pelo Órgão Certificador, tanto nos licenciamentos ambientais como nos processos 

de geração de produtos. 

 

Essa Certificação Ambiental deverá ser apresentada à AGER a partir do 12o  mês do 

contrato e será revalidada anualmente. 
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1.1.3 -  MANUTENÇÃO PROGRAMADA 

 

1.1.3.1 -  Conceitos, Objetivos e Diretrizes Básicas 

 

A Manutenção Rodoviária pode ser conceituada como o conjunto de intervenções 

físicas as quais a CONCESSIONÁRIA deverá realizar, de caráter periódico, de forma 

a recompor, ou mesmo aprimorar, as condições dos pavimentos e da sinalização 

horizontal das rodovias, ao longo de todo o período de CONCESSÃO. 

 

Essa etapa tem início após a conclusão da fase de Recuperação e permanece até o 

final da concessão. 

 

A atividade de manutenção será responsável pela preservação do investimento 

inicial, adequando o pavimento e a sinalização das rodovias às novas necessidades 

oriundas do acréscimo de demanda de tráfego previsto, recuperando-os dos 

desgastes naturais a que estarão sujeitos ao longo do tempo. A atividade de 

manutenção complementará as ações da conservação rotineira, de forma que os 

pavimentos e a sinalização estejam sempre em condições satisfatórias, permitindo o 

transporte seguro, confortável e econômico de passageiros e bens de produção. 

 

A periodicidade das intervenções de manutenção deverá considerar intervalos de 

tempo contados a partir da conclusão da Recuperação das Rodovias ou das Obras 

de Melhoria e Ampliações. 

 

O prazo limite mínimo entre as intervenções em um mesmo pavimento de um 

mesmo trecho não poderá ultrapassar 6 anos. 

 

Quando houver simultaneidade entre as intervenções de manutenção e das Obras 

de Melhorias e Ampliações, a CONCESSIONÁRIA deverá executá-las de acordo 
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com um planejamento consistente e otimizado, de forma a manter condições de 

segurança para o tráfego. 

Todos os trabalhos de manutenção deverão ser desenvolvidos de acordo com as 

Especificações de Serviços vigentes na AGER, SINFRA/MT, no DNIT e em outros 

organismos rodoviários nacionais ou internacionais. 

 

A CONCESSIONÁRIA será responsável pela realização dos levantamentos, dos 

projetos básicos e executivos e pelo planejamento e execução de obras de cada 

ciclo de manutenção. Para tal, deverá implantar um Sistema de Planejamento, 

Gestão e Monitoração dos componentes rodoviários. 

 

Antes de serem iniciados os trabalhos de cada ciclo de manutenção, a 

CONCESSIONÁRIA deverá elaborar o projeto executivo correspondente que deverá 

receber a “Não Objeção” da AGER.  

 

Tal projeto deverá conter o plano detalhado dos serviços a serem executados, 

baseado em atividades de avaliação funcional e estrutural dos pavimentos, tais 

como: 

 

 Cadastro detalhado dos pavimentos; 

 Levantamento do estado da superfície dos pavimentos; 

 Avaliação objetiva da superfície dos pavimentos; 

 Levantamento da condição de superfície; 

 Medição da irregularidade longitudinal (“International Roughness Index” e 

quociente de irregularidade); 

 Avaliação da deformabilidade elástica do pavimento; 

 Medição das condições de aderência (resistência à derrapagem); 

 Cadastro detalhado do estado dos acostamentos existentes. 

 

Da análise dos dados obtidos, deverá ser procedida a divisão dos trechos em 

segmentos homogêneos, sob o ponto de vista funcional e estrutural. Essa análise 
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determinará quais os segmentos que deverão sofrer ações de manutenção, visando 

o atendimento das condições mínimas estabelecidas nesse PER. 

 

O projeto compreenderá ainda o cálculo dos números de solicitações do tráfego e o 

dimensionamento das camadas de reforço. 

 

Poderão ser aproveitados os dados das séries históricas das monitorações dos 

pavimentos, caso estejam atualizados, conforme aceitação da AGER. 

 

Dos projetos executivos deverão constar também os detalhamentos para a 

manutenção da sinalização horizontal, em função dos cadastros da mesma (ou 

monitoração permanente). 

 

As atividades de manutenção do pavimento e da sinalização horizontal deverão 

obedecer aos padrões especificados e descritos nesse PER, podendo a 

CONCESSIONÁRIA no entanto, propor à AGER eventuais alterações decorrentes 

de processos de evolução tecnológica. 

 

Ao término dos trabalhos relativos a cada ciclo de manutenção, a 

CONCESSIONÁRIA apresentará à AGER um relatório detalhado, “as built”, 

consolidando todos os serviços efetivamente executados, contendo quantitativos e 

cadastramento fotográfico pertinente. Após a análise desse relatório e constatação 

da qualidade e suficiência dos serviços executados, a AGER, o Verificador 

Independente, e o PODER CONCEDENTE realizarão vistoria na rodovia, e estando 

de acordo com os parâmetros de desempenho, aprovarão cada etapa de 

Manutenção das Rodovias. 

 

1.1.3.2 -   Planejamento, Gestão e Monitoração da Manutenção 

A definição das atividades necessárias de manutenção do pavimento e da 

sinalização, ao longo do período de CONCESSÃO, exigirá da CONCESSIONÁRIA a 
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realização de planejamento dos serviços, que será consubstanciado através das 

seguintes ações: 

 

 Análise da evolução das características funcionais e estruturais dos 

pavimentos ao longo do tempo, através das “Monitorações Periódicas”, 

inclusive com previsão de desempenho de cada segmento homogêneo; 

 Definição das alternativas viáveis de manutenção, além do dimensionamento 

estrutural de cada alternativa; 

 Planejamento das atividades de sinalização horizontal, também a partir do 

monitoramento da mesma. 

 

Tais procedimentos deverão ser repetidos a cada nova campanha de monitoração 

do pavimento, permitindo uma constante avaliação do comportamento do mesmo, 

de forma a definir ações para intervenção no momento oportuno, mantendo-se a 

rodovia em perfeita condição de trafegabilidade. 

 

Para executar de forma sistemática esse planejamento e gestão, a 

CONCESSIONÁRIA deverá implantar um “Sistema de Planejamento da 

Manutenção”, de forma similar aos Sistemas de Gerenciamento de Pavimentos 

(SGP) disponíveis em organismos nacionais e internacionais, estruturado em meio 

informatizado, para subsidiar o estudo de alternativas de manutenção. O sistema de 

gerenciamento do pavimento deverá ser alimentado com os dados das monitorações 

das características de superfície funcionais, estruturais e de segurança do 

pavimento. 

 

Para o planejamento e gestão dos serviços de manutenção da sinalização 

horizontal, a CONCESSIONÁRIA deverá implantar um sistema que compreenderá: 

 

 Monitoração da sinalização; 

 Processamento dos dados; 

 Análise das deficiências da sinalização; 
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 Planejamento dos serviços; 

 Aprovação junto à AGER; 

 Execução das obras. 

Evidentemente, que em nenhuma situação, após intervenções no pavimento, a 

rodovia será liberada ao tráfego sem a sinalização horizontal adequada que garanta 

a segurança dos usuários, ainda que provisória.  

 

A liberação da rodovia ao tráfego sem a devida sinalização horizontal será passível 

de multa contratual. 

 

Todos os procedimentos selecionados deverão ser submetidos previamente à 

AGER, para “Não Objeção”.  

 

1.1.3.3 -   Atividades Básicas das Monitorações 

O planejamento da manutenção dos pavimentos deverá ser feito no âmbito do 

sistema a ser implantado, empregando os dados oriundos da monitoração dos 

pavimentos. 

 

As etapas a serem seguidas nas Monitorações estão descritas a seguir: 

a) Monitoração das condições superficiais dos pavimentos 

 

Na monitoração das condições das superfícies dos pavimentos, deverão ser 

realizadas, em cada faixa de tráfego: 

 Avaliação objetiva da superfície dos pavimentos, cadastrando as ocorrências 

de defeitos; 

 Levantamento da condição de superfície, medindo-se a área dos defeitos; 

 Levantamento visual contínuo, com cadastramento dos defeitos; 

 Medição da irregularidade transversal (flechas ou afundamentos das trilhas de 

roda); 
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 Inspeção cadastral das placas de concreto de cimento Portland (se for o 

caso). 

 

b) Monitoração das condições funcionais dos pavimentos 

 

A monitoração das condições funcionais ou de conforto dos pavimentos será 

realizada sempre que necessário para atendimento aos Indicadores de 

Desempenho, compreendendo a medição da irregularidade longitudinal. 

 

c) Monitoração das condições estruturais dos pavimentos 

As condições estruturais dos pavimentos deverão ser monitoradas periodicamente, 

utilizando recursos tecnológicos da Mecânica dos Pavimentos. 

 

d) Monitoração das condições de segurança (aderência pneu-pavimento) 

 

Na monitoração das rodovias, a avaliação das condições de segurança deverá ser 

feita nos mesmos prazos e condições indicados na alínea anterior, relativa à 

monitoração das condições estruturais dos pavimentos, face a sua importância para 

a manutenção das condições de segurança para os usuários. 

 

Para a monitoração da aderência pneu – pavimento, a CONCESSIONÁRIA deverá 

realizar: 

 Identificação de segmentos críticos quanto à aderência e quanto à segurança, 

com base nos valores do coeficiente de atrito longitudinal, e em análise dos 

segmentos críticos quanto à geometria das rodovias (interseções, desníveis 

acentuados, travessias de pedestres, curvas de raios reduzidos, entre outros), 

demarcando as unidades de amostragem nos segmentos críticos; 

 Nas unidades de amostragens dos segmentos críticos, complementação da 

monitoração, compreendendo medição do coeficiente de atrito transversal, 

avaliação da macrotextura do pavimento. 
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e) Monitoração da sinalização horizontal 

 

No âmbito da Manutenção, deverá ser realizada a monitoração permanente dos 

elementos da sinalização horizontal, através de inspeções e medições físicas nas 

pinturas de linhas de eixos e bordas das pistas, nas linhas dos ramos de 

interseções, além das setas, zebrados e mensagens. 

 

A monitoração da sinalização horizontal compreenderá principalmente a avaliação 

do índice de retrorrefletância das pinturas, empregando equipamentos específicos, 

operados por técnicos treinados, de modo a atender ao índice mínimo exigido nesse 

PER, se o índice medido for inferior ao valor indicado, deverá ser providenciada a 

repintura. 

 

Também deverão ser monitorados no mesmo período indicado para a sinalização 

horizontal os desempenhos de outros elementos, como as tachas e tachões 

refletivos, quanto à refletância e preservação nos locais onde esses dispositivos são 

necessários. 

Todos os métodos e equipamentos ligados às atividades de monitoração deverão 

ser previamente submetidos à AGER para “Não Objeção”. 

 

1.1.3.4 -   Intervenções de Manutenção 

 

Durante o período de CONCESSÃO, quando for necessário intervir para recuperar o 

pavimento (ou agir em caráter preventivo), poderão ser empregadas várias técnicas 

de intervenções, que recebem comumente a denominação de “políticas de 

intervenções”, por agruparem várias ações de diferentes técnicas executivas.  

 

Os trabalhos de manutenção do pavimento deverão incluir as seguintes “políticas de 

intervenções” de manutenção: 

 Apenas conservação de rotina; 
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 Rejuvenescimento da superfície com aplicação de micro concreto 

asfáltico a frio com polímeros; 

 Manutenção de caráter corretivo, com correções superficiais de 

segmentos trincados e/ou deformados, através de fresagens do 

pavimento e recomposição com nova camada de CBUQ ou 

microconcreto asfáltico a frio (ou selagem com CBUQ tipo “massa fina” 

espalhada com motoniveladora); 

 Execução de reforço estrutural em CBUQ, em uma ou mais camadas, 

após execução de remendos e, excepcionalmente, reconstrução total 

do pavimento. 

 

Outras técnicas podem ser sugeridas pela CONCESSIONÁRIA, obtendo sempre a 

“Não Objeção” da AGER. 

 

A melhor “política” a ser empregada dependerá do planejamento da manutenção, 

com base nos dados da monitoração do pavimento. Para cada segmento 

homogêneo, deverão ser definidos os anos de cada intervenção e as espessuras 

das mesmas, em função das previsões de desempenho efetuadas e dos 

dimensionamentos. 

 

Será permitido o emprego de alternativas modernas de recuperação do pavimento, 

ou fruto de evolução tecnológica ao longo do período de CONCESSÃO, desde que 

os estudos efetuados e submetidos à AGER obtenham a “Não Objeção”.  

 

Alguns exemplos dessas alternativas estão descritos a seguir: 

 

Processos de “reciclagem” dos pavimentos: 

 

 “In Situ” a quente, como camada de binder ou de rolamento; 

 “In Situ” a frio, como camada de binder ou de rolamento. 
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Em Usina Fixa a Quente: 

 

 “In Situ” como base, com adição de produtos de britagem, cimento Portland, 

emulsão e outros; 

 Aplicação de microconcreto asfáltico a frio, para reduzir a ocorrência do 

fenômeno de “reflexão das trincas” do pavimento existente na superfície 

restaurada; 

 Emprego de lama asfáltica especial, dosada com adição de polímeros e/ou 

fibras. 

 

Nas atividades de manutenção, as soluções aplicáveis às terceiras faixas de tráfego 

poderão ser diferenciadas em relação àquelas previstas para as demais faixas, caso 

o estado e/ou a constituição do pavimento justifiquem tal medida. 

 

As intervenções de manutenção da sinalização horizontal constarão da execução de 

pinturas de linhas de sinalização de eixo e de bordos, contínuas ou interrompidas, 

pinturas de setas, mensagens e zebrados, e fixação de tachas e tachões refletivos, 

sobre os pavimentos. 

 

1.1.4 -  OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE 

 

As melhorias são obras de ampliação ou obras complementares em determinados 

locais nas rodovias e podem ser motivadas por diversos fatores dos quais se 

destacam o nível de serviço, a segurança e/ou conforto do usuário e as 

necessidades locais. 

 

As Obras de Melhorias e Ampliações a serem executadas pela CONCESSIONÁRIA 

nas rodovias estão especificadas na Parte 2 – Condições Específicas desse PER.  

 

Os trabalhos nessa etapa consistirão basicamente em implantação e/ou 

pavimentação de acostamentos, duplicação de pistas, implantação de terceiras 
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faixas, implantação e adequação de vias marginais, multivias, duplicações, 

travessias para pedestres, passarelas, reforço de obras-de-artes especiais, 

adequações e implantações de novas interseções, implantação de baias para 

parada de ônibus, implantação e pavimentação de contornos urbanos e intervenções 

de segurança como iluminação de interseções e segmentos urbanos. 

 

As ampliações em áreas urbanas estão vinculadas a uma forma de estabelecer 

padrões de circulação adequados, de maneira a melhorar a fluidez do tráfego da via, 

ao mesmo tempo em que não deverá diminuir a mobilidade dos moradores locais. 

 

No que se refere aos padrões técnicos a serem obedecidos pela 

CONCESSIONÁRIA, todas as obras (Intervenções Obrigatórias e Intervenções 

Condicionadas) a serem realizadas na Rodovia, quer façam parte dos Trabalhos 

Iniciais, das obras de Recuperação da Rodovia ou das Obras de Melhorias e 

Ampliações, deverão obedecer às respectivas normas e especificações adotadas 

pela AGER, SINFRA/MT, DNIT e ou ABNT. Outros documentos, nacionais ou 

estrangeiros, poderão ser adotados, desde que produzam resultados compatíveis 

com os padrões técnicos exigidos. 

 

De acordo com o estabelecido, toda e qualquer obra deverá ser precedida do 

respectivo projeto executivo, a ser elaborado por equipe de profissionais 

especializados. O início dos serviços de implantação de qualquer obra só será 

efetivado após a devida “Não Objeção” do projeto pelos setores competentes da 

AGER. Devem ainda, ser observados os aspectos ambientais, de acordo com a 

legislação em vigor, a obtenção das necessárias licenças e autorizações. 

 

Dessa forma, é considerado como padrão técnico prioritário o levantamento 

cadastral completo da rodovia, envolvendo levantamento topográfico, cadastro 

geométrico, cadastro da drenagem, da pavimentação, das obras-de-arte correntes e 

especiais, da faixa de domínio, da sinalização, dos dispositivos de proteção e 

segurança e das interseções. 
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Ao final da implantação de toda e qualquer obra de melhoria e ampliação a 

CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à AGER um relatório “as built” com todas as 

informações da obra inclusive relatório fotográfico. 

 

Quando a obra de ampliação ou melhoria estiver prevista para ocorrer em travessia 

urbana, a CONCESSIONÁRIA deverá obrigatoriamente, em conjunto com a AGER, 

a SINFRA/MT e  com os poderes constituídos do Município, promover Audiência 

Pública previa à tomada de decisões, para ouvir os pleitos da Comunidade.   

 

A execução das obras previstas envolverá, entre outros, serviços de: 

 Terraplenagem; 

 Pavimentação; 

 Drenagem e obras-de-arte correntes; 

 Obras-de-arte especiais; 

 Proteção ao meio ambiente; 

 Paisagismo; 

 Sinalização; 

 Iluminação; 

 Obras complementares. 

A relação das especificações a adotar, as quais deverão necessariamente conter os 

procedimentos executivos e os parâmetros de desempenho a serem atingidos para 

as diversas obras, deverá constar dos projetos executivos de engenharia, que serão 

elaborados para cada obra e/ou serviço, previamente submetidos a “Não Objeção” 

da AGER. 

 

As especificações de serviços deverão ainda estar sempre de acordo com as 

atualizações feitas pelos órgãos rodoviários, ou, quando conveniente, a 

CONCESSIONÁRIA poderá propor a adoção de novos procedimentos, materiais ou 

tecnologias de comprovada eficiência. 
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Estão particularizadas, a seguir, algumas características técnicas importantes a 

serem consideradas durante a execução das Obras de Ampliação e Melhoramentos. 
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1.1.4.1 -   Fluidez do Tráfego 

 

Os padrões técnicos de fluidez do tráfego a serem atendidos durante o período de 

CONCESSÃO, são aqueles conceituados no “Highway Capacity Manual (HCM)” do 

“Transportation Research Board”, edição de 2010. 

 

No caso das rodovias objeto da CONCESSÃO, determinou-se que o limite máximo 

do padrão de serviço a ser considerado é o de 50 horas anuais em “Nível E”, no item 

relativo ao Nível de Serviço. 

 

Segundo o HCM, considera-se “nível de serviço E”, para as vias, a operação do 

fluxo segundo parâmetros de desempenho com as seguintes características 

principais: o tráfego é próximo da capacidade da via e as velocidades são baixas; as 

paradas são frequentes, sendo as condições de circulação instáveis e forçadas. 

 

O usuário experimenta uma grande redução do seu nível de conforto, seja física, 

seja psicologicamente. 

 

Assim, as rodovias concessionadas só poderão operar no máximo 50 horas anuais 

em nível pior que D, devendo a CONCESSIONÁRIA monitorar permanentemente 

esse indicador para iniciar os procedimentos ou obras de melhoria com a devida 

antecedência. 

 

1.1.4.2 -   Características Geométricas 

Para a realização das obras de Melhoria e Ampliação de Capacidade, serão 

necessárias correções de traçado e variantes, cujas características geométricas 

deverão ser indicadas no projeto a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA, de forma 

a classificar a Rodovia como Classe I-B, e mantê-la assim, durante todo o período 

de CONCESSÃO. 
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Sempre que possível e desde que seja a solução técnica mais recomendável, as 

obras de duplicação deverão ser executadas considerando-se a pista existente 

como um sentido da obra duplicada, sendo que o outro sentido deverá ser objeto de 

uma nova pista. 

A separação entre as pistas deverá ser feita sempre através de canteiro central com 

no mínimo 3 m de largura ou com barreiras tipo “New Jersey”. Essas características 

deverão ser estabelecidas em função da conformação dos terrenos atravessados, 

do volume e perfil do tráfego projetado e do uso do solo ao longo da via. 

 

Os projetos executivos deverão apresentar o necessário detalhamento das soluções 

propostas, e serão submetidos à apreciação e “Não Objeção” da AGER, procurando 

manter ou melhorar as características geométricas já estabelecidas na via. 
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Vias Marginais - Planta 

325



 

Caderno 1.5 – PER  
Lote 1 – Alto Araguaia 

 
54 

 

 

 

Vias Marginais - Detalhes 
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PROJETO PADRÃO DE FAIXA ADICIONAL 
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1.1.4.3 -  . Interseções 

 

Os traçados planialtimétricos das interseções deverão permitir velocidade 

operacional de no mínimo 40 km/h para os ramos direcionais; para alças a 

velocidade operacional mínima poderá ser de 30 km/h. 

 

De cada “arranjo” a ser detalhado, deverá fazer parte o respectivo estudo de 

capacidade dos ramos, de acordo com a demanda e perfil de tráfego para o 

horizonte de projeto considerado. Assim, o número de faixas por ramo resultará da 

demanda e do perfil de tráfego previstos.  

 

A CONCESSIONÁRIA deverá observar o percentual de veículos pesados, 

característico da frota nas rodovias de Mato Grosso. 

 

As rampas longitudinais máximas previstas para os ramos das interseções deverão 

ser de 8,0%, sempre que possível, admitindo-se um valor máximo de 10,0%. 

  

Na concordância dos ramos das interseções com as rodovias, deverão ser previstas 

faixas auxiliares de mudança de velocidade. O comprimento dessas faixas deverá 

ser estabelecido considerando-se a velocidade da via principal, que poderá ser de 

80 km/h ou de 100 km/h; a extensão das faixas deverá ser corrigida em função do 

greide, ascendente ou descendente da via principal.  

 

As curvas das interseções deverão ser dotadas, sempre que possível, de espirais de 

transição, com exceção das do dispositivo tipo “diamante”. 

 

Com relação à superelevação, deverá ser adotado para as alças o valor máximo de 

5,0%; para os ramos direcionais, a superelevação deverá ser definida em função 

dos raios adotados e das respectivas velocidades, variando entre 8,0% e 2,0%, de 

acordo com as normas aceitas pela AGER, SINFRA/MT ou pelo DNIT. 
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Os greides dos ramos deverão ser previstos obedecendo aos parâmetros (“K”) 

mínimos para as curvas verticais, de modo a garantir distâncias mínimas de 

visibilidade de parada, de acordo com a velocidade diretriz do ramo. 

Assim como mencionado no subitem anterior, o necessário detalhamento deverá ser 

efetuado por ocasião da execução dos projetos executivos. 

 

Eventuais modificações nos dispositivos previstos deverão preservar ou melhorar as 

características técnicas e de segurança existentes hoje. Em qualquer caso, essas 

modificações só serão implementadas após a apreciação e “Não Objeção” da 

AGER. 

 

Com relação aos Acessos às rodovias do Lote, a CONCESSIONÁRIA deverá, até o 

final do 12º mês da CONCESSÃO, apresentar, no documento Cadastro da Situação 

dos Componentes Rodoviários, a ser entregue à AGER, um diagnóstico sobre a 

regularidade ou não dos referidos acessos. Tal verificação deverá ser feita a partir 

de consultas a serem efetuadas na SINFRA.  

 

A partir do início da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA será a responsável pela 

permissão ou não da abertura de novos Acessos, sempre após ouvidos a AGER e o 

PODER CONCEDENTE. 

 

Estão apresentados nesse Anexo os croquis esquemáticos dos tipos de interseção 

utilizados como solução nas Obras de Melhorias definidas na Parte 2 deste PER.  
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PROJETO PADRÃO DE INTERSEÇÃO DO TIPO VAZADA 
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PROJETO PADRÃO DE INTERSEÇÃO DO TIPO ALONGADA 

  

331



 

Caderno 1.5 – PER  
Lote 1 – Alto Araguaia 

 
60 

 

 

 

 

PROJETO PADRÃO DE INTERSEÇÃO DO TIPO ROTATÓRIA 
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1.1.4.4 -   Sinalização 

 

a) Sinalização horizontal 

 

Os materiais e suas aplicações deverão satisfazer às especificações aprovadas pela 

ABNT e pelo CONTRAN (“Manual de Sinalização de Trânsito”). Novos produtos ou 

processos decorrentes da evolução tecnológica ao longo do período da 

CONCESSÃO serão objeto de análise e “Não Objeção” por parte da AGER. 

 

O material a ser utilizado deverá ser definido pela CONCESSIONÁRIA de acordo 

com as normas da AGER, SINFRA/MT ou DNIT e sempre atendendo ao Parâmetros 

de Desempenho. 

 

Os índices mínimos de retrorrefletância são: 

Para cor branca .............................................................................................130 mcd/lux/m² 

Para cor amarela ...........................................................................................110 mcd/lux/m² 

 

b) Sinalização Vertical 

 

Os materiais e suas aplicações deverão atender às especificações da AGER, 

SINFRA/MT, do DNIT da ABNT e ao Manual de Sinalização de Trânsito do 

CONTRAN. 

Dimensões: 

 Sinais de Regulamentação e Advertência: tipo I: 1,00 m x 1,00 m para pistas 

simples e duplas e correspondentes interseções; 

 Sinais de Indicação: dimensão variável em função da mensagem, do 

posicionamento do sinal e da velocidade básica a ser adotada para o projeto de 

sinalização. Para as vias principais, a velocidade a ser considerada é de 80 

km/h.  

 

Tamanho das letras 
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 O tamanho das letras e demais caracteres deverão estar em conformidade com 

as normas do DNIT. 

 

Refletorização: 

 Sinais suspensos: 

 Fundo: película refletiva de alta intensidade, grau diamante; 

 Orlas, tarjas, mensagens, símbolos, setas e legendas: películas refletivas de 

alta intensidade, grau diamante; 

 Elementos de cor preta: película não refletiva. 

 Demais placas: 

 Fundo: película refletiva, alta intensidade; 

 Orlas, tarjas, mensagens, símbolos, setas e legendas: películas refletivas de 

alta intensidade, com esferas inclusas em colméia; 

 Elementos de cor preta: película não refletiva,. 

 Índices mínimos de retrorrefletância (0,2º de divergência; -4º de incidência), 

avaliados a partir da entrega do produto, para as placas de solo e 

suspensas: 

 

Cores Placas de solo Placas 

suspensas 

Branca 250 cd/lux/m² 800 cd/lux/m² 

Amarela 170 cd/lux/m² 660 cd/lux/m² 

Vermelha 45 cd/lux/m² 215 cd/lux/m² 

Laranja 100 cd/lux/m² - 

Verde 45 cd/lux/m² - 

Azul cd/lux/m² 43 cd/lux/m² 

 

Atingidos os patamares representados pelos índices mínimos, definidos de 

acordo com os procedimentos padronizados para testes fotométricos de 

retrorrefletância residual os dispositivos de sinalização vertical deverão ser 

substituídos. 
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 Suporte e fixação: 

 Deverão ser utilizados perfis metálicos galvanizados; 

 A fixação deverá ser capaz de manter a posição da placa, mesmo sob forte 

vento; 

 Para suporte dos marcos quilométricos, identificação da rodovia, sinais de 

regulamentação e advertência, poderão ser utilizados suportes de madeira. 

 

Posicionamento: 

 Afastamento em relação ao bordo do acostamento: 0,60 m, no mínimo; 

 Altura do bordo inferior da placa em relação à pista: mínimo de 1,20 m; 

 Dispositivos auxiliares de segurança. 

 

c) Tachas Refletivas 

Será utilizada em toda a extensão da rodovia, no eixo e bordos, conforme padrão 

usualmente adotado pelo DNIT. 

 

d) Tachões Refletivos 

 

Serão utilizados como elemento complementar à sinalização em multivias, em 

interseções e em pontos onde houver necessidade de canalização do tráfego; 

 

d) Marcadores de alinhamento (delineadores) 

 

Padrão: placas com fundo amarelo refletivo e seta na cor preta, nos mesmos 

padrões especificados para a sinalização vertical; 

Tamanho: 0,40 m x 0,50 m; 

Serão utilizados nas entradas e saídas de obras-de-arte especiais e bordos externos 

de curvas acentuadas. 
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1.1.4.5 -  . Pavimentação 

Embora reserve-se à AGER a prerrogativa de objeção ou não das soluções 

propostas, a CONCESSIONÁRIA terá liberdade para propor a concepção estrutural 

dos novos pavimentos a serem executados, assim como daqueles previstos para a 

recuperação da pista existente, sempre com o objetivo de atendimento aos 

parâmetros de desempenho do PER. 

 

Nesse contexto, são admitidas soluções em pavimentos flexíveis ou rígidos, 

estruturas invertidas, o uso de técnicas de reciclagem, de geossintéticos, de asfaltos 

polimerizados ou de outros processos alternativos que decorram da evolução 

tecnológica. 

 

Em todos os casos, será considerada a necessidade de atendimento aos padrões 

funcionais, estruturais e de segurança especificados neste PER – Programa de 

Exploração Rodoviária, além da minimização das intervenções sobre a rodovia. 

 

Os padrões técnicos a serem atendidos durante o período de CONCESSÃO, quanto 

aos pavimentos das rodovias, foram definidos separadamente em cinco aspectos: 

funcionais, de superfície, estruturais, de segurança e dos acostamentos. 

 

 Condições Funcionais 

 

As condições funcionais dos pavimentos das pistas de rolamento deverão ser 

monitoradas segundo os Indicadores de Desempenho. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá solucionar problemas de irregularidade localizados, 

contidos em lances que indiquem valores toleráveis. 
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Enquadram-se nessa situação abatimentos da pista devido a problemas geotécnicos 

ocorridos em terrenos de fundação de aterros, nas encostas anexas ou no próprio 

terrapleno, os quais necessariamente deverão ser solucionados. 

 

As pistas que sofrerem intervenção de readequação de acostamentos deverão 

seguir as seguintes seções-tipo: 

Pista Simples 

 

 

Pista Com Faixa Adicional 
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 Condições de Superfície 

 

Os padrões mínimos a serem atendidos quanto às condições de superfície deverão 

ser aqueles descritos no Anexo dos Indicadores de Desempenho, mais os descritos 

a seguir: 

Ausência de “panelas”, deformações plásticas e corrugações; 

Ausência de áreas exsudadass; 

Ausência de áreas fortemente desgastadas; 

Ausência de desnível entre duas faixas de tráfego contíguas; 

Ausência de áreas excessivamente remendadas. 

 

 Condições Estruturais 

 

As condições estruturais dos pavimentos deverão ser avaliadas periodicamente, 

segundo os Indicadores de Desempenho, a partir do término da Recuperação das 

rodovias do Lote ou da construção de novos pavimentos, nas Obras de Melhorias e 

Ampliação de Capacidade, através do uso de recursos da Mecânica dos Pavimentos 

(ou “Análise Mecanística”), compreendendo: 

Levantamento deflectométrico dinâmico, definindo as linhas de influência das bacias 

de deformação, em cada faixa de tráfego, com ensaios no máximo a cada 50 m; 

Avaliação dos módulos resilientes para as condições “in situ”, através de técnicas de 

retro-análise, empregando software de análise tensional; 

Cálculo de tensões, deformações e deflexões em pontos críticos de cada estrutura, 

sob a solicitação de carga do eixo padrão rodoviário de 8,2 tf; 

Estimativa de vida remanescente do pavimento, empregando-se critérios de fadiga 

reconhecidos no meio técnico rodoviário (fadiga e acúmulo de deformações 

permanentes). 

Na concepção estrutural dos projetos de manutenção, deverá ser previsto o tempo 

de vida útil do pavimento de 5 (cinco) anos após o término do contrato da 

CONCESSÃO. 
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  Condições de Segurança 

Deverá ser dada atenção especial à definição dos tipos de revestimento a adotar 

para a pista de rolamento, de forma que as condições de aderência pneumático-

pavimento sejam as melhores possíveis, não vindo a comprometer a segurança do 

usuário. 

 

Durante a seleção e projeto das misturas betuminosas a serem empregadas nas 

obras de Manutenção, Recuperação, Trabalhos Iniciais e Ampliações, deverão ser 

feitos estudos para que todas as misturas atendam aos padrões a seguir 

especificados. 

 

Serão exigidas, em caráter provisório (até a oficialização de normas nacionais ou da 

AGER ou SINFRA/MT a respeito do tema), as seguintes condições mínimas para as 

misturas betuminosas destinadas às camadas de rolamento, quando ensaiadas em 

amostras moldadas em laboratório com equipamento do tipo roda rolante ou, 

preferencialmente, em panos experimentais executados na pista: 

Coeficiente de Atrito Pneu/Pavimento (CAL), obtido com equipamentos de medições 

contínuas, do tipo roda travada ou bloqueada, como o Grip Tester ou outros: 0,45 ≤ 

CAL < 0,72 (superfície mediamente rugosa a muito rugosa); 

Condições de Macrotextura, medida no ensaio de mancha de areia, expressa e 

“Altura de Areia” (HS): 0,6 mm < HS < 1,2 mm (textura superficial média a grosseira). 

Na monitoração das condições de variação da aderência ao longo do período de 

CONCESSÃO, a partir da construção dos novos pavimentos e/ou da primeira 

recuperação dos pavimentos existentes, serão exigidas: 

As condições de macrorrugosidade e atrito longitudinal especificadas para a fase de 

dosagem serão verificadas pelos mesmos procedimentos na pista, três meses após 

a liberação ao tráfego, mediante plano de amostragem a ser aprovado pela AGER. 

Deverá ser procedida a verificação das condições de aderência através do emprego 

de equipamentos de grande produtividade, que permitam a estimativa dos 

coeficientes de atrito transversal ou longitudinal (o tema será regulado por 

normalização de âmbito nacional), como: Grip Tester, MuMeter, Scrim, entre outros; 
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Excepcionalmente, em extensões sujeitas a condições pluviométricas intensas, 

conjugadas a aspectos geométricos menos favoráveis em planta e perfil e à 

incidência de acidentes atribuíveis a problemas de aderência, a CONCESSIONÁRIA 

poderá adotar solução de revestimento delgado de textura porosa. Para essa 

finalidade, é recomendável o emprego de asfaltos polimerizados, visando a maior 

durabilidade da camada. 

 

Na monitoração das condições de variação das declividades transversais da pista de 

rolamento e dos acostamentos, a partir das restaurações dos pavimentos e ao longo 

de todo o período de CONCESSÃO, serão exigidas: 

Para os trechos em tangente longitudinal: 

 Abaulamento transversal para cada faixa de tráfego separadamente: máximo 

de 3% e mínimo de 2%; 

 Abaulamento transversal para os acostamentos: 

 Declividade ideal: 5%; 

 Declividade mínima: idêntica à da faixa de tráfego contígua. 

 

Para os trechos circulares das curvas horizontais: 

 Superelevação entre 2% e 8%, função dos raios observados e medidos na 

borda inferior das faixas de tráfego, de acordo com a seguinte tabela: 

 

RAIO MEDIDO SUPERELEVAÇÃO MÍNIMA 

R ≤ 210 m 8% 

210 < R ≤ 350 7% 

350 < R ≤ 380 6% 

380 < R ≤ 410 5% 

410 < R ≤ 440 4% 

440 < R ≤ 480 3% 

R > 480 2% 

 

Para os acostamentos nos trechos em curvas: 

341



 

Caderno 1.5 – PER  
Lote 1 – Alto Araguaia 

 
70 

 

 Declividade ideal: idêntica à da faixa de tráfego contígua; 

 Diferença algébrica máxima de 7% entre o acostamento e a faixa de tráfego 

contígua; 

Os valores das declividades transversais serão obtidos por diferença de nível 

levantada topograficamente entre as bordas da faixa de tráfego, ou entre as bordas 

do acostamento, conforme o caso. 

 

O plano de amostragem para essa monitoração deverá ser submetido à AGER  para 

“Não Objeção”. 

 

 Condições dos Acostamentos 

As condições mínimas especificadas para os acostamentos, ao término das Obras 

de Melhoria e Ampliação de Capacidade, e ao longo de todo o período da 

Concessão são as descritas a seguir: 

 

Desnível máximo em relação ao bordo da pista de rolamento de 5 cm; 

Após pavimentado o acostamento, desnível máximo em relação ao bordo da 

pista de rolamento será de 3cm; 

Ausência de buracos, deformações, erosão ou vegetação; 

Revestimento asfáltico de caráter definitivo para rodovias com VDM 

equivalente superior a 3.000 veículos; 

Revestimento com tratamento superficial duplo (TSD) para rodovias com VDM 

equivalente variando entre 1.000 e 2.999 veículos; 

 

A readequação dos acostamentos para a largura de 2,50m deverá obedecer à 

seguinte seção-tipo, ao final das obras: 
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Seção-tipo 

 

 

 

1.1.4.6 -  Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes 

 

As estruturas de drenagem e obras-de-artes correntes deverão seguir os padrões 

apresentados nos álbuns de projetos-tipo adotados pela AGER, SINFRA/MT ou 

DNIT, nessa ordem. 

 

Os respectivos parâmetros de desempenho estão definidos nos Indicadores de 

Desempenho. 

 

1.1.4.7 -   OAEs 

Todas as OAEs deverão ter seu trem-tipo levado à categoria de 45 toneladas de 

acordo com o cronograma definido na Parte 2 – Condições Específicas, deste PER. 

 

Os projetos de reforço estrutural deverão ser elaborados pela CONCESSIONÁRIA e 

submetidos à AGER para “Não Objeção”. 

 

Todas as passarelas a serem implantadas deverão receber iluminação, de acordo 

com as Normas do DNIT. 

 

Abaixo, um projeto tipo para sinalização de aproximação de pontes. 
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PROJETO PADRÃO DE APROXIMAÇÃO DE OAE 
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1.1.4.8 -  Travessias de Pedestres com Redutor de Velocidade e Iluminação 

 

As travessias de pedestres deverão seguir o projeto-tipo apresentado a seguir: 

 

Travessia de Pedestres 

 

 

 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar os projetos executivos e submetê-los a 

“Não Objeção” da AGER. 

 

1.1.4.9 -  Baias para Paradas de Ônibus 

 

As paradas de ônibus deverão seguir o projeto-tipo apresentado a seguir: 
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Paradas de Ônibus 

 

 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar os projetos executivos e submetê-los a 

“Não Objeção” da AGER. 

 

1.2 -  GESTÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO 

 

1.2.1 -  Gestão e Controle 

A CONCESSIONÁRIA deverá constituir uma empresa com objetivo social específico 

de operação e conservação do sistema rodoviário em licitação, e deverá dispor de 

uma sede situada nas imediações do sistema rodoviário sob CONCESSÃO.  

 

Em sua proposta comercial, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar a organização 

prevista para a gestão e o controle da concessão, compreendendo, sem se restringir 

a: 

Minuta do estatuto social e de eventual acordo de acionistas; 

Composição dos órgãos de administração; 

Estrutura organizacional da CONCESSIONÁRIA até o segundo nível abaixo 

da Diretoria, incluindo obrigatoriamente as funções de Ouvidor (Ombudsman) 

e de Atendimento ao Usuário, e compreendendo o organograma e a 

descrição das atribuições dos cargos de chefia; 

346



 

Caderno 1.5 – PER  
Lote 1 – Alto Araguaia 

 
75 

 

Quantificação dos recursos de gestão e apoio técnico-administrativo durante o 

período de CONCESSÃO.  

 

1.2.2 -  Operação do Sistema Rodoviário 

1.2.2.1 -  Conceituação da Operação do Sistema Rodoviário 

Neste item, está apresentada a conceituação da operação do sistema rodoviário que 

será concessionado, através dos seguintes tópicos: 

Conceituação qualitativa; 

Conceituação operacional; 

Definição do alcance da prestação dos serviços. 
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 Conceituação Qualitativa 

A qualidade do serviço de operação a ser ofertado pela CONCESSIONÁRIA ao 

usuário das rodovias será caracterizada pelos seguintes aspectos: 

Regularidade: garantia de oferta permanente dos serviços de acordo com os 

padrões preestabelecidos no Contrato e nas normas técnicas aplicáveis; 

Continuidade: garantia da disponibilidade permanente das rodovias ao tráfego 

usuário; 

Eficiência: garantia da alocação dos recursos e da logística necessária para a 

execução dos trabalhos planejados, dentro dos padrões preestabelecidos de prazo e 

qualidade; 

Segurança: garantia de uma ação preventiva que reduza os níveis de acidentes 

através da identificação das possíveis causas e proposição de ações corretivas; 

Atualidade: garantia de um acompanhamento competente dos processos, 

equipamentos e sistemas a serem utilizados na operação do sistema rodoviário, 

segundo um padrão de evolução tecnológica brasileira e internacional; 

Generalidade: garantia de que todos os serviços serão fornecidos a todos os 

usuários sem qualquer tipo de discriminação; 

Cortesia: garantia na prestação de serviços de maneira cortês aos usuários, às 

comunidades vizinhas, à fiscalização e às demais entidades envolvidas; 

Modicidade: garantia na justa correlação entre os encargos da CONCESSIONÁRIA 

e a retribuição dos usuários. 

 

 Conceituação Operacional 

Uma rodovia adequadamente planejada, projetada, construída e operada tem como 

seu produto final o usuário plenamente satisfeito, função de suas plenas condições 

de trafegabilidade, através de uma viagem confortável e econômica. No entanto, 

essas condições ideais nem sempre são atingidas, seja pela ocorrência de 

imprevistos, seja pela necessidade de se efetuarem intervenções programadas ou 

emergenciais nas rodovias. 

 

348



 

Caderno 1.5 – PER  
Lote 1 – Alto Araguaia 

 
77 

 

A CONCESSIONÁRIA, responsável pela Operação das rodovias em condições 

ideais, deverá estar preparada para também operá-la da forma mais adequada 

possível, em condições de trânsito adversas. 

Conceitualmente, são três os regimes operacionais: 

Regime de Operação Normal: é o regime padrão a ser disponibilizado pela 

CONCESSIONÁRIA, segundo os seguintes parâmetros: 

Acessos às rodovias livres e descongestionados; 

Todas as faixas de tráfego escoando em regime normal, permitindo ao usuário 

trafegar na velocidade desejada, respeitando-se os limites vigentes; 

Rodovias sem acidentes; 

 Sinalização e sistemas de comunicação ao usuário em pleno funcionamento. 

 

Regime de Operação Extraordinária - Programada: é o regime em que as rodovias 

operam em níveis de serviço inferiores ao do regime de operação normal. Essa 

operação é decorrente de situações previsíveis pela CONCESSIONÁRIA em sua 

maior parte, tais como execução de obras, intervenções programadas, aumento do 

volume de tráfego em determinadas horas do dia ou períodos da semana, 

influenciado por feriados ou fins de semana, festas especiais, épocas de safra ou 

outros eventos de conhecimento prévio da CONCESSIONÁRIA. Nesses casos, 

deverão ser atendidos os seguintes padrões: 

Antes de chegar às áreas problemáticas, o usuário deverá ser informado, 

através da sinalização e demais dispositivos de comunicação, sobre as 

condições operacionais das rodovias; 

As rotas alternativas deverão ser informadas previamente ao usuário; 

O usuário também deverá ser informado sobre a forma de se conduzir nos 

locais problemáticos; 

Todos os recursos disponíveis para minimização dos problemas deverão ser 

mobilizados. 

 

Regime de Operação de Emergência - Não Programada: é o regime em que as 

rodovias operam abaixo dos seus padrões normais devido à ocorrência de eventos 
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não previsíveis pela CONCESSIONÁRIA, tais como acidentes de grandes 

proporções, intempéries, quedas de taludes, vandalismo e outros. Nessas 

condições, a CONCESSIONÁRIA deverá estar preparada para: 

Minimizar os problemas para os usuários, fornecendo-lhes conhecimento prévio 

das situações a serem encontradas;  

Promover a mobilização de todos os recursos disponíveis para, em tempo                         

mínimo, retornar a via ao seu regime de operação normal. 

 

 Definição do Alcance da Prestação dos Serviços 

a) Travessias Urbanas 

A operação das rodovias nos segmentos de travessia urbana deverá ser realizada 

segundo dois enfoques: 

Permanente: - para os trechos urbanos incorporados às rodovias, os serviços de 

operação deverão atender somente aos trabalhos de recuperação, manutenção e 

conservação, não sendo a CONCESSIONÁRIA responsável pelos parâmetros 

operacionais ofertados aos usuários nos demais segmentos da via, conforme 

definido no modelo operacional proposto para a CONCESSÃO; 

 

Provisório - por outro lado, nos intervalos de travessias urbanas, para os quais estão 

previstos contornos ou variantes que serão futuramente incorporados às rodovias, a 

CONCESSIONÁRIA terá responsabilidades semelhantes às do enfoque anterior, até 

que os serviços de execução das obras dos novos segmentos estejam concluídos. 

 

A partir da conclusão das obras dos Contornos ou Variantes, estes serão 

incorporados ao escopo de serviços da CONCESSÃO, sendo a CONCESSIONÁRIA 

responsável pelos trabalhos de manutenção, conservação e pelos demais 

parâmetros operacionais. A partir da incorporação dos novos segmentos (contornos 

ou variantes) a conservação do segmento anterior será transferida à Prefeitura 

Municipal. 
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São considerados trechos urbanos incorporados à rodovia aqueles que receberam 

obras de melhorias, mas que não são destinados prioritariamente ao fluxo de longa 

distância do sistema concessionado, tais como vias marginais, as ruas transversais 

à rodovia nas travessias urbanas e segmentos correlatos. 

 

b) Faixa de Domínio das Vias de Contorno e Variantes 

 

Para os trechos novos das rodovias oriundos de contornos ou variantes, a largura da 

faixa de domínio deverá permitir a proteção do novo trecho e a possibilidade da sua 

ampliação futura, estabelecendo-se, como mínimo, o valor de 40 m (quarenta 

metros). 

 

c) Interseções 

 

No que se refere à responsabilidade da CONCESSIONÁRIA nas áreas das 

interseções, o seu campo de atuação deverá ser assim considerado: 

Na via principal, todos os ramos e alças da interseção; 

Na via interceptante, o limite dos “tapers” de aceleração e desaceleração dos 

respectivos ramos. 

 

1.2.2.2 -   Modelo Operacional 

O modelo operacional a ser desenvolvido pela CONCESSIONÁRIA deverá 

considerar que a Operação do Lote de rodovias compreende um conjunto de ações 

desenvolvido, necessariamente, sob o domínio de uma única coordenação central. 

Essas ações operacionais visam sempre à manutenção de um padrão adequado de 

qualidade do serviço ofertado ao usuário, eliminando ou minimizando eventuais 

problemas que possam comprometê-lo. Os aspectos de segurança e conforto 

oferecidos aos usuários serão prioritariamente observados na condução das ações 

operacionais. 
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As ações operacionais executadas deverão ser sempre registradas, juntamente com 

os respectivos resultados obtidos, de modo a permitir a implantação de um sistema 

permanente de monitoração. Os procedimentos operacionais levados a efeito 

deverão fazer parte de Manuais de Instrução, suficientemente detalhados para 

minimizar as surpresas. A cada modificação de procedimento, o respectivo Manual 

de Instrução será atualizado, possibilitando a obtenção de um padrão de qualidade 

uniforme em todo o ambiente da CONCESSÃO. 

 

 Planejamento e Gestão 

Conforme já ocorre na maioria das concessões de rodovias do País, as atividades 

de gerenciamento do sistema operacional (operação e conservação) são 

desenvolvidas no Centro Operacional de Controle da CONCESSIONÁRIA (COC). 

 

Suas instalações deverão ser estrategicamente localizadas, de modo a possibilitar o 

recebimento permanente das informações relativas à operação e conservação das 

rodovias. 

 

As atividades gerenciais básicas a serem desenvolvidas no COC serão as 

seguintes: 

Planejar, coordenar e administrar a operação e conservação das rodovias; 

Receber os dados relativos à operação e conservação das rodovias através 

de sistemas informatizados de comunicação; 

Acompanhar e controlar a qualidade dos serviços de operação e conservação 

das rodovias; 

Analisar o desempenho dos processos operacionais em andamento, 

promovendo as modificações e ajustes necessários; 

Implantar um sistema de monitoração permanente da operação e 

conservação das rodovias; 

Desenvolver rotinas administrativas necessárias para apoiar a operação e 

conservação das rodovias; 

Implantar e Gerenciar o SIG (Sistema de Informações Gerenciais) 
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Desenvolver e gerenciar um banco de dados sobre operação e conservação 

das rodovias; 

Utilizar as informações recebidas para elaboração de relatórios gerenciais 

sobre: fluxo de veículos (por classe e por hora), estatística de acidentes, 

dados de pesagem de veículos, e condições físicas da rodovia.  

Desenvolver normas e procedimentos de operação e conservação das 

rodovias, tais como: 

Diretrizes gerais para operação e conservação do Lote de rodovias; 

Manuais de Instrução para todos os procedimentos e rotinas 

operacionais; 

Manuais de Instrução para todos os procedimentos e rotinas de 

conservação; 

Relatórios periódicos de monitoração operacional; 

Relatórios periódicos de monitoração da conservação; 

Manual de Procedimentos Operacionais e de Segurança para o 

transporte de cargas perigosas; 

Manual de Procedimentos Operacionais e de Segurança para o 

transporte de cargas excepcionais; 

Manual de Procedimentos Operacionais para a execução de 

intervenções físicas no Lote de rodovias. 

 

Estes Manuais de Instrução e Procedimentos Operacionais deverão ser submetidos 

à AGER para análise e “Não Objeção”. 

 

Sob a gerência do COC deverão funcionar os seguintes serviços operacionais: 

Segurança do Trânsito; 

Unidade de Relações Institucionais - URI; 

Controle Operacional - CCO; 

Sistema de Arrecadação de Pedágio; 

Sistema de Pesagem e de Tráfego; 

Apoio à Fiscalização da AGER; 
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Apoio à Fiscalização da Polícia Militar; 

Vigilância e Guarda Patrimonial. 

 

As atribuições desses serviços estão detalhadas a seguir. 

 

 Segurança de Trânsito 

A adequação das condições de fluidez e segurança das vias deverá se efetivar 

através de intervenções físicas que incluem: melhorias na pavimentação, nas 

características geométricas, na sinalização, nos dispositivos de proteção e 

segurança e nas obras-de-arte especiais, dentre outras.  

 

A existência de obras ou serviços nas vias, além da ocorrência de acidentes e 

incidentes constituem-se em eventos para os quais será preciso implantar esquemas 

específicos de controle das operações de trânsito. 

 

Por outro lado, é muito importante conscientizar o usuário da importância de manter 

o seu veículo em condições de segurança, através de medidas educativas. 

 

No que se refere ao transporte de cargas, a CONCESSIONÁRIA deverá dedicar 

especial atenção: 

Ao transporte de cargas perigosas, pois, no caso de acidente, as conseqüências 

serão extremamente abrangentes, interferindo negativamente na operação das 

rodovias e no meio ambiente; 

Ao transporte de cargas especiais, que utilizam veículos de dimensões fora dos 

padrões, principalmente nas praças de pedágio, alças de acesso e obras-de-artes 

especiais. 

 

Deverá ser buscada, em todas as situações, uma solução que garanta a segurança 

de todo o fluxo das rodovias componentes do Lote. 
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A complexidade do assunto justifica exigir que a CONCESSIONÁRIA mantenha uma 

equipe específica, responsável pela segurança de trânsito, de caráter 

multidisciplinar, interagindo com as equipes de obras, de conservação e de 

manutenção, e com os órgãos governamentais competentes. Essa equipe, de 

caráter permanente, deverá estar instalada no COC e receber informações 

periódicas e em tempo real sobre as condições de tráfego nas rodovias do Lote, e 

deverá contar com a participação de um comitê formado pelo pessoal responsável 

pelas diversas atividades operacionais. 

 

Essa equipe será formada por no mínimo 1 (um) engenheiro sênior na área 

rodoviária, e 2 (dois) assistentes técnicos que desenvolverão as seguintes atividades 

principais: 

Elaborar e operacionalizar os Programas de Prevenção de Acidentes de 

Trânsito e Segurança Viária, visando controlar o padrão de segurança viária a 

ser estabelecido com a AGER. 

Planejar e fiscalizar após a “Não Objeção” da AGER, a implantação de 

elementos de segurança rodoviária, tais como sinalização ostensiva, barreiras 

rígidas, defensas e elementos antiofuscantes. O ônus de implantação desses 

elementos de segurança rodoviária será da CONCESSIONÁRIA.  

Elaborar o planejamento da instalação da sinalização temporária, ostensiva, 

visando atenuar os problemas decorrentes da execução de obras e serviços 

ao longo das vias, ou em situações de emergência; 

Preparar os programas operacionais para o controle do transporte de cargas 

perigosas, visando minimizar os acidentes envolvendo esses tipos de 

produtos e agilizar as ações para se evitarem conseqüências drásticas; 

Analisar solicitações de transporte de cargas especiais e perigosas e emitir 

laudos e pareceres para posterior emissão de AETs (Autorização Especial de 

Trânsito) pela SINFRA/MT  

Preparar o planejamento operacional para o transporte de cargas especiais, 

visando o seu controle e o seu acompanhamento ao longo das rodovias do 

Lote. 
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Para a divulgação dos programas e campanhas de segurança de trânsito, poderão 

ser utilizadas empresas ou profissionais especializados, que atuarão sob o comando 

da CONCESSIONÁRIA. 

No Programa de Segurança de Trânsito a ser implantado pela CONCESSIONÁRIA 

deverão constar, necessariamente: 

Projetos de engenharia: a partir da análise das causas dos acidentes em 

pontos críticos e do programa de melhorias viárias, deverão ser indicadas 

outras intervenções, visando o aumento da segurança do trânsito, para o que 

serão necessários projetos detalhados; 

Projetos de fiscalização: a CONCESSIONÁRIA deverá atuar como apoio à  

AGER, e à Polícia Militar através de projetos conjuntos que permitam a efetiva 

fiscalização dos veículos e usuários; 

Campanhas educativas: deverá ser elaborado um programa de educação nos 

pontos de maior concentração de tráfego, como as travessias rodoviárias 

urbanas, nos pontos de maior ocorrência de acidentes ao longo das vias e 

nas praças de pedágio. As campanhas deverão incluir distribuição de 

panfletos, boletins periódicos e outras modalidades de comunicação com o 

usuário. Um esquema de informação aos usuários em trechos sujeitos a 

neblina ou em casos de ocorrência de incidentes deverá fazer parte do 

programa de comunicação. Deverão ser evitadas mensagens do tipo 

“Acredite na Sinalização” ou “Fogo, Inimigo da Natureza”, ou outras que 

afetem sua seriedade; 

Programa de monitoração e realimentação, compreendendo a utilização 

sistemática das estatísticas de tráfego e acidentes, a análise de suas causas, 

a avaliação das medidas a serem implantadas em termos de redução na 

gravidade e no número de acidentes e a realimentação e modernização do 

programa. 
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A CONCESSIONÀRIA deverá em seu Plano de Negócios apresentar um Plano de 

Segurança Rodoviária (PSR), a ser elaborado, qualificado e orçado em função da 

vistoria a ser feita nas rodovias do Lote. 

 

Após a assinatura do contrato, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar o PSR no 

prazo de 12 (doze) meses da CONCESSÃO, e submetê-lo à AGER para a “Não 

Objeção”. 

 

Posteriormente, a cada 2 anos, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter à “Não 

Objeção” da AGER uma atualização do Plano de Segurança Rodoviária onde 

baseada em seu banco de informações com os dados de acidentes, cadastro 

planialtimétrico da rodovia, medidas de velocidades, pontos críticos existentes, uso 

do solo nas áreas adjacentes à rodovia, situação das interseções e acessos, 

travessias dos conglomerados urbanizados e outros, apresentará seus estudos e as 

medidas propostas para as soluções de: 

 

 Problemas de pavimentação, 

 Sinalização estatigráfica, 

 Iluminação, 

 Estabilidade de taludes, 

 Proteção da faixa e domínio, 

 Tratamento das vias laterais em segmentos urbanizados, 

 Paradas de ônibus, 

 Proteção de pedestres e ciclistas, 

 Proteção dos usuários em relação aos obstáculos laterais existentes, 

 Outros. 

 

Deverão ser apresentados também, a cada 2 anos, o monitoramento de medidas já 

implementadas com estatísticas de resultados, comprovando a eficácia das ações. 

A AGER e SINFRA não terão nenhum ônus relativo à implantação de ações relativas 

ao Programa de Segurança Rodoviária durante todo o período da CONCESSÃO. 
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A equipe responsável pela Segurança do Trânsito deverá elaborar ainda, projetos de 

sinalização temporária, para utilização nas obras e serviços em andamento e para 

serem implantados nos acidentes que ocorrerem durante a operação das vias. 

Naturalmente, esses projetos deverão seguir as normas e procedimentos 

estabelecidos no Manual de Sinalização de Obras e Serviços Emergenciais do DNIT 

em Manuais da AGER ou da SINFRA/MT e, caso sejam complementados ou 

modificados, deverão obter a “Não Objeção” da. AGER. 

 

A sinalização temporária terá como principais objetivos: 

Advertir corretamente aos motoristas da existência de obras, serviços ou 

situações de emergência nas rodovias do Lote; 

Regulamentar a circulação e, especialmente, a velocidade dos veículos; 

Posicionar e orientar adequadamente os veículos para reduzir o impacto sobre 

o tráfego; 

Proteger os usuários que circularem nas rodovias do Lote e os próprios 

trabalhadores das obras. 

 

A fiscalização das condições da sinalização temporária e das condições de 

segurança deverá ser permanentemente monitorada pelo COC através das 

Unidades de Inspeção de Trânsito. 

 

Um aspecto muito importante com relação à sinalização de obras refere-se à sua 

credibilidade junto aos usuários. Por isso, as informações a serem transmitidas por 

essa sinalização deverão ser importantes, verídicas e constantemente atualizadas. 

 

Situações imprevistas, de caráter emergencial, exigirão ações operacionais rápidas 

e eficientes. Assim, a equipe responsável pela Segurança de Trânsito, auxiliada pelo 

inspetor de trânsito, deverá definir a sinalização e os procedimentos a serem  

implantados nos casos de acidentes em geral, panes em veículos, obstáculos na via, 

atendimento aos usuários e serviços emergenciais de conservação, dentre outros. 
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No que se refere ao transporte de cargas perigosas, com vistas à redução de 

acidentes e impactos ambientais, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar um 

Programa de Ação e Controle de Acidentes com Transporte de Cargas Perigosas, a 

ser submetido à “Não Objeção” da AGER. 

 

Para a sua elaboração, deverão ser feitos levantamentos específicos sobre volume 

de tráfego de veículos de cargas perigosas, tipos de mercadorias transportadas, 

mapeamento de pontos críticos de acidentes e dos locais de alto risco ambiental em 

caso de acidentes. 

 

A equipe responsável pela Segurança do Trânsito deverá estabelecer um programa 

de monitoração, visando avaliar os resultados decorrentes da implantação das 

medidas preventivas de segurança e das ações em situações emergenciais. 

Deverão ser realizadas, também, reuniões periódicas com as equipes de operação e 

as entidades envolvidas, para rever e avaliar suas responsabilidades e sua atuação 

no processo. O Programa de Ação e Controle de Acidentes com Cargas Perigosas 

deverá ser mantido em caráter contínuo e dinâmico, e constantemente realimentado 

e atualizado. 

 

Para a segurança do transporte de cargas especiais, que envolve, normalmente, 

veículos com medidas e/ou peso fora dos padrões normais, a CONCESSIONÁRIA 

deverá controlar seu fluxo através do Centro de Controle Operacional (CCO) a ser 

instalado no COC e, juntamente com a AGER e SINFRA/MT, planejar e programar 

previamente os itinerários a serem utilizados pelos transportadores, velocidade de 

deslocamento, locais de parada e demais aspectos relevantes. 

 

A responsabilidade pelo serviço de acompanhamento do transporte de cargas 

especiais será do transportador da mercadoria, que arcará com todos os custos 

decorrentes das ações necessárias para viabilizá-lo.  
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A execução desse serviço deverá obedecer às normas e aos procedimentos 

definidos pela AGER. 
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 Unidade de Relações Institucionais 

 

A cobrança de pedágio nas rodovias causa sempre um impacto no tráfego, no 

usuário e nas comunidades lindeiras. 

 

O usuário normalmente absorve bem a instituição de um pagamento, tendo em vista 

o recebimento em troca, de um serviço de qualidade; as comunidades vizinhas, nem 

tanto. 

 

Pessoas que visitam parentes e amigos em comunidades próximas passarão a ter 

custos para fazê-lo, utilizando-se da mesma rodovia. Por outro lado, surge a figura 

de um concessionário, que representa uma diferente instituição, a qual necessita 

realizar obras e serviços, interferindo comumente com a rodovia. 

 

Torna-se necessário, portanto, criar uma unidade de prestação de serviço, que 

deverá atuar sob a gerência direta do COC, com o objetivo de cuidar das relações 

externas da operação. 

 

Suas atividades principais serão as seguintes: 

Desenvolver e divulgar uma imagem institucional positiva do sistema rodoviário 

sob CONCESSÃO; 

Enfatizar as condições de apoio e atendimento aos usuários; 

Minimizar os conflitos de interesse entre as comunidades locais e a 

CONCESSIONÁRIA; 

Permitir um trabalho, bem coordenado, com outras concessionárias de serviço 

público que eventualmente atuarem nas rodovias do Lote; 

Cuidar do relacionamento da CONCESSIONÁRIA com a imprensa, 

SINFRA/MT, AGER/MT e outros organismos governamentais, de forma 

positiva. 
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Preferencialmente, essa unidade de prestação de serviços deverá estar fisicamente 

situada junto à direção geral, no COC.  
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 Centro de Controle Operacional (CCO) 

Essa unidade será responsável diretamente pela operação rodoviária, 24 horas por 

dia ao longo de todo o ano. Suas atividades deverão ser as seguintes: 

Coletar dados e informações sobre as diversas atividades operacionais e 

repassá-las às equipes gerenciais e de prestação de serviços, que estarão 

sediadas no COC; 

Prestar informações aos usuários sobre as condições operacionais das 

rodovias do Lote; 

Prestar informações aos usuários, referentes a serviços existentes ao longo das 

rodovias do Lote (postos de serviços, hotéis/pousadas, pontos turísticos e 

outros); 

Operar os serviços de atendimento aos usuários; 

Implantar os programas de operação planejados pelas equipes gerenciais, que 

estarão sediadas no COC. 

 

O papel da comunicação na operação do Lote de rodovias será de fundamental 

importância, pois a sua correta formulação deverá permitir a utilização otimizada dos 

recursos operacionais, agilizando os serviços de atendimento ao usuário e 

permitindo a circulação das informações a respeito das condições de operação ao 

longo de todas as rodovias do Lote. 

Esse sistema de comunicação deverá compreender: 

Central telefônica a ser instalada no CCO; 

Acesso à Internet por banda larga de alta capacidade, com e-mail tipo “fale 

conosco”; 

Central de Telefonia operacional, ligando o CCO ao COC, às praças de 

pedágio, às bases operacionais – BSOs, às bases de conservação, à AGER, à 

SINFRA/MT, à Policia Militar e a outras unidades externas (Corpo de 

Bombeiros, hospitais e outras);  

Telefonia operacional com linha de discagem gratuita 0800; 
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Sistema de radiocomunicação, ligando o CCO às unidades operacionais 

móveis, tais como ambulâncias, guinchos, viaturas de inspeção de tráfego, 

viaturas de conservação e outras. 

 

Caberá também ao CCO providenciar a coleta de informações e de dados a respeito 

das condições operacionais da via e repassá-las às equipes gerenciais que estarão 

sediadas no COC, para os tratamentos que se fizerem necessários. 

Os serviços de atendimento ao usuário deverão ser comandados diretamente pelo 

CCO. Para tanto, suas equipes deverão possuir a competência e autoridade para 

mobilizar as unidades móveis operacionais e tomar as providências necessárias.  

A definição para o atendimento da operação dependerá muito do volume de tráfego 

das rodovias do Lote. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar seu plano de 

atendimento à AGER, para sua “Não Objeção”. 

 

As informações sobre as condições operacionais das rodovias do Lote serão sempre 

recebidas através do CCO e repassadas à unidade adequada, para as providências 

cabíveis. Assim, caberá à CONCESSIONÁRIA a escolha da melhor modelagem para 

comandar/executar as ações de campo, atendendo aos níveis de desempenho 

exigidos nesse PER. 

 

O CCO deverá entrar em funcionamento provisório até o final do segundo mês de 

CONCESSÃO. A implantação definitiva deverá ocorrer até o final do 12o mês, 

quando tiver início a cobrança de pedágio. 

 

Todas as ações operacionais do CCO deverão ser padronizadas em manuais de 

operação, a serem elaborados pelas equipes gerenciais, os quais deverão ser 

seguidos à risca pelas equipes de trabalho. 

 

Essas ações terão como objetivo final um perfeito atendimento ao usuário, devendo-

se, portanto, evitar qualquer atitude ligada à improvisação. 
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Os serviços de atendimento aos usuários deverão ser operados segundo o esquema 

descrito a seguir: 

 

a) Inspeção de Trânsito 

 

Essa atividade será desempenhada por unidades móveis de inspeção de trânsito, 

equipadas com GPS, com um sistema de radiocomunicação, com equipamentos de 

sinalização de emergência, que percorrerão as rodovias do Lote de forma rotineira, 

fornecendo ao CCO informações sobre as condições de trânsito e das próprias 

rodovias, a saber: 

Condições de escoamento do tráfego; 

Ocorrência de acidentes e solicitação de equipamentos de desobstrução da 

pista; 

Ocorrência de incidentes e solicitação de desobstrução da pista; 

Problemas com estruturas físicas das rodovias; 

Fiscalização dos dispositivos de sinalização de obra, a serem implantados 

pelas equipes responsáveis; 

Fiscalização da sinalização vertical, da drenagem superficial, da faixa de 

domínio; 

Outros. 

 

As equipes de inspeção deverão percorrer diariamente as rodovias do Lote sob sua 

responsabilidade em velocidade aproximada de 40 km/h para permitir a adequada 

observação das condições da rodovia. 

 

As rotas de Inspeção de Trânsito deverão ser sugeridas pela CONCESSIONÁRIA 

quanto aos percursos, velocidade e dimensionamento, e submetidas a “Não 

Objeção” pela AGER. A apresentação desse dimensionamento à AGER deverá 

ocorrer até o 3º mês da CONCESSÃO. 
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Este serviço deverá estar totalmente implantado até o final do sétimo mês de 

CONCESSÃO. 

 

b) Socorro Médico de Emergência  

 

Compreende uma rede de unidades móveis de resgate equipadas para atendimento 

de primeiros socorros e remoções, operada por pessoal qualificado. As unidades 

móveis de resgate a acidentados deverão obedecer a Portaria 2048/2002 do 

Ministério da Saúde, atentando para o tipo de ambulância e as necessidades 

específicas de atendimento em rodovias. 

Além da aquisição destes veículos, deverão ser previstas suas substituições ao 

longo do período da CONCESSÃO a cada 04 (quatro) anos. O serviço deverá 

prestar assistência paramédica ao acidentado, bem como atendimentos 

emergenciais, incluindo remoção das vítimas, com técnica correta e em condições 

adequadas, ao hospital mais próximo da região.  

 

As unidades móveis de resgate deverão ser dotadas de Sistema de 

Telecomunicação com o Centro de Controle Operacional e Sistema de 

Rastreamento interligado ao CCO, “on line” e em tempo real.  

 

As unidades móveis de resgate deverão permanecer estacionadas em pontos do 

sistema viário, aguardando acionamento. Esses pontos, também chamados Base de 

Serviços Operacionais, deverão ter infraestrutura suficiente para abrigar os recursos 

materiais e humanos que envolvem este serviço. 

 

Os recursos, materiais e humanos, do serviço deverão ser convenientemente 

dimensionados em função das características do Sistema Rodoviário, de modo a 

atender a um nível mínimo de serviço, expresso pelos seguintes índices: 

Tempo médio de chegada ao local de atendimento não superior a 45 

(quarenta e cinco) minutos, em 80% (noventa por cento) das ocorrências 
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mensais. Nos 20% (vinte por cento) restantes o tempo de chegada não 

poderá superar 60 (sessenta) minutos; 

Considerar a velocidade média do veículo em 80 km/h. 

 

Para acompanhamento deste nível mínimo de serviço, será implantado um plano de 

fiscalização, compreendendo a verificação dos tempos de chegada do resgate ao 

local do evento (hora em que foi solicitado o resgate ao CCO até a hora da chegada 

do resgate no local do acidente), considerando todas as ocorrências envolvendo 

resgate ou outro veículo de atendimento a acidentados, naquele mês. 

 

As ambulâncias deverão estar em condições operacionais no início do 12º mês da 

CONCESSÃO. 

 

c) Guinchamento e Atendimento de Incidentes 

 

Esse serviço deverá ter por objetivo a remoção de quaisquer elementos que possam 

contribuir para reduzir a fluidez do tráfego, tais como: 

Cargas que eventualmente tenham caído na pista; 

Quedas de barreiras sobre a pista de rolamento; 

Animais mortos de grande porte que não possam ser removidos pela inspeção 

de trânsito; 

Combate a fogo na vegetação da faixa de domínio; 

Combate a incêndio em veículos acidentados; 

Remoção de veículos acidentados ou com pane mecânica que não tenham 

condições de se movimentar; 

Recolhimento de animais soltos na pista e faixa de domínio. 

As atividades de guinchamento deverão ser executadas por guinchos leves e 

pesados.  

 

Os guinchos leves ficarão estacionados em disponibilidade, em bases (BSO) 

situadas em pontos estratégicos na quantidade e prazos indicados na Parte 2 – 
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Condições Específicas,  a serem definidas em função da geometria e densidade de 

tráfego do Lote.  

 

Os guinchos pesados poderão ser contratados com terceiros sediados nas cidades 

lindeiras ao Lote. Cada lote deverá ter disponível pelo menos 1 guincho pesado. 

  

O tempo máximo para chegada dos guinchos leves ao local, será de até 120 

minutos após a comunicação do CCO, que comandará a mobilização e o 

atendimento. 

 

Não será obrigatória a prestação de assistência mecânica. Os usuários poderão se 

comunicar com o CCO através de telefone 0800 e esse fornecerá os telefones de 

postos selecionados ao longo das rodovias do Lote. Todos os custos, nessa 

situação, correrão por conta do usuário. 

 

A prestação do serviço deverá ser iniciada no final do 12º mês com pelo menos um 

guincho leve.  

 

Para a captura e guarda de animais soltos na faixa de domínio a 

CONCESSIONÁRIA deverá dispor de uma unidade de captura (caminhão boiadeiro 

ou caminhão multiuso), própria ou contratada com terceiros, com equipe experiente 

em captura de animais, permanentemente à disposição, em uma das Bases de 

Serviços Operacionais. O tempo de atendimento a cada ocorrência será no máximo 

120 minutos considerando a velocidade média de 60 km/h. 

Ficará a cargo da CONCESSIONÁRIA dimensionar, equipar e administrar o Pátio 

para guarda dos animais capturados soltos na pista durante toda a vigência 

contratual. 

 

Os animais que forem capturados deverão ser levados para o Pátio de Guarda, 

devendo o animal ali permanecer por até 90 (noventa) dias nos termos da legislação 

vigente, aguardando a retirada pelo proprietário, que deverá arcar com os custos da 

368



 

Caderno 1.5 – PER  
Lote 1 – Alto Araguaia 

 
97 

 

estadia do animal no Pátio, bem como as multas devidas. Durante a guarda, a 

responsabilidade sobre o animal será da CONCESSIONÁRIA. 

Após os 90 (noventa) dias e não sendo procurados os animais, a AGER fará a 

doação para a CONCESSIONÁRIA que poderá leiloar, doar ou cedê-los.  

 

Também o caminhão-pipa para combate a incêndios ficará estacionado à disposição 

na BSO – Base de Serviços Operacionais e deverá entrar em operação a partir do 

início do 12o mês da CONCESSÃO. 

 

d) Sistemas de Comunicação com o Usuário 

 

O sistema de comunicação com o usuário deverá ser estabelecido através da 

implantação de telefonia com discagem direta gratuita (DDG-0800), cujo número 

deverá ser divulgado ao longo das rodovias do Lote, de acordo com cobertura 

disponibilizada pelas operadoras de telefonia fixa e celular na região, e de acesso 

por e-mail (“fale conosco”) no site da CONCESSIONÁRIA. 

 

Além disso, o sistema de comunicação com o usuário a ser implantado deverá 

prever a distribuição de boletins mensais e específicos de informação, a serem 

editados pela CONCESSIONÁRIA, de divulgação na mídia local e de auscultação do 

desempenho desta, através de manifestações espontâneas dos usuários. 

 

Os boletins poderão ser distribuídos nas praças de pedágio, ou colocados à 

disposição dos usuários em postos de serviço e de abastecimento, ou ainda nas 

próprias instalações da CONCESSIONÁRIA. 

 

Quando o VDM da rodovia estiver acima de 10.000 veículos, deverão ser 

implantados painéis fixos de mensagem variável. A quantidade desses painéis a ser 

instalada será definida pela AGER em conjunto com a CONCESSIONÁRIA. 
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A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar para os serviços de apoio às atividades 

de controle de peso e de sinalização de trechos com obras ou acidentes, painéis de 

mensagens variáveis rebocáveis (móveis). A quantidade de painéis que serão 

disponibilizados está indicada nesse PER-Parte 2 – Condições Específicas. 

 

A CONCESSIONÁRIA será responsável por realizar pesquisas de opinião sobre o 

seu desempenho, .as quais deverão ser conduzidas por pessoal especializado, de 

modo a se ter um tratamento profissional com relação ao assunto. 

 

Deverá ser feita uma pesquisa no 12º mês de CONCESSÃO e, posteriormente, uma 

a cada 3 (três) anos. O planejamento, questionário, e amostra estatística das 

pesquisas deverão ser submetidos à AGER para “Não Objeção” e posteriormente 

seus  resultados devem ser entregues à AGER para análise e posterior divulgação. 

 

O sistema de telefonia deverá ser implantado provisoriamente a partir do 2o mês e 

definitivo a partir do 12o mês. A Internet deverá estar implantada até o final do sexto 

mês de CONCESSÃO. 

O primeiro boletim mensal deverá ser publicado até o final do 18º mês. Os PMVs 

móveis deverão estar disponibilizados até o final do 12o mês.  

 

e) Sistema de Acompanhamento da Evolução do Tráfego 

 

Para fins de acompanhamento da evolução do tráfego no sistema viário, e avaliação 

dos indicadores de desempenho para o nível de serviço, a CONCESSIONÁRIA 

deverá efetuar contagens de tráfego ordenadas por classe de veículos e por 

segmento homogêneo de tráfego, durante todo o prazo de CONCESSÃO, mantendo 

à disposição da AGER um banco de dados com essas informações. Deverão 

também ser feitas contagens nas praças de pedágio.  

 

Deverão ser instalados contadores automáticos de tráfego tipo espiras magnéticas 

ou do tipo vídeo, em todas as pistas de rolamento com totalizações classificatórias a 
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cada hora, para cada Segmento Homogêneo (SH) em locais definidos junto com a 

AGER. Esses dados devem ser apresentados mensalmente à AGER, através de 

relatórios. 

 

O PODER CONCEDENTE e a AGER deverão ter acesso “on line” aos dados 

relativos ao tráfego das praças de pedágio, com a movimentação horária por cabine 

e sentido. 

 

Os segmentos homogêneos a serem monitorados estão definidos na Parte 2 – 

Condições Específicas do PER. 

 

O PODER CONCEDENTE e a AGER poderão, a qualquer momento, solicitar ou ter 

acesso aos dados de tráfego da monitoração da CONCESSIONÁRIA. 

 

Os equipamentos de contagem deverão estar em funcionamento até o final do 12º 

mês de CONCESSÃO.  

 

f) Sistema de Arrecadação de Pedágio 

 

O modelo do sistema de arrecadação de pedágio a ser instalado pela 

CONCESSIONÁRIA deverá ter as seguintes características básicas: 

Sistema aberto de arrecadação de pedágio, ou seja, os acessos 

disponibilizados às rodovias do Lote serão livres; 

O pedágio será arrecadado em postos tipo “barreira”, posicionados nos locais 

indicados na Parte 2 – Condições Específicas; 

A tarifa básica de pedágio máxima a ser cobrada dos usuários, bem como as 

classes de cobrança dos diversos tipos de veículos são aquelas indicadas no 

Edital; 

A cobrança será feita em ambos os sentidos de percurso, com a possibilidade 

de utilização de cabines reversíveis para um atendimento eficaz dos fluxos de 

tráfego. 
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A localização das praças de pedágio poderá ser alterada pela CONCESSIONÁRIA, 

desde que apresentado o devido projeto, com justificativa e obtido a “Não Objeção” 

pela AGER. Deverá ser obedecida a distância mínima de 50 km entre as praças e o 

mínimo de 12 km antes ou depois de perímetros urbanos. 

.  

Os tipos de pistas de cobrança a serem disponibilizados nas praças de pedágio 

deverão ser os seguintes: 

Pistas para cobrança manual; 

Pistas para cobrança automática. 

 

As praças de pedágio deverão possuir toda a infraestrutura básica e edificações de 

modo a oferecer condições adequadas de conforto e segurança aos usuários, 

inclusive iluminação em cada direção da Rodovia, bem como sinalização indicativa, 

entre outros. 

 

Os parâmetros de desempenho para as praças de pedágio deverão ser os 

seguintes: 

Tempo de cobrança da tarifa, definido como o tempo necessário à operação 

manual ou automática de cobrança pelo arrecadador ou por equipamento 

específico, contado entre o instante da chegada do usuário à cabine e a sua 

liberação através do semáforo: máximo de 20 (vinte) segundos, em 80% 

(oitenta por cento) dos casos considerados para fins de fiscalização; nos 20% 

(vinte por cento) restantes, o tempo não deverá exceder a 1,0 (hum) minuto; 

Tempo de espera na fila, definido como o tempo contado entre a chegada de 

um veículo à praça de pedágio e o seu posicionamento junto à cabine de 

cobrança: não superior a 1,0 (hum) minuto em 80% (oitenta por cento) das 

fiscalizações efetuadas; nos 20% (vinte por cento) restantes, o tempo não 

deverá exceder a 5,0 (cinco) minutos. 
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Qualquer veículo não deverá permanecer na fila das praças de pedágio por mais de 

5,0 (cinco) minutos e as filas máximas nas praças de pedágio não deverão 

ultrapassar 300 (trezentos) metros de extensão, limite que deverá ser visualizado 

por meio de faixa sinalizada no pavimento.  

Nos feriados, fins de semana e eventos notáveis as filas máximas estão limitadas a 

600 metros sendo esta extensão também demarcada na Rodovia.  

 

Caso a CONCESSIONÁRIA observe que qualquer desses limites foi atingido, deverá 

liberar a passagem de veículos sem a cobrança de pedágio, sem que isso possa 

gerar qualquer pedido de ressarcimento. 

 

Toda a operação das praças de pedágio deverá ser permanentemente 

acompanhada por câmeras de vídeo (independentemente do sistema de CFTV), 

com recursos de gravação, em todas as pistas e em todas as cabines. Deverão 

também ser previstas câmeras que permitem a visualização da sinalização 

horizontal das filas máximas de 300 e 600 metros. 

 

Para aferição deste parâmetro, será analisado  durante 15 minutos, se as filas 

ficaram permanentemente maiores do que o patamar estipulado de 300m ou 600m, 

caracterizando, desta maneira a infração. 

 

Os sistemas de iluminação interna e externa das praças de pedágio, deverão 

oferecer padrão de iluminação compatível com as funções específicas e condições 

climáticas, nos períodos noturnos e diurnos. 

O nível de iluminação em qualquer ponto de uma superfície iluminada não deverá 

ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do nível previsto em projeto. 

Para controle da arrecadação, cada pista de cobrança de pedágio deverá ser 

equipada com: 

 

 Detectores de eixos, 

 Detectores de eixo suspenso, 

373



 

Caderno 1.5 – PER  
Lote 1 – Alto Araguaia 

 
102 

 

 Detectores de rodagem, 

 Detectores de composição de veículos, 

 Câmeras, 

 Cancelas, 

 Antenas para identificação dos veículos equipados com etiqueta 

eletrônica (para pistas AVI), 

 Estações de trabalho das cabines, 

 Impressoras de recibos 

 

A disposição dos equipamentos acima listados deverá permitir a efetiva detecção 

dos caminhões com eixos suspensos quando os mesmos transpuserem a praça de 

pedágio. 

 

Todas as praças de pedágio deverão dispor de detectores de altura (na entrada, em 

cada sentido) e de sistema de CFTV (circuito fechado de televisão ou circuito interno 

de televisão). Deverão ser instalados 02 CFTV (01 VA e 01 VES) por pista da praça 

de pedágio, para filmar permanentemente a frente e a traseira dos veículos quando 

estão atravessando a praça. 

 

A concepção geral dos tipos de cobrança de pedágio a serem adotados está 

apresentada a seguir. 

 

f.1) Pista de Cobrança Manual 

 

As cabines para cobrança manual deverão operar com classificação automática 

após o pagamento. 

Poderão ser unidirecionais ou bidirecionais, sendo que, essa última, por permitir a 

cobrança nos dois sentidos, deverá permitir a instalação dupla dos equipamentos de 

cobrança e de classificação.  Todas as pistas de cobrança deverão ser dotadas de 

cancelas. 
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f.2) Pista de Cobrança Automática 

 

No processo automático de cobrança de pedágio (AVI - Automatic Vehicule 

Identification), o veículo usuário é conduzido para a faixa exclusiva, podendo cruzar 

a praça de pedágio a velocidades de 30 a 40 km/h, função da existência de cancelas 

comandadas eletronicamente. 

Nesse sistema, a CONCESSIONÁRIA terá que contar com a adesão do usuário 

mais freqüente das rodovias, para que adquira o TAG (dispositivo eletrônico 

transmissor de radiofreqüência). Esse pequeno aparelho deverá ser instalado no 

veículo do usuário, geralmente colado no pára-brisa. No TAG, deverão ser 

registradas as características gerais do veículo, a classe de tarifa correspondente e 

a identificação do usuário para lançamento do débito em sua conta. 

 

O processo automático de cobrança deverá operar com sistema de pré-identificação 

para orientar os veículos antes que cheguem à pista AVI, informando ao usuário se 

o mesmo está ou não autorizado a utilizar a faixa exclusiva. 

 

No caso de tentativa de fraude na pista AVI, caso o veículo não esteja autorizado, a 

cancela de saída não deverá ser aberta, impedindo a passagem do veículo, que 

será forçado a recuar e a se dirigir à outra cabine (manual). Caso isso não seja 

possível devido ao volume de tráfego, o auxiliar de pista receberá o valor 

correspondente e fará o pagamento em uma cabine manual, avisando ao controle da 

praça, que fará o devido registro e liberará o veículo. 

 

As cabines AVI deverão ser instaladas em todas as praças, uma para cada sentido. 

O aumento do número de cabines AVI passará, então, a ser função da maior ou 

menor adesão dos usuários ao processo. 

 

Caberá à CONCESSIONÁRIA implantar um programa de motivação para os 

usuários freqüentes aderirem ao processo automático. 
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Deverão ser desenvolvidas campanhas para a divulgação ampla do sistema na área 

do Lote de rodovias, juntamente com a distribuição do TAG, em vários pontos de 

fácil acesso para o usuário. 

 

f.3) Isenção de pedágio 

 

Serão isentos de pagamento de pedágio os veículos conforme  definidos no Anexo 8 

– Estrutura Tarifária. 

Será vedado à AGER estabelecer privilégios que beneficiem segmentos específicos 

de usuários, exceto se no cumprimento de Lei, que especifique as fontes de recurso 

para ressarcimento da CONCESSIONÁRIA. 

 

f.4) Sistemas de controle 

 

As praças de pedágio deverão ser operadas de forma autônoma, em regime de 24 

horas, todos os dias da semana e responder diretamente à equipe de coordenação 

que deverá estar sediada no COC.  

 

Todos os equipamentos de controle de pista deverão ser informatizados e 

conectados em rede a um sistema central localizado no centro de controle da praça 

de pedágio. 

 

As edificações de apoio para a operação das praças de pedágio deverão ser 

implantadas permitindo a total visualização das mesmas e das cabines. Nas salas 

deverão ser instalados microcomputadores ligados em rede aos terminais de cada 

cabine de arrecadação, nos quais serão instalados os sistemas de operação e 

controle geral das praças de pedágio. 

 

Os dados levantados em todas as praças de pedágio serão enviados para o controle 

de arrecadação, que deverá funcionar no Centro de Operações da 

CONCESSIONÁRIA (COC) e agregados em um sistema específico de controle, que 
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consolidará as informações obtidas junto a cada praça de pedágio e procederá a um 

controle centralizado de arrecadação. 

 

A AGER e o PODER CONCEDENTE deverão ter acesso ilimitado a todas essas 

informações a qualquer momento. 
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PROJETO PADRÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO 
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     PLANTA BAIXA DE INSTALAÇÃO DE UM CCO INCLUINDO O COC 

SALA DE 
OPERAÇÕES

SALA DE 
RÁDIOSALA DE 

TELEFONIA

CENTRO DE 
PROCESSA
MENTO DE 

DADOS

WC 
MASCULINO

WC 
FEMININO

RECEPÇÃO

MANUTENÇÃO

WC 
MASCULINO

WC 
FEMININO

REUNIÃOADMINISTRAÇÃO

COPA/REFEITÓRIO

23,00

6,003,003,003,004,004,00

ESTACIONAMENTO
DESCOBERTO

GUARITA

ESTACIONAMENTO 
COBERTO
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PROJETO PADRÃO PARA BASE OPERACIONAL INCULINDO SAU E ÁREA PARA ANIMAIS APREENDIDOS 

 

5,00 4.00

9,00

4,00 4,00 4,00 4,00

WC MASC

Estacionamentos para 
Viaturas Operacionais

Vestiário

WC FEM

Sala do 
Responsávell

3 2 1

Área de 
Descanso

W.C.

Fraldário

4

Área para guarda de animais 
apreendidos

Estacionamento para Usuários
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PRAÇA DE PESAGEM DE VEÍCULOS DE CARGA 
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 Sistema de Pesagem 

A CONCESSIONÁRIA será obrigada a implantar um sistema de controle de peso 

dos veículos comerciais usuários das rodovias uma vez que, em função desse 

controle, será possível detectar o excesso de peso não permitido e atuar 

preventivamente. Esse controle poderá conduzir a uma redução sensível nos custos 

de conservação e manutenção das rodovias do Lote. 

 

O controle de cargas será desenvolvido pela CONCESSIONÁRIA, em postos de 

pesagem, localizados em pontos estratégicos das rodovias do Lote, através do 

funcionamento de balanças transportáveis (móveis). 

   

Todos os equipamentos para a pesagem de veículos deverão atender às exigências 

do Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial (INMETRO) e possuir o 

respectivo Certificado de Homologação.  

 

O controle de peso deverá ser feito durante 24 horas ao dia, com precisão e 

eficiência, de modo a garantir o controle de carga em pelo menos 85% dos veículos 

comerciais sujeitos por lei à fiscalização. As balanças móveis deverão ser instaladas 

em áreas adequadas, com condições de operação segura para o tráfego e sem 

causar transtornos ao seu fluxo normal. 

 

Para o funcionamento dos postos de pesagem, deverão ser materializadas as 

seguintes situações: 

Sinalização indicativa do posto de controle de pesagem (placas móveis ou 

painéis transportáveis de mensagens variáveis). Essa sinalização informará 

se o posto de pesagem está em funcionamento ou não; 

Áreas pavimentadas com pistas de acesso e de retorno às rodovias, que 

permitam a operação segura do tráfego e a formação da fila de veículos 

comerciais, sem interferência com o fluxo de tráfego das rodovias. 
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O equipamento de pesagem deverá ser composto de: 

 

 Um veículo utilitário tipo furgão, equipado com sistema de radiocomunicação, 

para o transporte dos dispositivos da balança móvel e a instalação dos 

equipamentos de controle e operação; 

 Um sistema dinâmico de pesagem, completo, que deverá realizar as pesagens 

por eixo, conjunto de eixos e peso bruto total; 

 Grelhas de equalização e rampas de acesso e saída para a balança; 

 Grupo gerador, instalado no veículo, para alimentação dos equipamentos e 

iluminação, quando em trabalho noturno. 

 

A operação da unidade de balança móvel será comandada pela equipe de 

gerenciamento dos serviços que ficará sediada no COC, e deverá fornecer uma 

programação diária de pesagens (período de funcionamento de cada posto de 

pesagem), de caráter confidencial.  

 

 Apoio  à Fiscalização de Trânsito 

 

As melhorias na infraestrutura viária e a implantação de edificações de apoio ao 

longo da rede viária, oriundas de uma concessão rodoviária, se por um lado, trazem 

grandes benefícios para o conforto, a fluidez e segurança em geral, por outro lado, 

podem acarretar acidentes em locais específicos, caso não sejam acompanhadas de 

um esquema eficiente de fiscalização de trânsito.  

 

No primeiro caso, porque induzem o motorista a aumentar a velocidade do veículo e, 

no segundo caso, porque há uma necessidade de reduzir a velocidade nas 

vizinhanças das edificações localizadas próximas às pistas de rolamento. 

 

A fiscalização de trânsito deverá coibir a ocorrência de infrações quanto ao 

comportamento dos motoristas, fiscalizar as condições dos veículos em geral e 
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motoristas que circulam nas rodovias do Lote, sendo que o poder de polícia, é de 

competência do Poder Público.  

 

A CONCESSIONÁRIA deverá construir, equipar e mobiliar uma unidade para a 

instalação de um posto de fiscalização da Polícia Militar. Ficará a cargo da 

CONCESSIONÁRIA a  manutenção e conservação dessa instalação, inclusive com 

o pagamento das contas de água e luz durante todo o prazo da concessão. 

 

Caberá, então, à CONCESSIONÁRIA, prestar todo apoio à AGER, á SINFRA e à 

Polícia Militar na execução de uma política de fiscalização ostensiva e contínua, 

visando atenuar os problemas apontados. 

Essa atuação deverá caracterizar-se, basicamente, por: 

 

 Prestar apoio logístico, principalmente nas fases de concentração de 

obras, visando reforçar as ações de policiamento; 

 Manter um banco de dados estatístico integrado ao COC e ao Sistema de 

Informações da CONCESSIONÁRIA, através dos autos de infração, 

constantes nos boletins de ocorrência e de informações indicadas nos 

registros das inspeções; 

 Conservar o Posto para a operação da Polícia Militar, auxiliando na 

operação com o fornecimento de equipe e material; 

 Fornecer um veículo para uso da Polícia Militar conforme especificado na 

Parte 2 Condições Específicas, o qual deverá ser trocado a cada 3 anos. A 

CONCESSIONÁRIA ficará responsável pela manutenção e conservação 

desse veículo incluindo o pagamento de todos os impostos e taxas. 
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 Guarda e Vigilância Patrimonial 

O serviço de guarda e vigilância patrimonial terá o objetivo de assegurar a 

integridade física do patrimônio e a segurança do pessoal da CONCESSIONÁRIA, 

além de zelar pela guarda dos valores gerados pela arrecadação de pedágio. Nesse 

sentido, deverão ser tomadas medidas e providências que visem garantir a ordem e 

a segurança para o desenvolvimento das atividades do efetivo da 

CONCESSIONÁRIA e a preservação das áreas de domínio das instalações físicas e 

equipamentos. Deverá funcionar durante as 24 horas do dia. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, contar prontamente com o apoio das 

autoridades policiais - Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a serem 

acionadas através do CCO, em situações de emergência ao longo das rodovias do 

Lote, como no caso de possíveis depredações, furtos ou invasões da faixa de 

domínio.  

O mesmo procedimento deverá ser executado em situações que possam 

comprometer o meio ambiente e a integridade física dos usuários das vias e da 

população lindeira. Dessa forma, é de fundamental importância a centralização das 

informações no COC e a intercomunicação entre todas as equipes envolvidas, nas 

soluções de eventuais problemas, para que medidas apropriadas sejam tomadas. 

 

Esse serviço deverá ser implantado até o sexto mês de concessão.  
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1.3 -  CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO 

Estão definidas a seguir as diretrizes de execução dos serviços de conservação 

mínimos que serão exigidos da CONCESSIONÁRIA. 

 

1.3.1 -   Conceitos, Objetivos e Diretrizes Básicas 

A conservação de uma rodovia é um conjunto de operações preventivas, rotineiras e 

de emergência realizadas com o objetivo de preservar as características técnicas e 

físico-operacionais do Sistema Rodoviário e das instalações da Concessionária. 

 

A conservação rodoviária exige que, ininterruptamente, sejam executados diversos 

serviços sistemáticos e eventuais nas rodovias, serviços esses que dependem de 

uma gama variada de mão-de-obra, equipamentos, veículos, materiais e 

ferramentas. 

 

Essa fase tem início no momento da transferência do sistema rodoviário para a 

concessionária, até o final do contrato.  

 

Os conceitos básicos envolvidos estão descritos a seguir: 

 

a) Conservação de rotina 

 

É o conjunto de serviços que são executados em uma rodovia, de acordo com 

padrões ou níveis preestabelecidos, visando manter os elementos construtivos da 

rodovia tão próximos quanto possível, técnica e economicamente, das condições 

originais em que foram construídos ou reconstruídos, objetivando preservar os 

investimentos, garantindo a segurança do tráfego, o conforto do usuário, além de 

manter o fluxo racional e econômico dos veículos. 
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b) Planejamento da conservação de rotina 

 

Conjunto de ações, coordenadas segundo roteiros e métodos, visando à execução 

dos serviços de conservação dentro dos prazos previstos, nos padrões 

especificados e com os menores custos. 

 

c) Cadastro rodoviário 

 

Registro de todos os elementos de uma rodovia que geram serviços de 

conservação. 

 

d) Inventário rodoviário 

 

Compilação do cadastro rodoviário, agrupando itens semelhantes, segundo uma 

programática preestabelecida. 

 

e) Níveis ou padrões de conservação de rotina 

 

São parâmetros preestabelecidos para a conservação de rotina de um sistema 

rodoviário. Podem ser caracterizados por diversos fatores, tais como: tipo ou classe 

da rodovia, relevo, tipo de solo, condições climáticas, volume e composição do 

tráfego. Os níveis ou padrão podem ser estabelecidos por um valor numérico, por 

uma descrição ou por uma determinação de freqüência na execução dos serviços. 

 

Para gerir toda a sistemática de conservação de rotina, a CONCESSIONÁRIA 

deverá contar, basicamente, com as seguintes informações: 

 

Cadastro atualizado de todos os elementos do sistema que gerem serviços de 

conservação de rotina; 

Inventário de todos esses elementos; 

Níveis, padrões e especificações para os serviços de conservação de rotina. 
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Todos os trabalhos de conservação deverão ser desenvolvidos de acordo com as 

Especificações de Serviços vigentes na AGER, na SINFRA/MT e, na falta dessas, 

com base em Especificações do DNIT, de outros organismos rodoviários nacionais 

ou internacionais, atendendo ainda aos padrões de desempenho, apresentado no 

PER  – Indicadores de Desempenho e Qualidade. 

 

Antes de serem iniciados os trabalhos de conservação, a CONCESSIONÁRIA 

deverá implantar um Sistema de Planejamento, Gestão e Monitoração da 

Conservação, a ser submetido à “Não Objeção” da AGER. 

 

1.3.2 -   Modelo de Conservação 

Os serviços de conservação do sistema rodoviário deverão compreender um 

conjunto de funções e atividades da CONCESSIONÁRIA, destinados a proporcionar 

conforto e segurança aos usuários. A estrutura dos serviços de conservação deverá 

estar direcionada para os aspectos físicos do sistema rodoviário, quanto às 

condições do pavimento das pistas e acostamentos, do sistema de drenagem, 

dispositivos de segurança, sinalização (horizontal, vertical e aérea), obras-de-arte 

especiais e outros, além da faixa de domínio, prédios e áreas operacionais, bem 

como veículos e equipamentos da CONCESSIONÁRIA. 

 

A conservação do sistema rodoviário será desenvolvida permanentemente, através 

de equipes próprias ou subcontratadas, sendo para isso, mantidos disponíveis os 

recursos humanos e materiais necessários às ações rotineiras de conservação, bem 

como para as intervenções emergenciais que se fizerem necessárias. 

 

Os serviços de conservação do sistema rodoviário e instalações da 

CONCESSIONÁRIA deverão compreender: 

 

a) Conservação rodoviária de rotina 
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Conjunto de serviços a serem executados, relacionados ao reparo e conservação 

rotineira dos seguintes elementos componentes do sistema rodoviário e de sua faixa 

de domínio, incluindo principalmente: 

 

 Limpeza das pistas e acostamentos; 

 Conservação do pavimento; 

 Conservação do canteiro central e faixa de domínio; 

 Conservação das obras-de-arte especiais; 

 Conservação dos dispositivos de proteção e segurança; 

 Conservação da sinalização; 

 Conservação dos terraplenos e estruturas de contenção; 

 Conservação do sistema de drenagem e obras-de-arte correntes; 

 Conservação da iluminação e instalações elétricas. 

 

b) Conservação predial e de equipamentos 

 

Conjunto de serviços a serem executados, relacionados ao reparo e conservação 

rotineira das edificações e instalações de apoio da CONCESSIONÁRIA, 

compreendendo: 

Conservação de edificações e instalações prediais; 

Conservação dos sistemas de controle e comunicação. 

 

c) Segurança 

 

Antes do início de qualquer das atividades de conservação, deverá ser implantado 

um sistema de sinalização provisória de obra, obedecendo rigorosamente as 

instruções da AGER, SINFRA/MT e/ou do DNIT, visando propiciar total segurança 

aos usuários e operários. 
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Para a execução desses serviços, a CONCESSIONÁRIA poderá instalar Unidades 

de Conservação (ou Canteiros de Conservação) ao longo do sistema rodoviário, as 

quais deverão ser compatíveis com as exigências de segurança e adequabilidade 

dos serviços previstos, ou utilizar instalação de empresas especializadas instaladas 

nas cidades lindeiras às rodovias do Lote, que serão contratadas para a execução 

de parte, ou todos os serviços.  

 

1.3.3 -  Planejamento, Gestão e Monitoração da Conservação 

O sistema de planejamento e gestão da conservação deverá ter por atribuições 

monitorar permanentemente as condições físicas do sistema rodoviário, de suas 

instalações e equipamentos; centralizar as decisões sobre as intervenções nos 

diversos componentes do sistema rodoviário e definir e acompanhar sua execução. 

As decisões deverão ser baseadas em informações a serem obtidas através de 

cadastro desses componentes e do registro sistemático dos dados observados em 

vistorias contínuas a serem feitas na pista, através de equipes próprias da área de 

conservação e de equipes de campo da área de operação. 

 

Essas informações deverão abastecer o sistema de monitoração, de forma a permitir 

a programação da execução dos serviços de conservação, em função dos níveis de 

serviços desejáveis para cada componente; deverão ser definidas as especificações 

para a execução dos serviços, a abrangência, a freqüência, o orçamento, o período 

de execução e os cronogramas, entre outros, com base nas seguintes diretrizes: 

Execução de inventário do sistema rodoviário, dos equipamentos e das 

instalações; 

Preparação de manual de rotinas e procedimentos de conservação e do 

programa de intervenções rotineiras, preventivas e emergenciais; 

Controle da qualidade/monitoração dos serviços; 

Interface com os planos e programas de operação do sistema rodoviário.  
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Para que o planejamento e gestão da conservação, apoiados na monitoração, 

possam ser efetuados de forma precisa, com a qualidade e produtividade 

necessárias, a CONCESSIONÁRIA deverá implantar um sistema de administração 

da conservação, gerenciado através de um software que possibilite a obtenção de 

informações sobre as condições físicas do sistema rodoviário, facilitando a tomada 

de decisão quanto às ações corretivas e à priorização das intervenções a serem 

efetuadas, seja nas pistas, nas obras-de-artes especiais, na faixa de domínio, nos 

equipamentos ou nas edificações da CONCESSIONÁRIA. 

  

A monitoração permanente da conservação compreenderá todas as unidades 

cadastradas no inventário do sistema rodoviário, para fins de conservação de rotina; 

será efetuado um “check-list” que, aplicado ao sistema viário, estruturas, 

equipamentos e edificações da CONCESSIONÁRIA, alimentará o sistema de 

monitoração física com as informações necessárias para a programação e 

priorização das intervenções rotineiras, como limpeza, reparos de diversos 

componentes, substituições e reposição de dispositivos de sinalização, e demais 

serviços. 

A monitoração dos elementos rodoviários deverá ser realizada com o propósito de 

avaliar o desempenho dos mesmos, a fim de antecipar as necessidades de 

conservação, evitando danos ao patrimônio. Para tanto, faz-se necessário o 

recadastramento periódico dos dispositivos, bem como a obtenção de todos os 

dados pertinentes aos trabalhos de conservação. 

 

1.3.4 -  Serviços de Conservação Rodoviária de Rotina 

As diretrizes básicas a serem empregadas na execução dos serviços de 

conservação rodoviária de rotina estão descritas a seguir, tendo sido os serviços 

agrupados em programas. 

 

1.3.4.1 -   Limpeza de Pistas e Acostamentos 
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Esse programa compreende a varredura das pistas e acostamentos e a remoção de 

entulhos na faixa de domínio e em toda a extensão do sistema rodoviário, nos locais 

onde ocorra sedimentação de solo e eventual acúmulo de lixo e será realizada 

sempre que necessário. 

 

O objetivo dessa limpeza deverá ser manter o sistema rodoviário, seus 

entroncamentos, acessos e retornos, praças de pedágio, bases de pesagem e 

demais instalações livres de quaisquer elementos que possam ser caracterizados 

como lixo ou escória. 

 

Nos entornos das praças de pedágio e bases de pesagem, esse serviço deverá ser 

intensificado, dada a elevada concentração de veículos e circulação de pedestres. 

 

A limpeza de canteiro central compreende a varredura, remoção de entulhos, 

erradicação da vegetação, limpeza de caixas de captação e tubulações que as 

interligam no sistema rodoviário que possuam canteiro central, sempre que 

necessário.  

 

1.3.4.2 -  Pavimento 

Este programa deverá compreender o conjunto de operações destinadas a manter e 

preservar as boas condições do pavimento, garantindo aos usuários adequadas 

condições de conforto e segurança à circulação dos veículos. 

 

As ações de conservação consistem em reparos na superfície do pavimento 

betuminoso e correção de defeitos nas placas do pavimento de concreto, 

compreendendo o reparo de “panelas” (tapa-buracos), afundamentos de pequena 

extensão e bordos quebrados, a recuperação da base e da capa de rolamento, em 

pontos críticos de pequena extensão, e a correção de trincas e depressões. 
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O processo de gerenciamento da conservação das pistas deverá incluir o respectivo 

subsistema de controle de defeitos. O pavimento deverá ser monitorado 

periodicamente, através de levantamentos de campo e estudos específicos, com a 

finalidade de controlar as condições funcionais, estruturais e operacionais da via. 

 

O Programa de Monitoração do Pavimento deverá permitir a definição, através da 

avaliação e/ou inspeção visual permanente das superfícies, os “pontos críticos” que 

poderão se constituir em um defeito, exigindo intervenções preventivas, ou defeitos 

já constituídos, exigindo intervenções corretivas. Esse programa deverá indicar a 

melhor solução de procedimento a ser aplicada a cada caso, e definir a necessidade 

da intervenção imediata dos trabalhos das equipes de conservação. 

 

As atividades de conservação de rotina que serão realizadas pela 

CONCESSIONÁRIA são as seguintes: 

 

 Tapa-buracos e remendos localizados; 

 Remendos profundos; 

 Selagem de trincas; 

 Correção de depressões. 

 

A CONCESSIONÁRIA, após o início da cobrança de pedágio será avaliada, quanto 

ao pavimento, com base nos parâmetros e indicadores de desempenho constantes 

do PER - Indicadores de Desempenho e Qualidade. 

As diretrizes a serem consideradas para a execução de cada tipo de serviço serão 

as seguintes: 

 

Execução de Remendos localizados 

Será executado quando da ocorrência dos seguintes defeitos: trincas do tipo 

“crocodilo” com início de desagregação, “panelas” e desagregações. 

Sua identificação será feita através de inspeção visual no trecho, de informações 

do serviço de inspeção de tráfego ou de outros setores. 
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Execução de Remendos Profundos 

O remendo profundo será executado considerando a remoção de toda a estrutura 

do pavimento, incluindo a base ou sub-base defeituosa, e a substituição do 

material de suporte deficiente por outro, de suporte adequado, feito com mistura 

asfáltica. Sua execução será feita de tal maneira que o ponto recuperado se 

incorpore sem sobressaltos ao revestimento existente. 

 

Os serviços de remendo e  tapa buraco deverão ser atendidos em 24 horas após 

a notificação diretamente da AGER ou por meio de terceiros em seu nome. 

 

Selagem de trincas 

Esse tipo de serviço será executado sempre que surgirem trincas no pavimento 

flexível que, pela infiltração de água, venham a comprometer sua estrutura. 

Sua identificação será visual e a programação para execução dependerá de sua 

gravidade. A execução desse serviço será feita, no mínimo, uma vez ao ano, de 

preferência no período que anteceder a estação chuvosa. 

 

Correção de depressões 

Esse tipo de serviço será executado sempre que uma depressão no pavimento 

cause insegurança ao tráfego ou desconforto ao usuário. 

 

Sua identificação será feita da mesma maneira que a descrita no item anterior; 

ênfase especial deve ser dada na correção de depressões em cabeceiras de 

obras-de-arte especiais. 

 

Pavimento de concreto 

A conservação dos pavimentos de concreto de cimento Portland deverá 

considerar a correção de defeitos construtivos, além dos reparos rotineiros nas 

placas de concreto, compreendendo as seguintes atividades: 

Selagens de trincas;  
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Reparos superficiais e profundos. 

 

As características de execução de cada tipo de serviço deverão ser as seguintes: 

Juntas e trincas 

Essa atividade deverá compreender o reparo de fissuras lineares, fissuras 

superficiais e fissuras de canto.  

Esses reparos deverão ser executados sempre que surgirem esses defeitos 

nas placas de concreto, ou anteriormente à época das chuvas. 

 

Reparos superficiais e profundos 

Essa atividade deverá compreender o reparo de quebras localizadas, eliminação 

de buracos ou “panelas”, e substituição de placas divididas e placas bailarinas. Os 

reparos superficiais deverão ser executados através de microfresagem da 

superfície, onde forem detectados desníveis entre placas, baixa aderência pneu-

pavimento e outros. 

 

A necessidade de execução de reparo em pavimento rígido deverá ser detectada 

diretamente pelas inspeções rotineiras da equipe de monitoração ou por 

comunicação de outros setores. 

 

Para todas as ações de conservação de rotina do pavimento, deverá ser 

considerada a execução de reparo emergencial provisório no máximo em 24 

horas, e reparo definitivo programável em, no máximo, um mês. 

 

No que se refere aos problemas de drenagem e aos recalques, os serviços de 

conservação deverão ser acionados imediatamente após sua identificação, 

evitando, desse modo, um comprometimento maior do pavimento. 
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1.3.4.3 -  Canteiro Central e Faixa de Domínio 

Esse programa de conservação deverá considerar os serviços de roçada, capina, 

poda manual e mecanizada do revestimento vegetal, limpeza, remoção de lixo e 

entulho da faixa de domínio, e limpeza do canteiro central, onde houver, incluída, 

nesses casos, a limpeza de todas as caixas de captação de águas pluviais aí 

existentes, e a eventual desobstrução dos bueiros que as interligam. 

 

Nesse sentido, a conservação do canteiro central e da faixa de domínio deverá 

envolver operações rotineiras das equipes de conservação, no que se refere a áreas 

verdes, compreendendo as seguintes atividades: 

Limpeza das áreas gramadas; 

Roçada e capina das áreas gramadas; 

Poda de arbustos de porte médio. 

 

Os serviços de roçada e poda, manual e mecanizada, do revestimento vegetal 

deverão ser executados em toda a extensão dos canteiros centrais gramados e 

faixas de domínio conforme abaixo: 

 

 Na largura de 4 (quatro) metros após a borda do acostamento, a área 

gramada deverá ser mantida com altura máxima de 30 (trinta) centímetros. No 

restante da área (de cerca a cerca) deverá ser mantida com altura de até 1 

(um) metro. 

 Nos trevos e interseções em nível, os serviços de roçada e poda, manual e 

mecanizada, deverão ser executados em toda a área gramada a uma 

distância mínima de 10 (dez) metros da borda de seus acostamentos, e 

manter altura máxima de 30 (trinta) centímetros. 

 Nos prédios e áreas operacionais e de suporte, os serviços de roçada e poda, 

manual e mecanizada, deverão ser executados até, no mínimo, 10 (dez) 

metros de seus entornos, e manter a altura máxima de 10 (dez) centímetros. 
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O material resultante da roçada e/ou poda de revestimento vegetal deverão ser 

removidos e transportados para local adequado. 

 

As condicionantes a serem consideradas pela CONCESSIONÁRIA para a execução 

dos serviços são as seguintes: 

 

Roçada 

 

A roçada consiste no corte da vegetação de pequeno porte, na faixa de domínio e no 

canteiro central, quando houver, com a finalidade de tornar as áreas marginais livres 

de vegetação daninha, facilitar a drenagem, evitar o fogo e melhorar a visibilidade 

das estruturas de segurança e seus elementos refletivos.  

 

Capina 

 

Esse serviço compreende a remoção de toda vegetação indesejável, visando facilitar 

o escoamento superficial das águas pluviais e melhorar a visibilidade dos elementos 

de sinalização. Será executado quando a altura da vegetação atingir 30 cm em 

trechos genéricos do sistema rodoviário, ou 10 cm nos entornos de prédios e 

monumentos.  

 

Poda mecanizada de gramados 

 

Esse serviço considera as operações de corte mecanizado, refilamento, coroamento, 

amontoamento, coleta e remoção da massa verde, nos trechos de faixa de domínio. 

Será providenciada quando a altura da vegetação atingir 30 cm em trechos 

genéricos do sistema rodoviário, ou 10 cm nos entornos de prédios e monumentos. 

 

Poda manual de gramados 
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Esse serviço considera as operações de corte manual, refilamento, coroamento, 

amontoamento, coleta e remoção da massa verde nos trechos de faixa de domínio. 

Será providenciada quando a altura da vegetação atingir 30 cm em trechos 

genéricos do sistema rodoviário, ou 10 cm nos entornos de prédios e monumentos. 

 

Manutenção de aceiros 

 

Esse serviço considera a roçada e capina de uma faixa com largura mínima de 1,5m 

em toda extensão das cercas de divisa da faixa de domínio. Esse serviço será 

executado anualmente. 

 

Manutenção de árvores e arbustos 

 

Esse serviço deverá considerar as operações de adubação, tutelagem, colocação de 

cobertura morta sob as árvores e arbustos. 

 

Corte e remoção de árvores 

 

Esse serviço deverá compreender o corte ou poda de árvores e arbustos mortos, 

praguejados ou que representem perigo ao tráfego, ou ainda, cujas raízes venham a 

comprometer o sistema de drenagem. Serão executados de imediato, sempre que 

se constatar sua necessidade. 

 

A constatação de necessidade deverá ser feita através de inspeções sistemáticas da 

equipe de monitoração ou através de informação do serviço de inspeção de tráfego. 

 

1.3.4.4 -  Obras-de-arte Especiais 

As estruturas das obras-de-arte especiais (pontes, viadutos, passarelas, e 

passagens inferiores) deverão ser permanentemente monitoradas, através de um 

processo sistemático e contínuo de acompanhamento (instrumentos e vistoria), de 
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modo a avaliar suas condições de serviço, visando a programação de ações 

preventivas e corretivas (conservação) futuras. 

 

Os serviços de conservação das obras-de-arte especiais deverão ser executados de 

modo a não afetar a segurança e a fluidez do tráfego, evitando-se dias com horários 

de notório aumento da densidade de veículos em circulação no sistema rodoviário. 

 

A conservação rotineira das obras-de-arte especiais deverá abranger as seguintes 

atividades principais: 

 

 Roçada e capina dos encontros das OAEs; 

 Varredura e remoção de objetos estranhos espalhados nas pistas das OAEs; 

 Remoção de vestígios de óleo ou graxa no pavimento das OAEs; 

 Limpeza e desobstrução dos sistemas de drenagem das OAEs; 

 Limpeza e remoção de vegetação em juntas e em torno de aparelhos de apoio; 

 Pintura de barreiras e defensas; 

 Pintura de guarda-corpos, guarda-rodas e balaústres; 

 Limpeza e pintura das estruturas; 

 Pequenos reparos em barreiras e nos sistemas de drenagem das OAEs; 

 Pequenas recomposições em taludes de encontro; 

 Pequenas recomposições de pavimento; 

 Manutenção do sistema da iluminação de OAEs, passarelas e passagens 

inferiores. 

 

As diretrizes a serem consideradas para a execução desses serviços são as 

seguintes: 

 

Limpeza 
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Esse serviço compreende a varredura e a limpeza dos dispositivos de drenagem de 

obras-de-arte especiais. Com relação à limpeza de dispositivos de drenagem, eles 

deverão ser limpos, no mínimo, duas vezes ao ano. Esse serviço deverá ser 

sistemático e sua execução deverá estar prevista na programação anual de serviços 

de conservação. 

 

Reparos 

 

Deverá compreender todo e qualquer reparo em obras-de-arte especiais. Esse 

serviço é eventual e sua necessidade deverá ser detectada nas inspeções 

periódicas das obras-de-arte especiais ou através de comunicação do serviço de 

inspeção de tráfego, no caso de acidente com danos. Nesse caso, deverá ser 

providenciado o reparo imediato. 

 

Aparelhos de apoio 

 

Deverá compreender a substituição de aparelhos de apoio deteriorados ou 

danificados das obras-de-arte especiais. Esse serviço é eventual e sua necessidade 

deverá ser detectada nas inspeções periódicas das obras-de-arte especiais, nesse 

caso providenciando o reparo imediato. 

 

Juntas de dilatação 

 

Compreende a substituição de juntas de dilatação deterioradas ou danificadas. Esse 

serviço é eventual e sua necessidade deverá ser detectada nas inspeções 

periódicas das obras-de-arte especiais, devendo ocorrer a imediata substituição. 

 

Pintura de guarda-corpo, guarda-roda e balaústre 
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Compreende a pintura de todo o guarda-corpo e balaústres das obras-de-arte. Esse 

serviço será executado sempre que sua visibilidade estiver comprometida, por se 

tratar de item de segurança do usuário. 

 

Limpeza e pintura das estruturas de obras-de-arte 

 

Compreende a pintura de toda a obra-de-arte, e terá que ser feito a cada quatro 

anos. 

 

1.3.4.5 -  Dispositivos de Proteção e Segurança 

Esse programa considera o reparo e/ou substituição de: barreiras de concreto e 

defensas metálicas avariadas por acidentes ou em final de vida útil; cercas e 

alambrados; guarda-corpos de obras-de-arte especiais e a substituição de 

elementos antiofuscamento e atenuadores de impacto. 

 

Determina-se que todo elemento de segurança danificado em acidente, que ofereça 

risco à segurança do tráfego, seja reposicionado no prazo de 24 horas. Para reparo 

de outros danos, é estabelecido prazo máximo de uma semana. Esses serviços são 

eventuais e sua necessidade deverá ser detectada através de inspeção da equipe 

de monitoração ou comunicação da equipe de inspeção de tráfego. 

 

Defensas metálicas 

 

Compreende o reparo de defensa metálica danificada em acidente ou a reposição 

desse elemento deteriorado. 

 

Barreiras de concreto 

 

Esse serviço deverá considerar a reconstrução ou reparos de barreiras de concreto 

danificadas em acidentes. 

401



 

Caderno 1.5 – PER  
Lote 1 – Alto Araguaia 

 
130 

 
 

 

Cercas e alambrados 

 

Esse serviço deverá considerar o reparo de cercas e alambrados danificados ou a 

reposição desses elementos. Determina-se um prazo máximo de uma semana para 

reparo e reposição desses elementos. 

 

Guarda-corpo 

 

Esse serviço consistirá no reparo ou reposição de guarda-corpos de obras-de-arte 

especiais danificados em acidente ou deteriorados.  

 

Elementos antiofuscamento 

 

Esse serviço compreenderá o reparo do elemento antiofuscamento danificado em 

acidente ou a reposição desse elemento deteriorado. Reparo e reposição no prazo 

de uma semana. 

 

1.3.4.6 -  Sinalização 

Esse programa deverá compreender a conservação da sinalização horizontal, 

vertical e aérea do sistema rodoviário, incluindo tachas e tachões refletivos, 

delineadores, entre outros. 

 

O controle da qualidade sobre os serviços e equipamentos a serem utilizados na 

sinalização viária deverá ser feito através da avaliação permanente do respeito às 

normas e com base na análise do desempenho de cada dispositivo utilizado. 

 

A sinalização horizontal deverá ser permanentemente inventariada e periodicamente 

avaliada, com o objetivo de programar as repinturas, e atender aos indicadores de 

desempenho 
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A avaliação deverá incluir também, observações quanto à definição de retenção de 

micro-esferas de vidro e alteração acentuada de coloração. 

 

Os elementos refletivos, compreendendo as tachas, balizadores e tachões que 

estiverem implantados ao longo do sistema rodoviário, deverão ser objeto de 

inventário constante, de forma que sejam mantidos sempre limpos ou sejam 

imediatamente trocados, quando necessário. 

 

Durante a vida útil da sinalização vertical, além dos serviços de conservação das 

placas, deverão ser avaliadas, semestralmente, as condições de legibilidade e 

retrorrefletância dos sinais, para definição do programa de substituição das 

películas. As diretrizes a serem consideradas pela CONCESSIONÁRIA para a 

realização dos serviços são as seguintes: 

 

Sinalização horizontal 

Repintura 

 

Esses serviços compreendem a repintura ou reaplicação de produtos próprios nos 

trechos onde a sinalização horizontal se encontrar com índice de retrorrefletância 

menor que: 

 

 Cor branca: 130 mcd/lux/m²; 

 Cor amarela: 110 mcd/lux/m². 

 

Para os casos citados, exige-se que a repintura ou reaplicação seja executada no 

prazo de 72 horas. Esse serviço é sistemático e deverá ser programado de acordo 

com o resultado do programa de avaliação semestral para a sinalização horizontal. 

 

Limpeza 
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Esse serviço compreende a limpeza da sinalização horizontal nos trechos onde, 

costumeiramente, ocorre a deposição de detritos.  

 

Essa limpeza poderá ser executada através de varredura mecânica ou aplicação de 

jato de ar comprimido. 

 

Exige-se limpeza semestral dos trechos onde a sinalização horizontal esteja sujeita 

à deposição de detritos. Esse serviço é sistemático e sua execução deverá ser 

incluída na programação anual de serviços de conservação de rotina. 

 

Sinalização vertical e aérea 

Limpeza 

 

Esse serviço compreende a limpeza de placas de sinalização vertical e aérea com a 

utilização de jato d'água à alta pressão com detergente apropriado. 

 

Determina-se que toda sinalização vertical e aérea seja limpa, no mínimo, a cada 

três meses. Esse serviço é sistemático e sua execução deverá ser prevista na 

programação anual dos serviços de conservação de rotina. 

 

Reparo/reposição 

 

Esses serviços consideram o reparo ou reposição de placas de sinalização vertical e 

aérea danificadas, com baixa retrorrefletividade ou furtadas. 

 

Determina-se a reposição imediata toda vez que for constatada placa de sinalização 

com baixa retrorrefletividade, ou quando uma placa tenha sido avariada, furtada ou 

depredada. 

 

Esses serviços são eventuais e sua necessidade será detectada por inspeção da 

equipe de monitoração ou comunicado do serviço de inspeção de tráfego.  

404



 

Caderno 1.5 – PER  
Lote 1 – Alto Araguaia 

 
133 

 
 

 

A reposição de placa de sinalização com baixa refletividade é serviço sistemático 

que deverá ser programado de acordo com a vida útil da película refletiva utilizada 

na confecção das placas de sinalização. 
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Retrorrefletância  

 

A qualidade da sinalização vertical será avaliada a partir do seu índice de 

retrorrefletância conforme a norma do DNIT para película refletiva de esferas 

inclusas do tipo IB nas áreas rurais e, película de esferas encapsuladas do tipo II 

nas áreas de Travessias Urbanas. 

 

Tachas e tachões refletivos 

 

Limpeza 

 

Esse serviço considera a limpeza de tachas e tachões refletivos nos trechos onde 

eles estiverem sujeitos à deposição de detritos. Determina-se uma frequência 

semestral para esse tipo de serviço.  

 

Esse serviço é sistemático e sua execução deverá ser prevista na programação de 

serviços de conservação rodoviária. 

 

Reposição 

 

Esse serviço considera a reposição de tachas ou tachões refletivos quebrados, 

afundados, com baixa retrorrefletividade ou inexistentes. 

Exige-se a reposição imediata sempre que for constatada uma das situações 

anteriormente citadas. 

 

O serviço de reposição de tachas ou tachões quebrados, afundados ou inexistentes 

é eventual e sua necessidade será detectada por inspeção noturna da equipe de 

monitoração ou comunicado da equipe de inspeção de tráfego. Já a reposição de 

tachas e tachões com baixa retrorrefletividade é serviço sistemático e sua execução 

será programada de acordo com a vida útil da tacha ou tachão utilizado. 
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Balizadores e delineadores 

 

Limpeza 

 

Esse serviço considera a limpeza de balizadores de defensas, balizadores de solo e 

delineadores de curva. Deverá ser executado com frequência mínima trimestral. 

Trata-se de serviço sistemático e sua execução deverá ser prevista na programação 

de serviços de conservação rodoviária. 

 

Reposição 

 

Esse serviço considera a reposição de balizadores e delineadores com baixa 

retrorrefletividade, depredados, furtados ou destruídos. 

 

Exige-se a reposição imediata toda vez que for constatada uma das situações 

anteriormente descritas. Esse serviço é eventual e sua necessidade deverá ser 

detectada por inspeção noturna da equipe de monitoração ou comunicado do 

serviço de inspeção de tráfego. 

 

1.3.4.7 -  Terraplenos e Estruturas de Contenção 

As atividades de conservação deverão considerar a limpeza dos dispositivos de 

drenagem das estruturas de contenção do sistema rodoviário, bem como os serviços 

de poda manual e mecanizada do revestimento vegetal dos terraplenos, além do 

controle de erosão. 

 

Outros serviços de maior monta serão executados nos períodos de manutenção, tais 

como: recomposição de concreto danificado, recuperação de ferragem oxidada, 

proteção e substituição de capacetes de proteção de tirantes trincados, substituição 

parcial ou total de gaiolas (gabiões), entre outros. 
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Os aterros e cortes deverão ser permanentemente inspecionados pelas equipes de 

conservação, de modo a impedir a evolução de processos erosivos que possam 

afetar, direta ou indiretamente, a estrutura física ou a operação do sistema 

rodoviário. 

 

Os serviços de conservação dos terraplenos e estruturas de contenção do sistema 

rodoviário deverão ser realizados com uma freqüência mínima de três meses, por 

obra. 

 

Determina-se que as correções em erosões de aterros sejam imediatas. No caso de 

correção de erosão em corte, deve-se providenciar de imediato a limpeza da 

plataforma, sendo a recomposição do talude de corte objeto de programação 

mensal. 

 

1.3.4.8 -  Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes 

A conservação dos dispositivos de drenagem e OAC considera as atividades de 

desobstrução e limpeza de todo o sistema de drenagem existente na plataforma e 

fora da plataforma do sistema rodoviário, bem como nas interseções, incluindo 

sarjetas, canaletas, meio-fios, caixas de passagem, bocas-de-lobo, bueiros de 

greide e profundos, bocas de bueiros, galerias, entre outros, além da reposição de 

grelhas e tampas de caixas de captação.  

 

Nas inspeções de rotina das condições físicas dos dispositivos de drenagem e 

obras-de-arte correntes do sistema rodoviário, deverão ser incluídas atividades de 

verificação do estado de operação dos mesmos, através de avaliação direta de suas 

reais condições de funcionamento. 
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As principais atividades desenvolvidas pela CONCESSIONÁRIA para a conservação 

dos sistemas de drenagem e obras-de-arte correntes são: 

 

Limpeza e enchimento de juntas em concreto-cimento 

 

Consistirá em limpar as juntas, calafetando-as com material apropriado, que 

permita sua livre dilatação, evitando a penetração de água e de materiais 

estranhos. Essa tarefa deverá ser programada, preferencialmente, antecedendo a 

temporada de chuvas. 

 

Selagem de trincas e fissuras 

 

Consistirá no enchimento de trincas e fissuras no revestimento dos dispositivos, com 

argamassa ou concreto-cimento. 

 

Limpeza de sarjetas e meios-fios 

 

Essa atividade terá como finalidade desobstruir o caminho a ser percorrido pela 

água incidente sobre sarjetas e meios-fios, que será dirigida para um adequado 

escoamento. 

 

Limpeza manual de valetas 

 

Consistirá na remoção do entulho e do sedimento existente. No caso de valetas não 

revestidas, deverá ser evitada a total remoção da vegetação, devendo ser cortada 

apenas aquela que impeça o fluxo da água. 

 

Limpeza de bueiros e caixas coletoras 

 

Consistirá na desobstrução total dos canais, das bocas de entrada e de saída, até o 

limite da faixa de domínio, além da remoção de qualquer material sedimentar 
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acumulado no interior da tubulação. O corpo do bueiro deverá ser totalmente 

desobstruído. 

 

Recomposição de obras de drenagem superficial 

 

Consistirá na recomposição dos trechos danificados, mantendo sua forma e 

declividade originais. 

 

Recomposição de bueiros e caixas coletoras 

 

Os trabalhos referentes a essa tarefa consistirão no reparo, substituição ou 

reconstrução de trechos danificados. 

 

Drenagem da plataforma 

 

Esse serviço consistirá na limpeza manual de sarjetas de pé de corte ou borda de 

aterro, inclusive desobstrução de caixa de captação e dispositivos intermediários de 

drenagem de plataforma. 

Essas atividades serão providenciadas sempre que necessário, ou no mínimo, 2 

(duas) vezes ao ano.  

 

Drenagem fora da plataforma 

 

Esse serviço compreenderá a limpeza manual ou mecanizada de valetas de crista 

de corte, canaletas de berma de corte ou aterro, revestidas ou não, escadas de 

dissipação, descidas d'água e dispositivos intermediários de drenagem fora da 

plataforma. Determina-se que esse serviço seja executado, no mínimo, 1 (uma) vez 

ao ano, antecedendo a temporada de chuvas. A sua execução será prevista na 

programação anual de serviços de conservação de rotina. 
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Bueiros e galerias 

 

Esse serviço compreenderá a limpeza manual ou mecânica de bueiros, galerias e 

drenos subsuperficiais. Sua execução deverá ser providenciada, no mínimo, 2 

(duas) vezes ao ano. A sua execução deverá estar prevista na programação anual 

de serviços de conservação para os bueiros e galerias que, por motivos diversos, 

apresentem assoreamento. 

Os drenos subsuperficiais serão sistematicamente limpos dentro da mesma 

programação. 

 

Canais e corta-rios 

 

Esse serviço consistirá na limpeza manual ou mecanizada de canais e corta-rios 

existentes dentro da faixa de domínio do sistema rodoviário, com a finalidade de 

possibilitar o perfeito escoamento das águas.  

Esse serviço deverá ser executado, no mínimo, 1 (uma) vez ao ano, antecedendo à 

estação chuvosa.  

 

1.3.4.9 -  Iluminação e Instalações Elétricas 

Esse programa de conservação deverá considerar os sistemas de energia próprios 

da CONCESSIONÁRIA, os sistemas de iluminação das rodovias, interseções, 

trevos, perímetros urbanos, marginais, passagens inferiores, passarelas, 

compreendendo a substituição ou conserto de qualquer peça ou componente 

defeituoso, desgastado pelo uso ou avariado. 

 

Os serviços deverão incluir, também, a conservação de todos os sistemas de 

proteção contra descargas atmosféricas que forem implantados nas edificações e 

torres de iluminação. 

Dentre as atividades a serem desenvolvidas, destacam-se os seguintes: 
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 Substituição de lâmpadas ou luminárias; 

 Limpeza de luminárias; 

 Substituição de conectores, disjuntores e fusíveis; 

 Substituição de cablagem; 

 Substituição de reatores avariados; 

 Reparo e substituição de painéis de comando e quadros elétricos; 

 Reparos na tubulação de passagem de cabos; 

 Medição da resistência de aterramento de pára-raios; 

 Conservação dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas; 

 Tratamento antiferruginoso dos postes e pórticos; 

 Conservação dos postes para garantir a verticalidade dos mesmos; 

 Substituição de postes danificados; 

 Reparo e substituição de subestações e transformadores; 

 Reparo e substituição de conjuntos motogeradores. 

 

O padrão de conservação das linhas de alta e baixa tensão, subestações, 

transformadores, motogeradores e sistemas “no break” deverá ser compatível com o 

padrão da concessionária local de energia elétrica. 

O programa de conservação de rotina das linhas de alta tensão deverá englobar, 

também, a conservação de rotina dos transformadores. 
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As principais atividades inerentes a esse programa são:  

 Conservação de rotina das linhas de alta tensão; 

 Conservação de rotina das linhas de baixa tensão; 

 Conservação de rotina de subestações e cabines primárias; 

 Conservação de rotina dos conjuntos motogeradores; 

 Conservação de rotina dos sistemas “no-break”. 

 

1.3.5 -  Conservação Predial e de Equipamentos 

 

A conservação predial e de equipamentos engloba o conjunto de serviços a serem 

executados de forma permanente, com programação regular, em ciclos de curta 

duração e, normalmente, de baixa complexidade, envolvendo atividades 

relacionadas ao reparo e conservação rotineira dos elementos componentes das 

edificações e instalações de apoio da CONCESSIONÁRIA, e seus respectivos 

equipamentos. 

 

1.3.5.1 -  Edificações e Instalações Prediais 

 

A conservação dos prédios e áreas operacionais da CONCESSIONÁRIA, bem como 

do prédio a ser utilizado pela Polícia Militar deverá considerar a substituição e/ou 

reparo de suas estruturas, alvenarias, pisos, revestimentos, coberturas e instalações 

prediais, a limpeza de fossas sépticas, a conservação de esquadrias e fechaduras, a 

manutenção da pintura, a conservação, a coleta de lixo, entre outros. 

 

Em linhas gerais, as atividades de conservação das edificações e instalações 

prediais deverão abranger: 

 

 Substituição de lâmpadas e/ou luminárias das áreas internas e 

externas, bem como tomadas e chaves que apresentem algum defeito, 

sempre no intuito de manter o melhor nível de atendimento; 
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 Substituição e/ou reparos das louças e metais utilizados nas 

instalações hidrossanitárias; 

 Limpeza de todas as instalações e áreas utilizadas, inclusive 

conservação de ruas e jardins, com coleta de lixo; 

 Limpeza e desobstrução das redes de esgoto e águas pluviais. 

 

A conservação preventiva e corretiva nos prédios e áreas operacionais deverá ser 

contínua, de maneira a mantê-los em plenas condições de operação. Assim, a 

programação dos serviços deverá ser tal que sua continuidade seja mantida ao 

longo de todo o período da CONCESSÃO. 

 

Todas as edificações deverão ser submetidas a um processo constante de 

“rejuvenescimento”, para que se mantenham as suas características originais.  

 

Além desses serviços, deverão também ser executados os seguintes serviços 

especializados: 

 

 Limpeza de fossas; 

 Reparos e limpeza de poços profundos; 

 Substituição de vidros; 

 Manutenção de mobiliário. 

 

Os serviços de pedreiro, marceneiro, carpinteiro e serralheiro são eventuais e sua 

necessidade deverá ser detectada por solicitação da área que administra o prédio ou 

pátio. 

 

Os serviços de encanador/funileiro também são eventuais, mas, nesse caso, a 

necessidade deverá ser detectada por inspeção mensal preventiva, a ser efetuada 

pela equipe de monitoração. 
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Os serviços de pintor e jardineiro são sistemáticos e sua execução deverá estar 

prevista na programação anual de serviços de conservação. 

 

Quanto aos serviços especializados, como limpeza de fossas e reparo e limpeza de 

poços profundos, são sistemáticos e deverão ser objeto de programação anual. 

Quanto à substituição de vidros e manutenção de mobiliário, são serviços eventuais 

e sua necessidade deverá ser detectada por solicitação da área que administrar o 

prédio ou o pátio. 

As diretrizes específicas a serem seguidas pela CONCESSIONÁRIA para a 

conservação das edificações são: 

 

Praças de Pedágio 

 

A conservação das praças de pedágio deverá considerar a limpeza, pequenos 

reparos e demais serviços necessários para preservar as boas condições de 

funcionamento, seja nas cabines ou nos prédios de administração, sendo 

essencial para oferecer um padrão adequado de operação, que influirá tanto na 

performance dos seus funcionários como na imagem da CONCESSIONÁRIA 

perante os usuários e a opinião pública. 

 

A conservação preventiva dos detectores de veículos, contadores de eixo, leitores 

de bilhetes magnéticos ou dos microprocestadores será essencial para a correta 

cobrança da tarifa de pedágio.  

 

Uma equipe de profissionais de áreas específicas (elétrica, eletrônica e outras), 

coordenada por um técnico experiente nesse segmento, deverá realizar os 

diversos serviços de conservação das instalações integrantes das praças de 

pedágio. Além dos serviços relativos à conservação das edificações, estruturas de 

cobertura, cabines de cobrança e equipamentos, deverá ser efetuada ainda, a 

conservação dos elementos infra-estruturais das praças de pedágio, ou seja, 
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pavimento, sistema de drenagem e obras complementares, visando manter essas 

áreas em adequadas condições.  

 

Esses serviços deverão compreender os reparos localizados de pequenos 

defeitos nos acostamentos e no pavimento, limpeza e varredura das pistas, entre 

outros. 

 

Bases de Pesagem 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá possuir equipe própria, ou manter contratos de 

manutenção com os fabricantes dos equipamentos de pesagem e de informática, 

ou com representantes credenciados. A equipe de conservação da 

CONCESSIONÁRIA será a responsável pela operacionalidade do sistema. 

 

No que diz respeito aos elementos físicos componentes de uma base de 

pesagem, como os diversos materiais utilizados têm vidas úteis distintas, em 

função da ação dos diferentes agentes que compõem o meio ambiente a que 

estão expostos, o programa de conservação deverá contemplar tais diferenças. 

 

Os principais elementos a serem conservados numa base de pesagem são: 

 

 Conservação das placas do pavimento de concreto; 

 Conservação dos dispositivos de drenagem; 

 Conservação da sinalização e iluminação. 

 

Caberá à CONCESSIONÁRIA a responsabilidade de exigir dos concessionários de 

postos de serviço, lanchonetes, bares e restaurantes instalados ao longo do sistema 

rodoviário, o atendimento a padrões de higiene compatíveis com rodovias 

pedagiadas. 
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1.3.5.2 -  Sistemas de Controle e Comunicação 

Esse programa de conservação abrange os sistemas de controle e comunicação da 

CONCESSIONÁRIA, compreendendo: 

Registro e controle de arrecadação de pedágio, incluindo detectores de veículos, 

contadores de eixo e câmeras de filmagem; 

Registro e controle de pesagem de veículos, envolvendo detectores de eixo, 

detectores de veículos, balanças portáteis; 

Registro e controle de tráfego, envolvendo analisadores automáticos de tráfego; 

Sistema de radiocomunicação, contemplando transceptores fixos, móveis e 

portáteis, estações repetidoras e mesas de controle; 

Sistema de telefonia. 

 

A conservação rotineira dos sistemas de controle e comunicações deverá 

compreender a substituição ou conserto de qualquer peça ou componente 

defeituoso, desgastado ou avariado, incluindo a substituição e o reparo das caixas 

de chamadas, a substituição de cabos e emendas, a manutenção dos subcentros de 

telefonia e das mesas de operação. 

 

Para cada equipamento ou instalação incluído nos trabalhos de conservação, deverá 

ser elaborada uma programação própria, compatível com as características 

operacionais, que considere os prazos de garantia de eficiência de cada item 

relacionado. 

 

Como todos os sistemas de controle deverão apresentar 100% de operacionalidade, 

a CONCESSIONÁRIA deverá manter equipamentos ou partes vitais dos sistemas de 

reserva, para substituição imediata.  

 

Deverá também, contar com equipe técnica, em regime de plantão 24 horas, para 

proceder à imediata substituição ou reparo de equipamentos com problemas. 
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O sistema de radiocomunicação deverá operar com 100% de sua capacidade. Para 

isso, sua conservação deverá contar com esquema de substituição de conjunto 

integral ou placa completa. 

 

1.3.6 -  Conservação de Emergência 

Define-se conservação/manutenção de emergência como o conjunto de estudos, 

projetos e obras de engenharia não programáveis, destinados a solucionar 

problemas ligados a incidentes e intempéries, que afetem as condições físicas da 

via, restituindo os parâmetros de desempenho definidos neste PER.  

 

Enquadram-se nesse conjunto, as intervenções de recuperação de pavimento, de 

maciços terrosos, de estruturas de contenção, de dispositivos de drenagem, obras-

de-arte especial, de sinalização e dispositivos de segurança. 

 

Quando ocorrer uma situação emergencial, a CONCESSIONÁRIA deverá efetuar os 

seguintes procedimentos: 

Sinalizar prontamente o local do evento para evitar acidentes de tráfego; 

Proceder à implantação emergencial de desvio de tráfego no caso de interrupção 

parcial ou total da via; 

Providenciar a imediata mobilização de recursos para desobstruir, reconstruir ou 

restaurar o trecho da via atingido; 

Relatar a ocorrência ao setor competente da AGER; 

Providenciar a divulgação do evento através dos meios de comunicação, a fim de 

alertar os usuários do trecho. 

 

Os principais causadores das situações de emergência são as condições 

atmosféricas, chuvas intensas, que provocam queda de barreiras nos cortes, 

rompimentos ou escorregamentos de aterros, acompanhados ou não pelo 

rompimento de bueiros e problemas de rompimentos nos encontros de pontes e 

viadutos, em maior escala com danificação da própria obra-de-arte especial. 
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Se a ocorrência ocupar parte da plataforma, deverá ser providenciado o controle 

adequado do tráfego enquanto as equipes de conserva estiverem trabalhando; se o 

problema afetar toda a pista, deverá ser providenciado desvio do tráfego durante a 

conservação emergencial. 

 

1.4 -  GESTÃO AMBIENTAL, GESTÃO SOCIAL E GESTÃO DE SEGURANÇA 

RODOVIÁRIA 

Estão apresentados a seguir as diretrizes básicas que a CONCESSIONÁRIA deverá 

seguir para a implementação dos planos de gestão ambiental, social e de segurança 

rodoviária. 

 

1.4.1 -  Plano de Gestão Ambiental (PGA) 

A CONCESSIONÁRIA deverá estruturar e implementar um Plano de Gestão 

Ambiental, que guiará e controlará as ações ambientais ao longo do período de 

CONCESSÃO para todas as rodovias de cada lote de concessão. 

  

O Plano de Gestão Ambiental deverá contemplar as medidas propostas pela 

CONCESSIONÁRIA para atendimento à legislação e regulamentação aplicáveis, no 

tocante ao sistema rodoviário, considerando intervenções e obras a serem 

realizadas para atendimento aos Trabalhos Iniciais, as Condições Operacionais 

Mínimas da Rodovia, as Intervenções Obrigatórias, as Obras de Melhoria e 

Ampliação de Capacidade, as atividades de Operação e de Conservação do sistema 

rodoviário.  

  

O Plano de Gestão Ambiental deverá contemplar o atendimento às condicionantes 

estabelecidas nas licenças ambientais exigidas pelas instituições ambientais do 

Estado de Mato Grosso, pelo IBAMA, ICMBio e contemplar também as ações de 

recuperação do passivo ambiental identificadas para as rodovias componentes do 

presente Lote Rodoviário, e apresentadas no Anexo 2.3 – Estudos Ambientais. 
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Faz parte deste plano a programação de obtenção de licenciamento ambiental para 

as obras de intervenções e melhorias obrigatórias e condicionadas. 

 

1.4.2 -  Plano de Gestão Social (PGS)  

A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e implantar um Plano de Gestão Social, 

como sua responsabilidade na gestão do Lote Rodoviário.  

  

O Plano de Gestão Social compreende o Programa de Educação para o Trânsito - 

PET, a descrição das atividades a serem desenvolvidas nesse Programa, bem como 

os produtos a serem apresentados pela CONCESSIONÁRIA.  

  

Os serviços de elaboração e implantação do Programa de Educação para o Trânsito 

- PET deverá observar o disposto a seguir:  

  

A participação das comunidades afetadas por projetos rodoviários é de essencial 

importância no processo de tomada de decisão; elas têm o direito de conhecerem os 

motivos, as modificações a serem produzidas, as benfeitorias e as conseqüências 

das obras.  

  

Esse Programa será implantado não só em função dos impactos ambientais e 

conseqüente interferência na segurança dos usuários da via, mas também pela 

necessidade de transparência, na busca de conhecimento e de um novo 

relacionamento entre o empreendedor e a sociedade, em um contexto de construção 

da cidadania.  

 

As ações educativas, através de um processo participativo, visam habilitar não 

somente a equipe técnica envolvida com a rodovia, como funcionários das 

empreiteiras, funcionários da AGER, do PODER CONCEDENTE, mas também as 

comunidades lindeiras e sedes dos municípios abrangidos pelo sistema rodoviário, 
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para uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental e segurança no 

trânsito.  

 Em função do seu caráter de canal de comunicação e interação entre as partes 

interessadas e de educação para o trânsito, o PET se caracteriza como um dos 

produtos de maior abrangência em relação ao público a ser atingido, caracterizando-

se como ferramenta fundamental na mitigação dos impactos sobre o meio físico.  

  

a) Objetivo  

 

O objetivo do PET é o desenvolvimento de ações educativas e de comunicação, a 

serem formuladas por meio de um processo participativo, para instruir de forma 

acessível aos setores sociais diretamente afetados pela modificação do sistema 

rodoviário, visando uma atuação efetiva na segurança e melhoria da qualidade de 

vida na região.  Além disso, o Programa objetiva:  

 Proporcionar à equipe técnica envolvida diretamente com o Lote de rodovias, 

informações relativas à segurança no trânsito aplicáveis ao caso rodoviário, 

incluindo higiene e segurança do trabalho;  

 Contribuir para a minimização dos transtornos durante o período das obras;  

 Proporcionar, a todas as pessoas, a possibilidade de adquirir os 

conhecimentos, o sentido dos valores, as atitudes, o interesse ativo e as 

ações necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente e a segurança 

no trânsito;  

 Integrar as ações previstas no projeto com aquelas já existentes na região.  

 

b) Público alvo  

 

O Programa de Educação para o Trânsito deverá contemplar os diferentes atores 

sociais presentes na área de influência do sistema rodoviário, a saber:  

Comunidade da área de influência direta e indireta das rodovias;  

Os empregados das empresas de todos os níveis, inclusive das empresas 

terceirizadas junto ao empreendedor.  
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c) Abrangência  

 

O Programa deverá ser implementado pela CONCESSIONÁRIA, nos canteiros de 

obras, locais de prestação de serviços, escolas e comunidades do entorno do 

sistema rodoviário e sede dos municípios lindeiros às rodovias que serão 

concessionadas.  

  

d) Metodologia  

 

O Programa de Educação para o Trânsito, deverá ser elaborado com base no 

Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 24/09/97, e na Política Nacional de 

Trânsito, através da identificação dos principais potenciais de acidentes de trânsito 

na área, bem como as conclusões oriundas das Consultas Públicas.  

  

e) Estrutura Organizacional do Programa de Educação para o Trânsito  

 

A elaboração do Programa deverá ser estruturada nos seguintes itens:  

1. Apresentação: descrição do Programa, seus pressupostos básicos, sua 

justificativa, antecedentes históricos e conceituais;  

2. Objetivo - geral e específico;  

3. Metodologia a ser utilizada fundamentada na realidade local;  

4. Linhas de Ação: definição das linhas de ação do Programa de Educação para 

o Trânsito e informação de seus respectivos projetos sobre os aspectos de 

segurança das rodovias para os empregados da empresa e a comunidade 

localizada na área de influência direta e indireta do sistema rodoviário;  

5. Metas: definição clara do que se pretende fazer e em qual prazo de tempo. As 

metas deverão expressar o Programa quantitativamente, necessitando, pois, 

de indicadores de desempenho estabelecidos para mensuração;  

6. Resumo descritivo dos Projetos de Educação para o Trânsito para público 

externo e do Projeto de Educação para o Trânsito para o público interno: 

resumo dos projetos identificados com suas respectivas linhas de ação;   
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7. Equipe técnica responsável.  

 f) Tipologia do Projeto   

 

O Programa de Educação para o Trânsito deverá ser constituído por projetos de 

duas categorias, de acordo com seus públicos preferenciais:  

1. Projetos de educação para o trânsito para o público externo  

Destinados à comunidade da área de influência direta/indireta do sistema rodoviário, 

com seu conteúdo voltado para os eixos temáticos, os principais impactos a serem 

gerados pelo sistema rodoviário em sua área de influência. A estrutura desses 

projetos deverá considerar os seguintes itens:  

Resumo descritivo do projeto: composto pelo título do projeto, entidade realizadora, 

parceiras, resultados esperados, organograma, responsável(is) técnico(s);  

Objetivo geral e objetivos específicos;  

Metas: clareza na explicitação das metas a serem atingidas pelo projeto e de seus 

respectivos indicadores de desempenho; 

Plano de trabalho: descrição da metodologia do projeto para atingir seus objetivos, 

das atividades de educação e informação a serem desenvolvidas, seu cronograma 

de execução e os públicos alvos;  

Monitoramento e avaliação: explicitar o método de avaliação/revisão periódica do 

plano de trabalho a ser desenvolvido.  

  

2. Projeto de educação para o público interno  

Destinado aos empregados diretos da empresa em todos os níveis hierárquicos, 

inclusive, aos terceirizados junto ao empreendedor, com seu conteúdo voltado para 

as práticas de gestão de segurança interna e externa do sistema rodoviário.  

 

O Projeto de Educação para o público interno deve contemplar os tópicos a seguir:  

Redução dos impactos a serem gerados pelo sistema rodoviário;  

Desenvolvimento de boas práticas de segurança e educação para o trânsito;  

Relação: empreendimento, meio ambiente, trânsito e comunidade;  

Melhoria do ambiente, das condições de higiene e segurança do trabalhador;  
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Redução de acidentes de trabalho, destacando-se os acidentes de trânsito.   

g) Diretrizes para elaboração dos projetos do programa de educação para o 

trânsito  

  

Eixos temáticos  

O Programa de Educação para o Trânsito independente de suas abordagens 

política, didático-pedagógica e metodológica, deverá ser elaborado buscando 

contemplar os seguintes objetivos:  

 Perceber, a partir do sistema de trânsito do município, a realidade do trânsito no 

Brasil;  

 Coletar e analisar informações e procedimentos do sistema de trânsito do 

município;  

 Analisar as Leis de Trânsito brasileiras e confrontá-las com o comportamento 

humano no trânsito;  

 Identificar os problemas decorrentes do trânsito e relacionados à orientação e 

fiscalização pelo Poder Público;  

 Formular hipóteses geradoras de alternativas para a resolução da problemática 

do trânsito;  

 Possibilitar o exercício de uma nova prática comportamental, cultural e social 

relacionada ao trânsito.  

 

Conteúdos a serem trabalhados junto a instituições de ensino:  

 O trânsito e a cidade;   

 Situações de trânsito na escola;  

 Transporte;  

 Circulação e bem-estar social;  

 Legislação de trânsito;  

 Transporte rodoviário e urbano;  

 Sinalização;  

 Policiamento e fiscalização;  
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 Problemas do trânsito urbano: congestionamento, poluição ambiental, entre 

outros;  

 Segurança no trânsito: acidentes de trânsito (fatores psicológicos e emocionais, 

embriaguez, drogas, entre outros), passarela, faixa de pedestre, entre outros; 

 Comportamento, direitos e deveres do pedestre, ciclista, motociclista, 

passageiro em veículos particulares e coletivos; 

 Uso do cinto de segurança e outros equipamentos de segurança. 

  

O conteúdo deverá ser adaptado à realidade do trânsito local, de acordo com 

características sociais e culturais da população.  

   

h) Descrição das atividades a serem desenvolvidas no Programa  

  

 Sistematizar as informações sobre as obras, cronogramas e prazos de 

execução;  

 Identificar os principais impactos na área de segurança no trânsito dos 

empreendimentos rodoviários que serão contemplados nos projetos 

específicos do Programa;  

 Identificar as diferentes percepções de segurança no trânsito dos 

empregados diretos e de terceiros da empresa contratada e da comunidade, 

localizados na área de influência direta e indireta do sistema rodoviário, para 

elaboração do Programa;  

 Realizar levantamentos dos principais problemas na área de segurança no 

trânsito relacionados às obras rodoviárias;  

 Levantar a legislação referente ao empreendimento rodoviário;  

 Realizar diagnóstico dos principais problemas sócio-ambientais das 

comunidades lindeiras às rodovias e sede dos municípios, principalmente na 

área de segurança no trânsito;  

 Articular com os demais programas de educação e segurança no trânsito e 

sistematização das informações;  
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 Desenvolver material informativo para campanhas educativas específicas 

para cada público alvo (funcionários da CONCESSIONÁRIA, funcionários das 

empreiteiras, escolas e comunidades);  

 Repasse de informações técnicas, legislação e procedimentos para os 

empregados da CONCESSIONÁRIA e funcionários das empreiteiras;  

 Realização de campanhas educativas de trânsito para comunidades e 

escolas;  

 Elaboração das formas de comunicação do empreendedor com a 

comunidade;  

 Realizações de reuniões, a partir de solicitação, com associações, entidades 

educacionais e organizações da sociedade civil das áreas de influência.  

  

Para o desenvolvimento do Programa podem ser utilizados folhetos, vídeos, 

cartazes, apostilas, seminários e reuniões, dentre outros meios de comunicação e 

educação, a serem elaborados a partir da perspectiva do público alvo a que se 

destinam, em linguagem e formas adequadas e, acima de tudo, respeitando as 

características sociais e culturais dos destinatários.  

 

i) Produtos  

  

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, como resultado de seus trabalhos, os 

seguintes produtos:  

 Apresentação dos projetos de educação para o trânsito para o público externo 

e para o público interno;  

 Elaboração e confecção de material educativo/informativo: folhetos, cartilhas, 

vídeos, banners, criação de texto e figurino para peça teatral;  

 Elaboração dos programas dos cursos;  

 Ministração dos cursos para professores e/ou educadores e de palestras para 

funcionários da CONCESSIONÁRIA e funcionários das empreiteiras;  

 Distribuição de material educativo/informativo;  
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 Relatórios de acompanhamentos dos trabalhos realizados;  

 Elaboração de caderno de divulgação dos resultados do Programa de 

Educação para o Trânsito;  

 Impressão do caderno de divulgação dos resultados.  

  

j) Cronograma executivo  

  

O Programa deverá ser implantado a partir do 12º mês da CONCESSÃO.  

  

l) Equipe técnica  

  

A equipe necessária para a execução dos serviços deverá ser apresentada pela 

CONCESSIONÁRIA à AGER, devendo ser rigorosamente observada a capacitação 

e a experiência profissional de cada um de seus membros.  

 

Todos os PETs deverão ser apresentados para “Não Objeção” à AGER. 

 

1.1.2 Plano de Segurança da Rodovia (PSR)  

  

Conforme já citado anteriormente no item Segurança de Trânsito, a 

CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e implantar um Plano de Segurança das 

Rodovias (PSR) do seu Lote de Concessão. 

 

Este PSR deverá ser apresentado a cada dois anos à AGER para “Não Objeção”, 

durante todo o prazo contratual. 

  

Os fatores que contribuem para os aspectos de segurança dos usuários das 

rodovias podem ser considerados nas seguintes categorias: 

 

 Fatores Humanos: representados em geral por comportamentos dos 

motoristas que conduzem às situações propícias ou concretas de acidentes, 
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como inadequação da velocidade de percurso, ingestão de bebida alcoólica, 

desatenção ao volante, tensão psicológica, falta de familiaridade com trechos 

específicos da rodovia, falta de treinamento do motorista. 

 

 Fatores do veículo: ligados às condições mecânicas de freio, qualidade 

mecânica do veículo, calibragem e alinhamento dos pneus, amortecedores 

vencidos, defeitos mecânicos, e outros problemas ligados diretamente aos 

veículos. 

 

 Fatores da Via e do Ambiente: tais como a falta de manutenção ou de 

qualidade do revestimento das pistas, pistas escorregadias, larguras de faixas 

de tráfego e acostamentos incompatíveis com o volume de demanda, 

geometria inadequada, sinalização inadequada ou inexistente, obstáculos 

próximos à pista, interseções inadequadas, vegetação arbórea obstruindo a 

visibilidade, arbustos plantados nas bordas internas das curvas, vegetação 

obstruindo a sinalização, pilares de estruturas e árvores de grande porte junto 

à via, condições das intempéries como neblina e chuva. 

 

 Fatores de Uso do Solo: como a presença de pedestres e animais no âmbito 

da faixa de domínio, aglomerados urbanos com edificações e pedestres nas 

proximidades das pistas, inadequação de travessias dos núcleos 

urbanizados. 

 

 Fatores de Policiamento: tais como ausência ou ineficácia do policiamento em 

locais críticos. 

 

Para uma atuação sistêmica na solução desses problemas, a CONCESSIONÁRIA 

deverá abordar em seu PSR medidas práticas de segurança consideradas divididas 

em dois grupos de atividades, a saber: 

 

GRUPO 1 
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 Planejamento e Controle do Uso do Solo, 

 Inspeção de Veículos, 

 Melhoria na Coordenação das atividades de segurança, tais como socorro e 

cuidados médicos, 

 Legislação e regulamentação apropriada do tráfego, 

 Fiscalização e controle das ações dos usuários. 

 

GRUPO 2 

 Planejamento, projeto e intervenções na via, 

 Manutenção Viária, 

 Controle de tráfego nas vias, 

 Educação, treinamento e informação dos usuários. 

 

Para a concretização das referidas medidas de segurança o PSR a ser desenvolvido 

pela Concessionária deverá abranger: 

 

 Plano de Ação Social, 

 Cadastro Rodoviário dos Itens de Segurança, 

 Identificação de Pontos Críticos,  

 Montagem de Plano de ação para a redução de acidentes com cronogramas 

de ações e metas, 

 Plano de Monitoração das condições de segurança. 

 

Para a Montagem do Plano de redução de acidentes pressupõe-se a realização de 

um conjunto de atividades tais como: 

 

 Levantamento e organização de dados de acidentes, 

 Estudo de velocidades, 

 Estudo do traçado da rodovia,  

 Uso do solo, 
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 Identificação geral dos locais críticos existentes e potenciais, 

 Diagnóstico, 

 Intervenções propostas, 

 Priorização das soluções, 

 Cronograma de atuação. 

 

Em um Plano de Segurança é necessário informar quais as medidas serão tomadas 

com as informações coletadas, como por exemplo, aquelas ligadas às soluções 

geométricas, aos problemas de pavimentação, à sinalização estatigráfica, à 

iluminação, à estabilidade de taludes, à proteção da faixa de domínio da rodovia, o 

tratamento a ser dispensado às vias laterais dos segmentos urbanizados, às 

paradas de ônibus, a proteção para pedestres e ciclistas, ao transporte de cargas 

perigosas e proteção dos usuários em relação aos obstáculos laterais existentes ao 

longo da plataforma da via e aos aterros altos. 

 

Finalmente o PSR deve conter as medidas relacionadas ao controle de tráfego na 

rodovia, enfocando os seus aspectos primordiais para, por fim monitorar os 

resultados obtidos com sua aplicação. 

 

No desenvolvimento do PSR a concessionária será obrigada a executar algumas 

obras de melhorias físicas e operacionais, como correção de traçado, melhorias de 

raios de curva, implantação de barreiras new jersey, defensas metálicas, dispositivos 

auto-ofuscantes, melhoria de acessos. Essas obras fazem parte do escopo de 

trabalho da concessão e não serão objeto de equilíbrio econômico financeiro. 

 

1.4.2.1 -  Plano de Ação Social 

Em complementação ao Plano de Segurança Rodoviário o Plano de Ação Social tem 

por objetivo reduzir o volume de acidentes que acontece nas rodovias. 

  

a) Controle de Acidentes  
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O controle dos acidentes deverá ser efetuado sistematicamente e será apresentado 

no Plano como será sua metodologia, dimensão de equipe, planos de mídia e de 

relacionamento com comunidades, educação do trânsito em escola.  

  

b) Segmentos Críticos  

  

De acordo com a metodologia da AGER, SINFRA/MT e DNIT, as ações para a 

eliminação dos segmentos críticos podem ser divididas em 2 grupos distintos:  

Soluções de grande porte;  

Medidas expeditas de baixo custo.  

 

b.1) Soluções de Grande Porte  

  

As soluções de grande porte normalmente exigem investimentos de grande monta, 

além da elaboração de projeto executivo e a respectiva construção. Esse tipo de 

solução é fundamental quando há necessidade de aumento de capacidade do 

sistema, como a implantação de vias laterais, terceiras faixas, passarelas, viadutos, 

recapeamento de pistas entre outros e já estão previstas na Parte 2 – Condições 

Específicas desse PER. 

 

 b.2) Medidas expeditas de baixo custo  

  

Tipicamente, as medidas expeditas de baixo custo são caracterizadas pela 

implantação de projetos simples, nos locais de maior concentração, tais como:  

Adequação da sinalização vertical e horizontal em locais com condições precárias 

de geometria e/ou visibilidade ao longo de trechos;  

Separação física de pedestres e veículos, em áreas urbanas.  

 

A identificação é relativamente fácil através da análise dos índices de acidentes; 

para isso, deve ser utilizado o Guia de Redução de Acidentes com Base em 
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Medidas de Engenharia de Baixo Custo – DNIT 1998, e o Manual de Análise, 

Diagnóstico, Proposição de Melhorias e Avaliações Econômicas dos Segmentos 

Críticos – DNIT 1988.  

  

Em princípio, todos os locais classificáveis como “pontos críticos” deverão receber, 

na fase de Trabalhos Iniciais, um tratamento intenso, com vistas a eliminá-los.  

  

Como recomendação geral, nas travessias urbanas, todas as passagens inferiores 

para veículos e pedestres deverão ser iluminadas.  

 

1.5 -  CONDIÇÕES DE DEVOLUÇÃO DO SISTEMA AO PODER CONCEDENTE 

 

Ao término do Contrato de Concessão, a CONCESSIONÁRIA deverá devolver o 

Sistema conforme as seguintes diretrizes principais: 

 

1.5.1 -  Quanto ao Patrimônio  

 

Os elementos componentes do sistema deverão atender aos parâmetros de 

desempenho, com vida útil remanescente de pelo menos 5 anos. 

 

1.5.2 -  Quanto aos Serviços Operacionais 

 

Os veículos, equipamentos e sistemas deverão estar em boas condições 

operacionais, com vida útil remanescente de 3 anos. 

As instalações operacionais e de suporte deverão apresentar plenas condições de 

funcionamento e operação. 

Entende-se como instalação operacional e de suporte: praças de pedágios, postos 

de balanças, bases operacionais (BSO), posto de polícia, pátio de apreensão de 

veículos, posto de atendimento ao usuário (SAU), pátio para guarda de animais, 
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centro de controle e operação (CCO), edifícios administrativos, estações repetidoras 

de rádio, equipamentos de contagem de veículos, telefonia 0800.  

 

A CONCESSIONÁRIA deverá atentar para as condições de funcionamento, 

manutenção e conservação de cada um dos itens discriminados, reportando-se às 

condições de funcionamento e operação previstas nos projetos padrão e 

especificações respectivas: estruturas; impermeabilizações; alvenarias; coberturas; 

Forros; Pisos; Revestimentos e acabamentos; Esquadrias e Vidros; Instalações 

hidráulicas/sanitárias, louças e metais, inclusive; instalações de combate a incêndio; 

instalações elétricas, lâmpadas, interruptores e espelhos, inclusive; iluminação; 

sinalização;  equipamentos mecânicos e eletro-mecânicos; sistemas motogeradores; 

equipamentos eletrônicos. 

 

1.5.3 -  Quanto à Conservação do Sistema: 

 

Os elementos componentes do Sistema deverão estar em conformidade com os 

parâmetros de desempenho determinados e com as diretrizes do PER, bem como 

com parâmetros definidos nos Indicadores de Desempenho e Qualidade. 

 

1.5.4 -  Pavimento 

 

Os pavimentos deverão ser devolvidos com a qualidade definida nos indicadores de 

Desempenho e vida útil remanescente do sistema rodoviário deverá ser de no 

mínimo 5 anos. 

 

1.5.5 -  OAEs  

 

Caracterizam-se como Obras de Arte Especiais  todas as pontes, viadutos, túneis, 

passarelas, galerias de maior porte, pontilhões, estruturas mistas, ou não, para 
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transposição de vias e/ou córregos e/ou rios, etc., que constituem objeto da 

CONCESSÃO.  

 

A CONCESSIONÁRIA deverá, através do plano de conservação/manutenção para 

as Obras de Arte Especiais, garantir as condições de segurança estrutural, 

funcionalidade e durabilidade das obras transferidas, pelo prazo de 5 anos. 

 
1.5.6 -  Sinalização Horizontal e Vertical 

A sinalização horizontal deverá apresentar vida residual de, no mínimo, 2 (dois) anos 

e as tachas refletivas deverão estar de acordo com as especificações operacionais e 

indicadores de desempenho.  

 

A sinalização vertical deverá estar conforme o plano de placas apresentado à 

AGER, e todas as placas devem atender aos indicadores de desempenho.  

 

1.5.7 -  Obras de Arte Correntes 

A CONCESSIONÁRIA deverá devolver em plenas condições de conservação, 

funcionamento e operação todos os dispositivos de drenagem existentes na faixa de 

domínio e instalações complementares observando no mínimo o que se segue: 

 A drenagem profunda deverá estar desobstruída;  

 As canaletas, sarjetas, saídas d'água e bueiros deverão estar desobstruídos e 

limpos;  

 Os cortes e aterros nos entornos dos dispositivos de drenagem não devem 

apresentar erosões;  

 As sarjetas, meio-fios, canaletas, canais de escoamento e demais dispositivos 

de drenagem deverão estar contínuos, sem trechos interrompidos ou 

avariados;  

 Os dispositivos de drenagem deverão apresentar condições estruturais 

adequadas;  

 As canaletas, sarjetas e canais de escoamento deverão estar desassoreados;  
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 Os poços de visita, bocas de lobo, bocas, caixas de transição e caixas coletoras 

deverão estar desobstruídos;  

 As tampas e grelhas deverão estar em perfeitas condições de uso. 

 
1.5.8 -  Taludes de Corte e Aterro 

Devem ser observadas as recomendações abaixo: 

 Os taludes de corte e aterro não deverão apresentar erosões nem 

descontinuidade em seus dispositivos de drenagem;  

 A geometria dos taludes de corte e de aterro deverá ser compatível com as 

condições de estabilidade previstas em projeto;  

 Os taludes deverão estar isentos de blocos, pedras ou materiais soltos que 

venham constituir riscos aos usuários;  

 O revestimento vegetal deverá apresentar altura máxima de 30 (trinta) cm em 

áreas genéricas da rodovia e 10 (dez) cm no entorno das instalações 

operacionais  

 

1.5.9 -  Dispositivos de Segurança 

 As defensas metálicas não poderão apresentar pontos de amassamento, 

rompimento e descontinuidade, e as barreiras de concreto não deverão apresentar 

descontinuidades e a estrutura deverá estar isenta de grandes fissuras, de 

armaduras expostas ou corroídas e de pontos com desagregação do concreto.  

 

1.5.10 -  Faixa de Domínio 

Toda a área não pavimentada do Sistema Rodoviário deverá estar revestida ou 

fornecer condições para o crescimento de vegetação e garantir a diversidade 

biológica. 

As árvores e arbustos deverão estar devidamente podados; todo e qualquer material 

indesejável deverá ser removido da faixa de domínio, as áreas plantadas deverão 

estar adubadas e isentas de pragas; as áreas principais, tais como canteiros centrais 
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e laterais, belvederes, pedágios e balanças deverão apresentar a vegetação com 

uma altura máxima de até 10(dez) cm. 

As áreas de revestimento vegetal deverão sofrer, ao menos, duas podas no 

último semestre do PRAZO DA CONCESSÃO.  

 

1.6 -  PROCEDIMENTOS PARA DEVOLUÇÃO DO SISTEMA 

Dois anos antes do encerramento da CONCESSÃO, a AGER formará uma 

Comissão de Devolução, composta por representantes do PODER CONCEDENTE 

(SINFRA), da CONCESSIONÁRIA e do Verificador Independente, em número 

paritário, e supervisionada pela AGER, tendo por finalidade acompanhar a adoção, 

pela CONCESSIONÁRIA, das medidas prévias à devolução e/ou transferência do 

Sistema Rodoviário.  

 

A Comissão de Devolução realizará vistoria no sistema e elaborará o Relatório de 

Vistoria propondo à AGER, com a aprovação da CONCESSIONÁRIA os parâmetros 

que nortearão a devolução e/ou transferência do todo ou parte do sistema rodoviário 

objeto da CONCESSÃO.  

 

As eventuais correções serão efetivadas em prazos pré-estipulados pela AGER e 

acarretarão nova vistoria, da Comissão após a conclusão dos serviços.  

 

A cada 3 (três) meses, a Comissão de Devolução deverá elaborar e submeter à 

aprovação da AGER relatório de execução dos trabalhos desenvolvidos, bem como 

um relatório de acompanhamento da execução das obras em andamento e de 

monitoramento de pavimento, atestando a qualidade do trabalho desenvolvido pela 

CONCESSIONÁRIA.  

O Relatório de Inspeção Final deverá ser entregue com 30 (trinta) dias de 

antecedência em relação ao término da CONCESSÃO, e deverá descrever, em 

detalhes, as datas de vistorias e reuniões realizadas, atas, todas as não 

conformidades identificadas e corrigidas ao longo dos trabalhos da Comissão, bem 
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como outras informações consideradas relevantes pela Comissão, com um Parecer 

Final quanto ao cumprimento das condições de devolução.  

 

Quando atendidas todas as condições de devolução do Sistema Rodoviário 

previstas neste Anexo, será então elaborado, pela AGER, o Termo de Recebimento 

Provisório, que deverá ser assinado pela CONCESSIONÁRIA, pela SINFRA (Poder 

Concedente) e pela AGER e, havendo SUCESSORA, esta deverá a ele anuir 

expressamente, configurando assim o término da responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA pela manutenção e operação do Sistema Rodoviário.  

 

Decorrido o período de observação de seis meses, contados do Termo de 

Recebimento Provisório, e não havendo a necessidade de novos reparos por vício 

ou defeito de execução dos serviços, será então lavrado o competente Termo de 

Recebimento Definitivo do Sistema Rodoviário.  

 

As responsabilidades finais da CONCESSIONÁRIA somente se encerrarão dentro 

dos prazos legais então vigentes sem eximir a CONCESSIONÁRIA, no entanto, de 

sua responsabilidade civil de manter o PODER CONCEDENTE, a AGER e/ou a 

SUCESSORA indene, decorrente de garantia de vida útil prevista neste documento.  
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2 -  PARTE 2 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS LOTE 1  

 

2.1 -  INTRODUÇÃO 

As condições específicas relativas aos Investimentos e às Funções Operacionais do 

Lote 1 em LICITAÇÃO foram obtidas a partir dos estudos de Engenharia e 

Modelagem Econômico-financeira, e estão apresentadas a seguir. 

 

Como orientação aos LICITANTES, estão apresentados nos estudos de engenharia 

os documentos a seguir:  Diagnóstico do Sistema Rodoviário Existente; Estudos de 

Tráfego e Capacidade; Estudos de Pavimento, Estudos Ambientais, todos com os 

dados e informações que embasaram e complementam este documento. 

 

Caberá a cada LICITANTE, no entanto, para a elaboração da sua Proposta 

Econômica, efetuar vistoria no Sistema Rodoviário, realizar a medição de tráfego e 

demais medições e levantamentos que julgar necessárias. 

 

Os interessados são responsáveis pelo exame de todas as instruções, condições, 

exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentações aplicáveis ao 

Edital de Concessão, bem como pela análise direta das condições do Sistema 

Rodoviário e de todos os dados e informações sobre a exploração da Concessão. 

 

2.2 -  DIANÓSTICO DO SISTEMA RODOVIÁRIO 

O PODER CONCEDENTE apresenta nos itens a seguir um resumo do diagnóstico e 

caracterização da rodovia objeto deste processo licitatório.  

 

A apresentação do sistema que será concessionado foi organizada em dois itens: 

Caracterização Física e Operacional do Sistema Rodoviário; 

Caracterização do Tráfego Atual. 
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2.2.1 -  CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E OPERACIONAL DO SISTEMA 

RODOVIÁRIO 

O Lote 1 em questão, é composto pela rodovia MT 100 do Estado de Mato Grosso, 

que interliga as cidades de Alto Araguaia e Alto Taquari à divisa do Estado de Mato 

Grosso do Sul , conforme apresentado a seguir: 

 

Rodovia: MT 100, Trecho: Divisa MT/MS – Alto Taquari - Entr. BR 364 (Alto 

Araguaia) - (Divisa MT/GO) 

 

Fazem parte desse Programa de Concessão todos os elementos integrantes da 

faixa de domínio, além de acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais, 

laterais, marginais ou locais, ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão 

com a rodovia, acostamentos, obras de arte especiais e quaisquer outros elementos 

que se encontrem nos limites da faixa de domínio, bem como pelas futuras áreas 

ocupadas com instalações operacionais e administrativas relacionadas à 

Concessão. 

 

No quadro a seguir identificamos os SREs e suas extensões dentro das rodovias 

integrantes do Programa de Concessão. 

 

Lote 1 – Alto Araguaia 

 

RODOVIA SRE LOCAL DE INÍCIO LOCAL DE FIM 
INÍCIO 

(Km) 
FIM (Km) 

EXTENSÃO 

(Km) 

MT 100 
100EMT0010 

 

DIVISA MT/MS 

 
ALTO TAQUARI 0,00 27,00 27,00 

MT  100 100EMT0030 ALTO TAQUARI ENTR. MT 465 27,00 42,40 15,40 

MT 100 100EMT0050 
 ENTR. MT 465  

 

ENTR. MT 481 (RIB. 

SAPO (DIV. ALTO 

TAQUARI/ALTO 

ARAGUAIA) 

42,40 58,40 16,00 

MT 100 100EMT0060 
ENTR. MT 481 (RIB. 

SAPO) (DIV. ALTO 

ENTR. CONTORNO 

DE ALTO ARAGUAIA 
58,40 87,60 29,20 
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TAQUARI/ALTO 

ARAGUAIA) 

MT 

100 
100EMT0060 

ENTR. CONTORNO 

DE ALTO ARAGUAIA 

INIÍCIO PERIMETRO 

URBANO DE ALTO 

ARAGUAIA 

87,6

0 
88,40 0,80 

MT 

100 
 

ENTR. INÍCIO DO 

PERIMETRO 

URBANO DE ALTO 

ARAGUAIA 

ENTR. BR 364 -

CONTORNO DE ALTO 

ARAGUAIA 

87,60 100,80 12,40 

TOTAL(Km)   100,80 

 

A extensão total das rodovias do Lote 1, conforme cadastrado pela Consultoria, 

soma 100,80 km, já considerando nessa extensão o Contorno de Alto Araguaia que 

será implantado pela CONCESSIONÁRIA nos anos 2 e 3 da concessão. Esse 

corredor de tráfego será utilizado como infraestrutura básica para atender às 

atividades econômicas e turísticas da região. 
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O mapa apresentado a seguir mostra a localização da rodovia referente ao Lote 1.

 

2.2.1.1 -   SEGMENTOS HOMOGENÊOS 

Abaixo estão definidos os Segmentos Homogêneos do Lote 1. Estes segmentos 

serão a referência para a avaliação do desempenho da CONCESSIONÁRIA e para 

a instalação de contadores de tráfego e monitoramento em geral.  

 

SEGMENTO 

HOMOGÊNEO 
ROD 

LOCAL DE 

INÍCIO 
LOCAL DE FIM 

INÍCIO 

Km 

FIM 

Km 

EXT. 

Km 

OBSERVAÇ

ÃO 

1 MT 100 DIVISA MT/MS 

INÍCIO 

PERÍMETRO 

URBANO ALTO 

TAQUARI 0,00 25,10 25,10 

SEGMENTO 

RURAL 

2 MT 100 

INÍCIO 

PERÍMETRO 

FINAL PERÍMETRO 

URBANO ALTO 25,10 29,90 4,80 

SEGMENTO 

URBANO 
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URBANO 

ALTO 

TAQUARI 

TAQUARI 

3 MT 100 

FINAL 

PERÍMETRO 

URBANO 

ALTO 

TAQUARI 

ENTR. CONTORNO 

DE ALTO 

ARAGUAIA 29,90 87,60 57,70 

SEGMENTO 

RURAL 

4 

ENTR. 

CONTORNO 

DE ALTO 

INICIO 

PERIMETRO 

URBANO DE ALTO 

ARAGUAIA 87,60 88,35 0,80 

SEGMENTO 

RURAL 

        

5 MT 100 

ENTR. 

ACESSO SUL 

A ALTO 

ARAGUAIA 

ENTR. BR 364 

(CONTORNO DE 

ALTO ARAGUAIA) 87,60 100,0 12,40 

SEGMENTO 

RURAL 

 

Destacamos que o Segmento 5 - Contorno de Alto Araguaia, atualmente inexistente 

deverá ser implantado pela Concessionária. 

 

A seguir apresentamos o peso de cada Segmento Homogêneo para efeito do 

Cálculo da Nota de Desempenho da CONCESSIONÁRIA conforme definido na parte 

3 desse PER - Indicadores de Desempenho e Qualidade. 

 

Segmento 

Homogêneo 

 

Rodovia Extensão (km) Peso (%) 

1 MT 100 25,1 24,90 

2 MT 100 4,80 4,76 

3 MT 100 57,70 57,30 

4 MT 100 0,80 0,74 

5 MT 100 12,40 12,30 
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Total 100,80 100 

 

2.2.1.2 -  SITUAÇÃO DOS COMPONENTES RODOVIÁRIOS 

Os dados referentes às condições dos Componentes Rodoviários do Lote em 

LICITAÇÃO foram obtidos através de vistorias realizadas pela Consultoria, 

pesquisas e levantamentos de campo.  

 

Ressaltamos, que esses dados são meramente informativos, tendo sido utilizados 

como indicativos para os estudos da Consultoria. Caberá a cada LICITANTE, a 

responsabilidade por realizar as vistorias que entender necessárias. 

 

Com essas informações deverá identificar, planejar e orçar os serviços a serem 

efetuados, atendendo às recomendações do PER, e preparar sob sua inteira 

responsabilidade seu PLANO DE NEGÓCIOS. 

 

O cadastro dos Componentes Rodoviários, bem como as fotos que complementam 

as informações, estão apresentadas nos documentos do Estudo de Engenharia: 

Diagnóstico do Sistema Rodoviário, Estudos de Tráfego, Estudos do Pavimento e 

Estudos Ambientais. 

 

2.2.2 -  CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFEGO ATUAL 

O tráfego atual das rodovias do lote 1 constam do documento Estudos de Tráfego e 

Capacidade devendo ser considerados como a referência utilizada pelo Poder 

Concedente para a modelagem econômico financeira da concessão rodoviária.  

 

Reforçamos que os licitantes deverão utilizar os dados levantados por eles que 

melhor caracterizem a execução do escopo do edital. 

 

2.3 -  OBRIGAÇÕES MÍNIMAS E PARÂMETROS ESPECÍFICOS PARA AS 

INTERVENÇÕES OBRIGATÓRIAS 
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2.3.1 -  OBRAS RODOVIÁRIAS 

Os prazos exigidos têm como data base e marco de início, a data da assinatura do 

Contrato de CONCESSÃO, e a consequente transferência do sistema rodoviário ao 

Concessionário. 

 

2.3.2 -  FASE DE TRABALHOS INICIAIS 

Deverão ser atendidas as especificações indicadas na Parte1 – Condições Gerais 

para Trabalhos Iniciais, desse Programa de Exploração da Rodovia – PER. 

A quantidade de serviços e seus prazos estão discriminados na tabela a seguir. 

 

Discriminação Quantidade Prazo 

Limpeza de Pistas e Acostamentos 100% 12 meses 
Recuperação Preliminar do Pavimento 100% 12 meses 
Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio 100% 12 meses 
Restauração Preliminar de Obras-de-arte Especiais 100% 12 meses 
Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança 100% 12 meses 
Recuperação dos Dispositivos de Sinalização Vertical 100% 12 meses 
Revitalização da Sinalização Horizontal 100% 12 meses 
Recuperação de Terraplenos e Estruturas de Contenção 100% 12 meses 
Recuperação dos Sistemas de Drenagem e OAC 100% 12 meses 
Restauração dos Sistemas Elétricos e de Iluminação 100% 12 meses 
 

Importante destacar que o Perímetro Urbano de Alto Araguaia na extensão de 3,20 

km será responsabilidade da CONCESSIONÁRIA quanto aos Trabalhos Iniciais e 

Conservação Rotineira até que as obras de implantação e pavimentação do 

Contorno de Alto Araguaia estejam concluídas e abertas ao tráfego. 

 

Observamos que além dos serviços listados acima, deverão ser executados também 

aqueles listados no item Obras de  Melhorias e Ampliações previstos para o ano 1 

(um). 
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O cumprimento de todos os SERVIÇOS da Fase de Trabalhos Iniciais consubstancia 

uma das condições para autorização do início da cobrança da TARIFA DE 

PEDÁGIO dos USUÁRIOS. 

 

O PODER CONCEDENTE juntamente com a AGER, o Verificador Independente e a 

CONCESSIONÁRIA procederão a uma vistoria em todo o sistema rodoviário para 

comprovação da realização de todas as condições listadas na Parte 1 do PER, bem 

como do cumprimento dos indicadores de desempenho constantes da Parte 3 do 

PER antes da AUTORIZAÇÃO para início da COBRANÇA DE PEDÁGIO. 
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2.3.3 -  FASE DE RECUPERAÇÃO 

Deverão ser atendidas as especificações técnicas indicadas no Programa de 

Exploração da Rodovia – PER Parte 1, e os Indicadores de Desempenho e 

Qualidade do PER- Parte 3. 

Definimos no quadro abaixo, os serviços que serão executados na fase de 

Recuperação das Rodovias. O percentual é referente à extensão do Lote 1. 

 

Ressaltamos que para o lote 1 os Serviços de Recuperação serão realizados nos 

anos 2 e 3 do contrato. 

 

Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Recuperação do Pavimento  50% 50% 
Restauração dos Dispositivos de Sinalização:    
Sinalização Horizontal  50% 50% 
Sinalização Vertical  50% 50% 
Obras de Arte Especiais  50% 50% 
Recuperação de Taludes  50% 50% 
Recuperação de Estruturas  50% 50% 
Restauração dos Dispositivos de Proteção e Segurança  50% 50% 
Eliminação do Passivo Ambiental  50% 50% 
Terraplenos e Estruturas de Contenção  50% 50% 
Drenagem Superficial  50% 50% 
Drenagem Profunda  50% 50% 
Revestimento Vegetal  50% 50% 
Cercas  50% 50% 

 

2.3.4 -  FASE DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA 

Deverão ser atendidos os parâmetros de desempenho definidos na Parte 1 – 

Condições Gerais, deste PER e na Parte 3 – Indicadores de Desempenho e 

Qualidade. 
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2.3.5 -  OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO  

Deverão ser executadas as intervenções apresentadas, nos prazos indicados.  

 

Destaca-se que todas as rotatórias e interseções existentes na rodovia, 

independente de estarem listadas a seguir, deverão ser adequadas ao tráfego de 

caminhões e carretas. 

 

OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO LOTE 1 - ALTO ARAGUAIA 

Rodovia MT 100 

Melhorias e Ampliações Quant Unidade 
Periodo de 

Execução 

Segmento 1 Trecho: Divisa MT/MS - 

Início Perímetro Urbano de Alto Taquari 
25,1 km 

 

1. Adequação de  acostamento 

pavimentado nos dois sentidos para 

largura de 2,50m 

25,1 km Ano 2 a 5 

2. Adequação da OAE para o trem-tipo 45 

toneladas 
1 Unidade Ano 2 a 3 

3. Implantação de Baias para Parada de 

Ônibus com Abrigo Duplo e Passeio em 

concreto  

2 Unidade Ano 2 a 3 

4. Implantação de  Terceira Faixa com 

largura de 3,50 e acostamento de 1,0m 
0,8 km Ano 8 

5. Regularização mecanica da faixa de 

domínio e plantio de cobertura vegetal 
25,1 km Ano 1  

Segmento 2 Trecho: Perimetro Urbano 4,8 km 
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de Alto Taquari 

        

1. Implantação de Baias para Parada de 

Ônibus com Abrigo Duplo e Passeio em 

Concreto  

3 Unidade Ano 2 a 3 

2. Duplicação de via com plataforma de 

11,0m por sentido e canteiro central de 

3,0m 

2,6 km Ano 4  

3. Implantação de Via Marginal com 

largura de 6,0m e passeio de concreto de  

2,50m em um dos lados 

4,3 km Ano 4  

4. Readequação de Interseções 

4.1 Interseção Tipo Rotatória Alongada 

km 25,1 - Alto Taquari 1 Unidade Ano 3 

Km 26,1 - Alto Taquari 1 Unidade Ano 3 

km 29,9 - Alto Taquari 1 Unidade Ano 3 

5. Travessia de Pedestres com redutor 

eletrônico de velocidade, passeio central 

e iluminação 6 Unidade Ano 4 a 5  

6. Iluminação de Interseção 3 Unidade Ano 3 a 4 

Segmento 3 Trecho: Final Perímetro 

Urbano de Alto Taquari - Entr. Contorno 

de Alto Araguaia 

57,7 km 

        

1. Adequação de acostamento 

pavimentado nos dois sentidos para 

largura de 2,50m  

57,7 km Ano 2 a 5  

2. Adequação da OAE para o trem-tipo 45 

toneladas 
3 Unidade Ano 2 a 3  
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3. Implantação de Baias para Parada de 

Ônibus com Abrigos Duplo e Passeio em  

Concreto 

4 Unidade Ano 2 a 3  

4. Implantação de Terceira Faixa com 

largura de 3,50 e acostamento de 1,0m  
6,3 km Ano 8 

5.  Regularização mecânica da faixa de 

domínio e plantio de cobertura vegetal 
57,7 km Ano 1 

6. Readequação de Interseções 

6.1 Interseção Tipo Rotatória Alongada 

Cruzamento MT 481 1 Unidade Ano 3 

    

6.2 Interseção Tipo Rotatória Vazada 

Cruzamento MT 465 1 Unidade Ano 4 

6. Iluminação de Interseções 2 Unidade Ano 3 a 4 

Segmento 4 Trecho: Contorno de Alto 

Araguaia - Início Perímetro Urbano de 

Alto Araguaia 0,80 km 

        

1. Adequação de acostamento 

pavimentado nos dois sentidos para 

largura de 2,50m  

0,80 km Ano 2 a 5 

2. Implantação de Baia para Parada de 

Ônibus com Abrigo Duplo e Passeio em 

concreto  

1 Unidade Ano 2 a 3 

3. Regularização mecânica da faixa de 

domínio e plantio de cobertura vegetal 
0,8 km Ano 1 

4. Readequação de Interseções       

4.1 Interseção Tipo Rotatoria Alongada       

Km 88,35 - P. Urbano de Alto Araguaia 1 Unidade Ano 3  
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5. Iluminação de Interseções 1 Unidade Ano 3 a 4 

Segmento 5 Trecho: Contorno de Alto 

Araguaia 12,4 km 

1. Implantar e Pavimentar o Contorno de 

Alto Araguaia (pista simples, duas faixas 

de tráfego com largura de 3,50m e 

acostamento pavimentado com largura  

de 2,50m por sentido) 

12,40 km Ano 2 a 3 

2. Implantação de Baias para Parada de 

Ônibus com Abrigo Duplo e Passeio em 

concreto   

2 Unidade Ano 2 a 3 

4. Implantar OAE (extensão aprox. 60,0m) 1 Unidade Ano 2 a 3 

2. Implantar Interseção Tipo Rotatória 

Alongada 

Entr. BR 364 1 Unidade Ano 3 

Entr. MT 100 (Acesso Sul) 1 Unidade Ano 3 

4. Iluminação de Interseção 2 Unidade 
Ano 3 a 4  

 

 

Observação: Para o segmento Contorno de Alto Araguaia, a CONCESSIONÁRIA deverá 

considerar que no ano 1 serão realizados os estudos e projetos executivos, bem como os 

licenciamentos e desapropriações necessárias. No ano 2 terão início efetivamente, as obras 

de implantação e pavimentação do segmento. 
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2.4 -  GESTÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO 

2.4.1 -  GESTÃO E OPERAÇÃO 

O PODER CONCEDENTE definiu no Programa de Exploração da Rodovia – PER 

PARTE 1 o padrão operacional mínimo que será exigido da futura 

CONCESSIONÁRIA. Para o Lote Rodoviário 1 foram estabelecidas também as 

seguintes obrigações: 

 

2.4.1.1 -  PRAÇAS DE PEDÁGIO 

As Praças de Pedágio, em número de 2(duas) deverão ser implantadas até o final 

do 120 mês da CONCESSÃO, nos seguintes locais: 

 

Quadro de Localização das Praças 

 

Praças Rodovia km Município 

Praça 1 MT 100 15 Alto Taquari 

Praça 2 MT 100 86 Alto Araguaia 

 

Até o final do 2º mês da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à 

AGER para “Não Objeção”, relatório contendo o cálculo do número de cabines e o 

projeto funcional das Praças, incluindo a localização exata das Praças. Deverá ser 

observado no mínimo, a configuração apresentada no documento - Estudos de 

Tráfego. 

 

A critério da CONCESSIONÁRIA, mas sempre com a “Não Objeção” da AGER, as 

praças de pedágio poderão ser relocadas, sem direito a re-equilibrio contratual e 

desde que mantida a distância mínima de 50 km entre elas. 

A concessionária deverá implantar um sistema de Leitura e Decodificação de Placas 

de Veículos (OCR), juntamente com a implantação das praças de pedágio. 
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2.4.1.2 -  BASES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS 

 

As Bases de Serviços Operacionais (BSO) deverão ser implantadas pela 

CONCESSIONÁRIA de forma a atender os parâmetros de atendimento aos 

usuários. Neste lote deverá ser implantada no mínimo 1(uma) BSO. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar até o final do 2º mês da CONCESSÃO, 

para “Não Objeção” pela AGER, relatório contendo localização da BSO, os cálculos 

que demonstrem o atendimento aos índices preconizados no PER e os projetos 

funcionais.  

 

A BSO deverá ser dotada de infraestrutura básica para seus ocupantes, de meios de 

comunicação para contato com as viaturas envolvidas com a operação da rodovia 

(CCO) e equipamentos de proteção e segurança para as equipes ali alocadas, para 

a realização dos serviços emergenciais (coletes retrorrefletivos, luvas, extintores de 

incêndio, cones, cavaletes etc.). 

 

A BSO deverá dispor de local próprio para a guarda de animais, que ali deverão ser 

depositados pelos veículos de apreensão de animais e permanecer até sua 

destinação final. 

 

Na BSO serão disponibilizados todos os equipamentos para a operação das vias: 

ambulâncias, caminhão pipa, caminhão multiuso, guinchos leve e pesado, com 

equipes treinadas, em regime de prontidão, para a operação da via. 

 

Os veículos de socorro mecânico deverão ser equipados com todas as ferramentas, 

materiais auxiliares, materiais de sinalização e equipamentos necessários à 

prestação dos serviços. 
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Todos os veículos deverão dispor de GPS, permanentemente monitorados pelo 

CCO. 

 

A entrada em operação das Bases de Serviços Operacionais deverá ocorrer 

juntamente como início da cobrança de pedágio. 

 

2.4.1.3 -  SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU deverá ser implantado pela 

CONCESSIONÁRIA de forma a atender os parâmetros de atendimento definido no 

PER – Parte 1. 

No caso deste lote 1 e com o objetivo de redução de custos, o SAU poderá ser 

implantado junto à Base de Serviços Operacionais, no mínimo 1 SAU. 

 

As instalações de atendimento aos usuários, devem dispor de área para descanso, 

estacionamento, sanitários (feminino, masculino e portador de necessidades 

especiais), fraldário, água potável e telefone público. 

 

2.4.1.4 -  BASES DE PESAGEM PARA A OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

TRANSPORTÁVEIS 

A CONCESSIONÁRIA deverá implantar um Sistema de Balança Móvel fornecendo 

todos os meios, materiais e pessoal para sua operação. 

 

Este Sistema de Pesagem deverá dispor de conjunto de balança portátil, acoplada a 

veículos especialmente dimensionados para a pesagem móvel. A balança móvel 

deverá ser transportada e instalada em Base Fixa a ser implantada pela 

CONCESSIONÁRIA em local estratégico da rodovia. A Base deverá possuir todo o 

equipamento complementar (placas) necessário para a pesagem, ter dimensões 

compatíveis com o fluxo de tráfego de veículos de carga, ter local para 

estacionamento e transbordo de cargas em excesso, tapers de entrada e saída, 

iluminação, sinalização indicativa. Deverá dispor também de sistema de câmeras 
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fotográficas de maneira a registrar os veículos que se evadirem sem pesagem ou 

evitarem a autuação. 

 

A Balança Móvel deverá ser objeto de permanente aferição pelo INMETRO, com 

periodicidade máxima de um ano. 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar para “Não Objeção” pela AGER, até o 6º 

mês da CONCESSÃO um relatório contendo a localização, dimensionamento e 

projeto funcional das Bases de Pesagem de veículo de carga.  

 

Deverão ser construídas e entrar em operação até o início do 13° mês da 

CONCESSÃO. 

 

Pelo menos uma base de pesagem deverá ser implantada nesse lote de concessão. 

 

 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS OPERACIONAIS 

Os equipamentos e sistemas operacionais mínimos que deverão ser instalados, e os 

locais de implantação são os seguintes: 

 

 Centro de Controle Operacional 

A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar um espaço físico capaz de abrigar 

pessoas e equipamentos eletrônicos de comunicação que utilizem recursos de 

informática para processar e armazenar os dados recebidos do ambiente rodoviário 

e transformá-los em informações ao operador, tais como painel com display gráfico, 

monitores de vídeo, mesas e consoles de radiocomunicação, dispositivos de 

telefonia e de telecomunicações, além de painel eletrônico. 

As imagens captadas pelo sistema de CFTV deverão ser visualizadas em painéis de 

imagens. 

O CCO manterá profissionais qualificados e atendimento permanente durante 24 

horas por dia, nos sete dias da semana, durante todo o ano, incluindo sábados, 

domingos e feriados. 
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A CONCESSIONÁRIA deverá implantar também um Centro de Controle Operacional 

em Cuiabá em local a ser definido pelo Poder Concedente e AGER, o qual deve 

permitir a integração de todos os sistemas operacionais de todas as Concessões em 

operação no Estado. 

 

A instalação do CCO poderá ser efetivada em dois tempos: 

Provisória – a partir do final do 2° mês da CONCESSÃO, com atendimento através 

de telefonia; 

Definitiva - a partir do início do 12° mês da CONCESSÃO, com atendimento através 

de telefonia, radiofonia e 0800. 

 

As funções e obrigações do CCO estão discriminadas no PER parte 1. 

 

 Sistema de Radiofonia 

O sistema de radiofonia deverá estar em funcionamento, a partir do início do 7º mês 

da CONCESSÃO. 

 

 Redutores de Velocidade 

Os redutores de velocidade estão associados às travessias de pedestres que 

deverão obrigatoriamente ser implantadas nos locais definidos no item Obras de 

Melhoria e Ampliação. 

Ao longo da Concessão a CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver o Plano de 

Segurança Rodoviária conforme definido nesse PER – Parte1, onde poderá ser 

constatada a necessidade de implantação de outros redutores de velocidade.   

As ações constantes do Plano de Segurança Rodoviária não serão objeto de 

reequilíbrio contratual. 

 

 Monitoramento por Câmeras 
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Serão instaladas duas câmeras de CFTV (circuito fechado por televisão) por pista de 

praça de pedágio nos locais seguintes: 

 

MT 100 – Div. MT/MS – ENTR. BR 364 

Câmera Rodovia Localização 

CFTV-1 MT 100 Km 15 Praça de Pedágio 1 

CFTV-2 MT100 Km 86 Praça de Pedágio 2 

 

Os equipamentos de monitoramento das Praças de Pedágio deverão estar em 

funcionamento até o final do 12° mês da CONCESSÃO, quando as praças entrarem 

em operação. 

Os vídeos com as imagens de monitorações a serem efetuadas pelas diversas 

câmeras deverão ser transmitidos em tempo real ao CCO do PODER 

CONCEDENTE/AGER.  

A CONCESSIONÁRIA deverá manter o registro das imagens por 12 (doze) meses. 

 

 Sensoriamento de Veículos 

O sensoriamento de veículos será efetuado através de contadores de tráfego (em 

número de 4) que deverão ser instalados em cada segmento homogêneo (SH) e 

registrarão o volume de tráfego nos dois sentidos, conforme a seguir: 

SEGMENTO 

HOMOGÊNEO 
RODOVIA LOCAL DE INÍCIO LOCAL DE FIM 

INÍCIO 

Km 

FIM 

Km 

EXT. 

Km 
OBSERVAÇÃO 

1 MT - 100 DIVISA MT/MS 

INÍCIO 

PERÍMETRO 

URBANO ALTO 

TAQUARI 0,00 25,10 25,10 

SEGMENTO 

RURAL 

2 MT - 100 

INÍCIO 

PERÍMETRO 

URBANO ALTO 

TAQUARI 

FINAL 

PERÍMETRO 

URBANO ALTO 

TAQUARI 25,10 29,90 4,80 

SEGMENTO 

URBANO 
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3 MT - 100 

FINAL 

PERÍMETRO 

URBANO ALTO 

TAQUARI 

INÍCIO 

PERIMETRO 

URBANO DE 

ALTO 

ARAGUAIA 29,90 87,60 57,70 

SEGMENTO 

RURAL 

4 MT - 100 

ENTR. MT 100 

(CONTORNO DE 

ALTO ARAGUAIA) ENTR. BR364 87,60 100,0 12,40 

SEGMENTO 

RURAL 

 

Os locais exatos das instalações dos Contadores de Tráfego, nos segmentos 

homogêneos (SH) definidos na tabela anterior deverão ser sugeridos pela 

CONCESSIONÁRIA, até o 10º mês de CONCESSÃO, e submetidos à AGER para 

“Não Objeção”. 

 

Caso o PODER CONCEDENTE e/ou AGER necessitem, para seu controle e 

fiscalização, de uma quantidade maior de Contadores de Tráfego do que a indicada 

na tabela apresentada, arcará com os custos de aquisição e instalação dos mesmos. 

 

Os equipamentos de sensoriamento de tráfego das Praças de Pedágio e Segmentos 

Homogêneos deverão ser instalados e estar operantes até o final do 12° mês da 

CONCESSÃO. O equipamento do segmento 4 - Contorno de Alto Araguaia deverá 

ser instalado ao final da obra, antes da abertura ao tráfego. 

 

Mensalmente deverão ser enviados ao Poder Concedente, em arquivo eletrônico, os 

dados de todos os Contadores de Tráfego, e os dados das praças de pedágio 

separados por segmento, ou por praça, por sentido e por categoria de veículo. 

 

 Painéis de Mensagens Variáveis 

A CONCESSIONÁRIA deverá providenciar a aquisição e operacionalização de 

painéis do tipo móvel, para atender às situações especiais da rodovia oferecendo 

informação instantânea e atualizada sobre as condições de operação. 
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Os PMVs móveis devem ter área mínima de 5 m²; conter no mínimo os modos de 

apresentação fixo, piscante e sequencial; dispor de alimentação elétrica própria, com 

autonomia mínima de 12 horas de operação. 

 

Deverão ser disponibilizados os seguintes:  

Para a equipe de pesagem móvel – 01 unidade; 

Para a equipe de controle operacional - 02 unidades. 

 

 Veículos de Segurança e Atendimento aos Usuários 

Deverão ser disponibilizados e entrar em operação, nas datas indicadas a seguir, os 

veículos e equipamentos dimensionados, com base nos índices indicados no PER e 

submetidos à “Não Objeção” pela AGER. No mínimo, deverão ser colocados em 

operação os seguintes veículos operacionais: 

 Ambulância-resgate: 01 unidade a partir do início do 12° mês da 

CONCESSÃO; 

 Guincho leve: 01 unidade a partir do início do 12° mês da CONCESSÃO; 

 Veículo de inspeção de tráfego: 01 unidade a partir do início do 7° mês da 

CONCESSÃO; 

 Guincho pesado com capacidade para remoção de veículos de até 60 

toneladas: 1 unidade; 

 Caminhão-pipa: 01 unidade, a partir do início do 12° mês da 

CONCESSÃO; 

 Veículo multiuso: 1 unidade a partir do início do 12º mês da 

CONCESSÃO. 

 

Estes veículos devem operar 24 horas por dia durante todo o período da concessão. 

 

 Sistema de Detecção de Altura 
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Os detectores de altura deverão ser implantados na entrada de cada praça de 

pedágio, nos dois sentidos e devem ser capazes de detectar a eventual 

ultrapassagem dos limites de altura dos veículos da rodovia. 

Estes equipamentos deverão entrar em operação juntamente com a praça de 

pedágio no 12o mês. 

  

461



 

Caderno 1.5 – PER  
Lote 1 – Alto Araguaia 

 
190 

 
 

2.4.2 -  Posto de Fiscalização da Polícia Militar 

A CONCESSIONÁRIA deverá construir, equipar e mobiliar uma unidade para a 

instalação de um posto de fiscalização da Polícia Militar, com área construída de 50 

m2. Ficará a cargo da CONCESSIONÁRIA a manutenção e conservação dessa 

instalação, inclusive com o pagamento das contas de água e luz durante todo o 

prazo da concessão. 

 

Deverá ser disponibilizado também um veículo para uso da Polícia Militar, o qual 

deverá ser renovado a cada 3 anos. 

 

O veículo será do tipo camioneta, caracterizado conforme definição da PM, com 

capacidade para 5 ocupantes, tração nas 4 rodas, direção hidráulica, ar 

condicionado e vidros e travas elétricas, motorização a critério da PM, equipado com 

odômetro e velocímetro digital de alta precisão, com GPS, e demais acessórios 

definidos pela PM. 

 

Nesses locais deve ser disponibilizada uma área para Pátio de Apreensão de 

Veículos o qual deve ser cercado e iluminado. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o projeto do Posto da Polícia à AGER e 

Policia Militar para obtenção da “Não Objeção”, antes da sua implantação.  

Essas instalações e veículos serão disponibilizados até o final do 24o mês de 

concessão. 

 

2.5 -  GESTÃO AMBIENTAL, SOCIAL E SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

Para a Gestão Ambiental deverão ser cumpridas as obras mínimas definidas no 

Documento – Estudos Ambientais que englobam as ações de minimização do 

passivo ambiental. Além de que, durante todo o prazo contratual a 

CONCESSIONÁRIA deverá obedecer ao disposto na Parte 1 e Parte 3 do PER. 
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As obrigações da futura CONCESSIONÁRIA com relação aos planos sociais e de 

segurança rodoviária são as definidas na Parte 1 deste PER. 

 

2.6 -  VERBA PARA DESAPROPRIAÇÃO 

Para a uniformização das Propostas a serem apresentadas pelas LICITANTES, a 

verba a ser considerada para Desapropriações neste lote será de R$523.000,00 

(quinhentos e vinte e três mil reais). 

 

Toda e qualquer desapropriação até o valor de R$523.000,00 (quinhentos e vinte e 

três mil reais) não será objeto de reequilibio. 

 

As alterações efetivas, e devidamente comprovadas junto ao PODER 

CONCEDENTE e AGER, para maior, serão objeto de reequilíbrio econômico-

financeiro. 

 

2.7 -  INTERVENÇÕES CONDICIONADAS 

Define-se como Obras Condicionadas, aquelas oriundas do crescimento do tráfego, 

que poderão exigir a construção de faixas adicionais (terceiras faixas), melhorias em 

dispositivos de interseção, duplicações de trechos e outros componentes rodoviários 

correlatos. 

 

O cálculo da necessidade dessas intervenções deverá ser feito com base na 

metodologia de cálculo do nível de serviço do HCM 2010, ou em versão mais 

atualizada do HCM  e nos valores de medição de tráfego que serão obtidos pela 

leitura dos contadores de tráfego instalados em cada Segmento Homogêneo, além 

dos dados de volumes e classificação de veículos oriundos das praças de pedágio. 

 

Os contadores de tráfego deverão receber manutenção permanente para que não 

haja falhas nos volumes de tráfego registrados. Mensalmente, a CONCESSIONÁRIA 

encaminhará os relatórios de tráfego à AGER. 
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Para o cálculo da necessidade ou não do aumento da capacidade de cada 

Segmento Homogêneo deverão ser consideradas as seguintes diretrizes: 

 

 As vias deverão permitir o tráfego de veículos em NÍVEL D durante todo o 

período da CONCESSÃO; 

 Será permitido a operação da rodovia em NÍVEL E, no máximo durante 50 

(cinquenta) horas durante um ano; 

 Constatada, no segmento homogêneo, a ultrapassagem das 50 horas no 

NÍVEL E, a CONCESSIONÁRIA deverá no período máximo de 12 (doze) 

meses, elaborar os projetos executivos, obter sua “Não Objeção” junto ao 

PODER CONCEDENTE, obter as licenças ambientais, a remoção das 

interferências, as desapropriações e iniciar a implantação da melhoria 

projetada, seja ela uma terceira faixa, uma duplicação, ou apenas uma 

melhoria em curva; 

 No prazo de 12 meses a rodovia deverá voltar a operar em nível de serviço 

superior/melhor que D. 

 

O volume diário médio de veículos é um dado objetivo, medido e informado ao 

PODER CONCEDENTE e AGER por obrigações contratuais. 

Assim, estabelece-se como parâmetro para o início de obras de intervenções 

condicionadas o critério definido acima.  

 

As Intervenções Condicionadas, só serão implantadas em consequência de um 

aumento extraordinário do tráfego e, portanto, não serão causa para reequilíbrio 

econômico financeiro do contrato.  
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PARTE 3 
 
 

INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE 
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3 -  INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE – parte 3 

Visando a excelência na prestação de serviços aos usuários das rodovias, o 

PODER CONCEDENTE concebeu um modelo de CONCESSÃO que está 

embasado em procedimentos de verificações constantes que avaliarão o 

desempenho da futura CONCESSIONÁRIA de forma clara e objetiva. 

 

Apresenta-se a seguir os Indicadores de Desempenho que deverão ser cumpridos 

pela CONCESSIONÁRIA em cada fase do contrato. 

 

3.1 -  FASES DA CONCESSÃO 

Uma concessão rodoviária pode ser dividida nas seguintes fases: 

 Fase de Trabalhos Iniciais – a ter início depois da assinatura do contrato 

na transferência do sistema rodoviário ao CONCESSIONÁRIO com 

duração de 12 meses, quando então será autorizado, após a verificação do 

cumprimento dos Indicadores de Desempenho, o início da cobrança de 

pedágio. Nesse período, estão previstos os serviços necessários para a 

recuperação das rodovias componentes do Lote, de forma a dotá-las das 

condições de conforto e segurança, considerando-se, para esse fim, o 

estado do pavimento e dos acostamentos e a existência, em bom estado, 

dos dispositivos de sinalização (vertical e horizontal), de segurança 

(defensas e guarda-corpos) e de drenagem superficial. 

 Fase de Recuperação – terá início no 13o mês de contrato e tem por 

objetivo recuperar toda a malha sob concessão, imprescindíveis à 

operação do Sistema Rodoviário, inclui obras de cunho estrutural nos 

pavimentos e melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos 

do Sistema Rodoviário. No caso do Lote 1 a recuperação se dará entre os 

anos 2 e 3 do contrato. 

 Fase de Manutenção -  terá início após a conclusão da Recuperação 

estendendo-se por todo o prazo contratual e compreende o conjunto de 

obras e serviços de recomposição e aprimoramento das características 
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técnicas e operacionais do Sistema Rodoviário. 

 Conservação Rodoviária– a conservação rotineira rodoviária tem o 

caráter permanente estendendo-se por todos os 30 anos de contrato. Tem 

início de certa maneira, juntamente com os Trabalhos Iniciais e deve 

obedecer aos indicadores de desempenho específicos para cada tipo de 

serviço. 

 Obras de Melhorias e Ampliações – essas obras são específicas e estão 

definidas na Parte 2 desse PER com o respectivo prazo de execução. 

Essas obras só serão recebidas pelo PODER CONCEDENTE e AGER se 

atendidos os projetos executivos objeto de “Não Objeção” e os indicadores 

de desempenho.  

 Operação da Rodovia – também com caráter permanente estes serviços 

terão início juntamente com a transferência do sistema rodoviário 

estendendo-se até o final do contrato com o cumprimento das condições 

para devolução do sistema ao PODER CONCEDENTE. 

 

Para perfeito entendimento dos quadros apresentados é importante atentar para as 

observações a seguir: 

 De uma maneira geral, depois de cumprido um determinado indicador de 

desempenho, a CONCESSIONÁRIA deverá manter esse padrão ou padrão 

superior (no caso de indicadores com metas crescentes) até o final do 

contrato. 

Assim, uma situação exigida no ano 1 ao final dos Trabalhos Iniciais deverá 

ser mantida ao longo dos 30 anos de concessão. Por ex. “Ausência de buracos, 

“panelas”, deformações plásticas excessivas e corrugações” essa condição 

marcada apenas para o ano 1, vale para todo o contrato. 

 

 Os indicadores de desempenho serão avaliados em toda a extensão da 

malha concessionada incluindo as vias duplicadas, multivias, terceiras faixas, 

os contornos, marginais, interseções em todos os seus ramos e alças, OAEs, 

passarelas, acostamentos e faixa de domínio. 
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3.2 -  FASE DE TRABALHOS INICIAIS E RECUPERAÇÃO 

A meta geral dos Trabalhos Iniciais é a eliminação dos problemas emergenciais, 

dotando a rodovia dos requisitos mínimos de segurança e conforto ao usuário.  

Ao final da fase de Recuperação deverão ser restabelecidas todas as características 

do projeto da via. 

 

3.2.1 -  PAVIMENTO 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

TRABALHOS 

INICAIS 

 

 

RECUPERAÇÃO 

 
12 MESES 24 MESES 36 MESES 

Ausência de buracos, “panelas”, 

deformações plásticas excessivas e 

corrugações 

X 

  

Ausência de áreas exsudadas superior 

a 1 m2 
X 

 Ausência total de 

áreas exsudadass 

Desnível entre duas faixas de tráfego 

contíguas 

 

Ausência em 80% da 

extensão 
 

Ausência total de 

desnível entre duas 

faixas de tráfego 

contíguas 

Porcentagem de área trincada de classe 

3 (definidas conforme a norma  DNER-

TER 01-78)  

Menor que 25% da 

área total da rodovia 

Menor 25% em 

75% da área 

total da rodovia 

Menor que 15% da 

área total da rodovia 

Flechas nas trilhas de rodas Menor que 14mm  Menor que 7mm 

Desnível entre faixa de rolamento e 

acostamento 

Menor que 10 cm  Menor que 5cm 

Desnível entre faixa de rolamento e 

acostamento pavimentado 
 

Desnível máximo admitido 3,0cm, tanto 

após a adequação dos acostamentos para 

largura de 2,50m como por ocasião da 

implantação das terceiras faixas. 

Desnível entre faixa de rolamento e 

acostamento em pistas duplas 
 

Ausência total de desnível entre faixa de 

rolamento e acostamento nos segmentos 

duplicados 

Irregularidade longitudinal máxima IRI = 4,0m/km 
IRI = 2,7m/km 

em 50% da 

IRI = 2,7m/km em 

toda a extensão da 
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rodovia, o 

restante  ≤  

4,0m/km 

rodovia 

Ausência de buracos, erosões e 

deformações nos acostamentos 
x   

Ausência de defeitos de alçamento de 

placa, fissura de canto, placa dividida 

(rompida), escalonamento ou degrau, 

placa bailarina, quebras localizadas ou 

passagem de nível com grau de 

severidade classificado como alto 

(pavimento rígido). 

x 

  

Ausência de juntas e trincas sem 

selagem para pavimentos rígidos, 

depressões, abaulamentos panelas ou, 

ainda, defeitos que caracterizem 

problemas de segurança aos usuários 

x 

  

Índice de Gravidade Global: IGG ≤ 30   X 

Ausência de áreas excessivamente 

remendadas na proporção máxima de 

20 reparos a cada 1 km e 4 reparos a 

cada 100 m 

  

X 

 

3.2.2 -  SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

INDICADOR DE DESEMPENHO 
TRABALHOS INICIAIS RECUPERAÇÃO 

12 MESES 24 MESES 36 MESES 

Indíce de Retrorrefletância na sinalização 

horizontal (mcd/lux/m2) 

Cor branca=100 

Cor amarela=80  

(em 100% da extensão) 

Cor 

branca=130 

Cor 

amarela=110 

(em 50% da 

extensão) 

Cor 

branca=130 

Cor 

amarela=110 

(em 100% 

da extensão) 

 

Ausência de locais com sinalização vertical 

em desacordo com o CTB e resoluções do 

CONTRAN 

x 
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Ausência de sinalização vertical e aérea com 

índice de retrorrefletância inferior ao 

especificado na NBR 

14.644, sendo o índice mínimo de: 

80% do valor inicial para as 

películas tipo II, III-A, III-B e 

III-C e 50% do valor inicial 

para as películas tipo I-A, IB 

e IV 

85% do valor 

inicial para 

as películas 

das placas 

para 50% 

das placas 

da rodovia 

85% do valor 

inicial das 

películas 

para 100% 

das placas 

da rodovia 

Ausência total de sinalização vertical ou aérea 

suja ou danificada 
x   

Implantação de sinalização vertical 

(regulamentação, advertência, indicativa, 

educativa)  sendo no mínimo 10m2 por km 

40% do total de placas 

previstas 

80% do total 

de placas 

previstas 

100% do 

total de 

placas 

previstas 

Instalação das placas indicativas antecedendo 

as Unidades Operacionais, de 

serviços ao usuário, postos da polícia, de 

pesagem e pedágio 

x x  

Ausência de defensas metálicas ou barreiras 

em 

concreto danificadas 

x   

Implantação de marcos quilométrico em toda a 

extensão da rodovia 
x   

Implantação de tachas refletivas em toda a 

rodovia 

Nas interseções e 

aproximação de OAEs. 

50% da 

extensão 

100% da 

extensão 

 

3.2.3 -  OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 

OAE 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

TRABALHOS 

INICAIS 

 

RECUPERAÇÃO 

12 MESES 24 MESES 36 MESES 

Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios sem necessidade de 

recuperação ou substituição 
x 

  

Ausência de problemas emergenciais, de qualquer natureza, 

que, em curto prazo, possam colocar em risco a estabilidade 

das OAEs 

x 

  

Ausência de sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos e 

obstruídos 
x   

Recalque máximo em encontro com OAE   10 mm 
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Ausência de depressão no encontro com a via   x 

Ausência de problemas estruturais em Passarelas de Pedestres 

a serem implantadas 

 

  

x 

Ausência de juntas e aparelhos de apoio com patologias 

aparentes que caracterizam potencial perda de  funcionalidade 

  
x 

Recuperação da sobre laje de concreto   x 

 

3.2.4 -  DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

TRABALHOS 

INICAIS 

12 MESES 

Ausência total de elemento de drenagem ou OAC com necessidade de recuperação ou 

substituição emergencial, garantidas as condições funcionais do sistema e impedindo a 

continuidade progressiva de destruição de seus dispositivos 

x 

Ausência total de seções com empoçamento de água sobre as faixas de rolamento 
x 

Ausência total de elemento de drenagem ou OAC sujo ou obstruído x 

Ausência total de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, 

possam colocar em risco a rodovia 
x 

 

Observação: Essa condição é válida para todo o prazo contratual. 

 

3.2.5 -  TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

TRABALHOS 

INICAIS 

12 MESES 

Ausência total de terraplenos ou obras de contenção com problemas emergenciais, de 

qualquer natureza, que, em curto prazo, possam colocar em risco a segurança do usuário 
x 

Funcionamento pleno de todos os elementos de drenagem dos terraplenos e das obras de 

contenção, limpos e desobstruídos 
x 

Ausência total de material resultante de deslizamento ou erosões a menos de 4 m do bordo 

do acostamento 
x 

Observação: Essa condição é válida para todo o prazo contratual. 
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3.2.6 -  CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO 

CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

TRABALHOS 

INICAIS 

12 MESES 

RECUPERAÇÃO 

24 

MESES 

36 

MESES 

Ausência total de vegetação rasteira nas áreas nobres (acessos, 

trevos, praças de pedágio e postos de pesagem) com altura superior a 

15 cm numa largura mínima de 10 m 

x 

  

Ausência total de vegetação rasteira com altura superior a 30 cm 

numa largura nunca inferior a 4,0m a partir do bordo dos 

acostamentos 

x 

  

Ausência total de vegetação rasteira com altura superior a 30 cm no 

Canteiro Central  
x   

Ausência total de vegetação rasteira com altura superior a 30 cm no 

entorno das Obras de Arte Correntes presentes na faixa de domínio. 
x   

Execução de serviços de roçada e poda em toda a extensão e largura 

da faixa de domínio, de cada lado da rodovia, com periodicidade 

mínima de 2 vezes por ano (roçada de cerca a cerca) 

x   

Ausência total de vegetação que afete a visibilidade dos usuários ou 

cause perigo à segurança de tráfego ou das estruturas físicas, ou 

vegetação que esteja morta ou, ainda, afetada por doença. 

x   

Todas as cercas da rodovia deverão ser reposicionadas, 

complementadas e recuperadas. 
10% 50% 100% 

 

3.2.7 -  EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS 

EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES PREDIAIS 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

TRABALHOS 

INICAIS 

12 MESES 

RECUPERAÇÃO 

24 MESES 

Edificações, a serem construídas durante a fase de Trabalhos Iniciais, e 

Recuperação deverão estar adequadas às funcionalidades e aos padrões 

de operação requeridos conforme o disposto no PER – Parte1 e Parte 2 

x x 

Edificações atendendo aos padrões de acessibilidade exigidos na Norma 

NBR 9.050 da ABNT 
x 
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3.2.8 -  SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

TRABALHOS 

INICAIS 

12 MESES 

RECUPERAÇÃO 

24 

MESES 36 MESES 

Complementação dos sistemas de 

iluminação existentes na rodovia 
 

CONFORME DEFINIDO NO 

PER 

Sistemas elétricos e de iluminação 

existentes na rodovia totalmente 

recuperados ou substituídos 

X 

  

 

3.3 -  MANUTENÇÃO PROGRAMADA 

A Manutenção Programada é o conjunto de obras e serviços de recomposição e 

aprimoramento das características técnicas e operacionais do Sistema Rodoviário, 

tem início ao término das obras de recuperação (final do ano 3) e estende-se até o 

final do prazo da CONCESSÃO. Para as obras novas de melhorias e ampliação a 

Manutenção Programada terá início na data de entrega da obra. 

 

Os indicadores de desempenho elencados para serem atendidos na data de término 

da Recuperação serão válidos para todo o prazo contratual e a CONCESSIONÁRIA 

será avaliada com base nesses parâmetros. 

 

A CONCESSIONÁRIA DEVERÁ garantir uma frequência mínima de intervenções, 

utilizando técnicas que reduzam as interferências com o tráfego ao estritamente 

necessário. 

As soluções técnicas para a manutenção deverão garantir vida de serviço superior a 

05 (cinco) anos, a contar da conclusão das respectivas obras, e, no mínimo, até a 

próxima intervenção programada, de modo que o pavimento se mantenha em bom 

estado e com os critérios de aceitação relativos à deterioração da superfície 

plenamente atendidos. 
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3.4 -  CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA 

A conservação rodoviária é o conjunto de operações preventivas, rotineiras e de 

emergência, realizadas com o objetivo de preservar as características técnicas e 

físico operacionais do Sistema Rodoviário e das instalações da Concessionária. Tem 

caráter permanente com início na data de transferência do Sistema ao 

CONCESSIONÁRIO e término na data de devolução do Sistema ao Poder 

Concedente. 

 

3.4.1 -  PAVIMENTO 

PAVIMENTO 

PERÍODO: ANO 3 AO ANO 30 

INDICADOR 

 

Pistas 

Irregularidade Longitudinal 

(IRI) 

Irregularidade 

Transversal (Flecha) 

Bom: IRI≤2,7m/km Bom: ≤ 7,0 mm 

Regular: 2,7m/km<IRI≤3,5m/km Regular:       

7,0mm<Flecha≤ 12,0mm 

Ruim: IRI>3,5m/km Ruim>12,0 mm 

Pistas e Acostamentos Pavimentados 

Ausência de áreas exsudadass 

Ausência de trincas interligadas de classe 2 e 3. 

Ausência de deformações plásticas, fissuras, ondulações, 

corrugações e solevamentos 

 

3.4.2 -  SINALIZAÇÃO 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

PERÍODO: ANO 3 AO ANO 30 

INDICADOR 

RETRORREFLETÂNCIA (mcd/(lux.m²) 

Pintura de Faixa no eixo, bordos, zebrados 

Côr Branca Côr Amarela 

Bom: IR≥130 Bom: IR≥110 

Regular: 100≤IR<130 Regular: 90≤IR<110 

Ruim: IR<100 Ruim: IR<90 

Pintura de Faixa com Aplicação de taxas (eixo e 

bordos) 

Bom: IR ≥110 Bom: IR≥90 

Regular: 90≤IR<110 Regular: 80≤IR<90 

Ruim: IR<90 Ruim<80 

 

Observação: Toda vez que o índice de retrorrefletância estiver abaixo do valor 
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mínimo (entendido como o conceito “Ruim”) definido no quadro acima, a 

CONCESSIONÁRIA deverá providenciar a imediata repintura da via.  

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

PERÍODO: ANO 3 AO ANO 30 

INDICADOR 

CONTAGEM DE PLACAS 

A avaliação inclui o índice de retrorrefletância das 

placas, o estado de conservação, o suporte e a 

visibilidade. 

QP = quantidade de placas do Plano de Placas 

QE = quantidade de placas aprovada na vistoria 

Bom: QP ≥ 95% QE 

Regular: 90%QE≤QP <95% QE 

Ruim: QP< 90%QE 

Placa onde mato/capim estiver com altura acima de 30 

cm não será considerada válida. 

 

Observação: As placas faltantes ou danificadas deverão ser imediatamente 

substituídas e recolocadas. 

 

3.4.3 -  CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO 

FAIXA DE DOMÍNIO 

PERÍODO: ANO 3 AO ANO 30 
INDICADOR 

Limpeza de Pistas, Canteiros e Acostamentos Ausência de lixo 

Roçada, Capina e Poda de árvores Altura máxima de vegetação 30cm e 10cm conforme 

PER. 

Degrau entre pista e acostamento Altura máxima de 5,0 cm 

Degrau entre pista e acostamento em trechos 

duplicados 

Ausência de Degrau 

Degrau entre pista e acostamento após a 

readequação dos acostamentos para largura de 

2,50m e também na implantação das terceiras faixas 

Altura máxima de 3,0 cm 

Dispositivos de proteção e segurança (defensas, 

barreiras etc.) 

Conservação em bom estado 

Cercas e Aceiros Conservação em bom estado 

Iluminação e Instalações Elétricas Conservação em bom estado 

 

3.4.4 -  DRENAGEM 

DRENAGEM 

PERÍODO: ANO 3 AO ANO 30 
INDICADOR 

DRENAGEM SUPERFICIAL Conservação em bom estado, livre de obstruções, 
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com perfeito escoamento das águas. 

Caiação 2 vezes ao ano. 

DRENAGEM PROFUNDA E OAC Ausência de obstruções no sistema, conservação em 

bom estado de bocas, alas, caixas e corpos. 

 

3.4.5 -  OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 

OAE 

PERÍODO: ANO 3 AO ANO 30 
INDICADOR 

Guarda-corpo, barreiras, passeios e outros Perfeito estado de conservação; 

Caiação ou pintura 2 vezes ao ano. 

Sistemas Drenantes Conservação livre de obstrução 

Aparelhos de Apoio e juntas Perfeito estado de conservação 

Vegetação em juntas e aparelhos de apoio Ausência de vegetação 

 

3.4.6 -  TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 

Terraplenos e Contenções 

PERÍODO: ANO 3 AO ANO 30 
INDICADOR 

Taludes de corte ou aterros Ausência de erosões  

Fundações de Obras Ausência de erosões 

Corpo do Terrapleno Ausência de trincas ou abatimentos 

 

 

3.5 -  OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÕES 

Conforme definido na Parte 2, a CONCESSIONÁRIA deverá executar obras de 

melhoria e ampliações no sistema rodoviário. 

As obras de melhoria só serão consideradas concluídas quando o projeto executivo 

apresentado pela Concessionária e avaliado pela AGER estiver efetivamente 

implantado. 

Essas obras então, serão recebidas após vistoria realizada em conjunto pelo Poder 

Concedente, AGER, CONCESSIONÁRIA e Verificador Independente onde serão 

verificados os Indicadores de Desempenho listados abaixo: 

 Observância do projeto apresentado à AGER para “Não Objeção”; 

 Sinalização Horizontal IR ≥ 150 mcd/(lux.m²) para cor amarela e IR≥ 160 

mcd/(lux.m2 ) para a cor branca; 
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 Sinalização Vertical com películas com IR≥ 150 mcd/lux.m2 ; 

 Irregularidade longitudinal IRI ≤ 2,5 m/km; 

 Ausência de Irregularidade Transversal (Flecha = zero) 

 Deflexão medida ≤ 50x10-2 milímetros 

 Ausência de deformações plásticas, fissuras, ondulações, corrugações e 

solevamentos; 

 Ausência de áreas exsudadass; 

 Ausência de trincas interligadas de classe 2 e 3; 

 Ausência de desnível entre duas faixas de tráfego contíguas; 

 Ausência de depressão em encontros de OAEs. 

 Ausência de Buracos e Panelas; 

 Altura máxima de vegetação na faixa de domínio igual a 20 cm; 

 Ausência de degraus entre o acostamento e o bordo do pavimento em pistas 

duplas e degrau máximo de 3,0cm entre pista e acostamento pavimentado; 

 Presença dos elementos de drenagem do pavimento em ambas as pistas; 

 Dispositivos de drenagem subterrânea com dispositivos de dispersão 

adequados para não afetar ambientalmente a região e preservar a faixa de 

domínio; 

 Revestimento com cobertura vegetal em todos os taludes de corte e/ou 

aterro; 

 Passarelas iluminadas com gabarito vertical maior que 5,50m e ainda 

implantação de telas de vedação no canteiro central da via com extensão de 

no mínimo 300m e altura de 1,80m. Devem existir também calçadas e 

passeios nas entradas das rampas. 

 

As obras novas só serão recebidas se atendidas todas as condições, caso contrário, 

a CONCESSIONÁRIA deverá proceder aos reparos e marcar nova vistoria com o 

Poder Concedente, a AGER e Verificador Independente. 
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3.6 -  OPERAÇÃO DA CONCESSÃO 

Os serviços de operacionalização da concessão consistem na implantação da 

infraestrutura de um CCO (Centro de Controle Operacional), da Disponibilização de 

Equipamentos e Veículos, da Administração da Concessão, dos Sistemas de 

Controle de Tráfego, de Atendimento ao Usuário, Sistemas de Pedágio e controle da 

Arrecadação, Sistemas de Comunicação, Sistemas de Pesagem de Veículos de 

Carga, Implantação de Bases Operacionais, Implantação de Posto para a Polícia 

Militar. 

Esses serviços têm início na assinatura do contrato de concessão, prolongando até 

a devolução do sistema ao Poder Concedente. 



Este Plano de Exploração Rodoviária detalha todos os parâmetros e indicadores 

desses serviços. 

 

3.7 -  SISTEMA DE AFERIÇÃO DOS INDICADORES 

O desempenho da Concessionária será aferido levando-se em conta os requisitos 

de fluidez, mobilidade e segurança do Sistema Viário. Deverão ser atendidas as 

condições descritas no Edital, Contrato e seus Anexos, os quais apresentam todos 

os serviços a serem prestados com os respectivos padrões e exigências mínimas de 

desempenho. 

 

Periodicamente, pelo menos a cada 6 meses todo o sistema será vistoriado pela 

AGER e/ou pelo Verificador Independente quando será monitorado o cumprimento 

dos indicadores aqui apresentados, gerando uma nota de desempenho para a 

Concessionária. 

 

3.7.1 -  NOTA DE DESEMPENHO DA CONCESSIONÁRIA 

Está descrito a seguir a metodologia e critérios para o cálculo da Nota de 

Desempenho. 
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Para todos os Indicadores de Desempenho considerou-se a seguinte classificação: 

 Bom: equivale a uma NOTA igual a 10 (dez);  

 Regular: equivale a uma NOTA igual a 5 (cinco);  

 Ruim: equivale a uma NOTA igual a 0 (zero);  

 Atende: equivale a nota 10 (dez);  

 Não Atende: equivale a 0 (zero).  

 

Os indicadores estão associados a uma perspectiva operacional, de segurança e 

ambiental com pesos pré-definidos conforme a seguir: 

 

INDICADOR PESO (%) NOTA PESO DA NOTA 

(%) 

Irregularidade Longitudinal -

IRI 
40 

Nota de 

Condição da 

Superfície 

35 

Irregularidade Transversal - 

Flecha 
30 

Demais indicadores do 

Pavimento conforme item 

3.1 

30 

Sinalização Horizontal 50 Nota de 

Segurança 
30 

Sinalização Vertical 50 

Drenagem Superficial 15 

Nota de 

Conservação 
30 

Drenagem Subterrânea 5 

OAE 30 

Terraplenos e Contenções 20 

Faixa de Domínio 30 

Certificação Ambiental  100 Nota Ambiental 5 
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Nota de Desempenho = 0,35*(Nota de Condição de Superfície) + 0,30*(Nota de 

Segurança) + 0,30 *(Nota de Conservação) + 0,05 *(Nota Ambiental) 

 

As Notas de Desempenho (ND) serão calculadas para cada Segmento Homogêneo 

em que foi dividido o Lote de rodovias, conforme definido no PER-Parte 2, inclusive 

nos segmentos urbanos. 

Cada Segmento Homogêneo terá sua nota ponderada pelo seu peso, o qual é 

proporcional à sua extensão. Esses pesos estão também definidos no PER – Parte 

2. 

 

A Nota Final de Desempenho (NFD) do Lote será a média aritmética das notas de 

cada Segmento que compõe este Lote. 

Assim se o Lote foi dividido em 4 Segmentos, a Nota final de Desempenho será 

dada pela fórmula a seguir: 

 

NFD =∑ (ND1 a ND4)/4 

 

As notas finais de desempenho apuradas conforme definido, irão compor o INDICE 

DE QUALIDADE E DESEMPENHO (IQD) que irá impactar o reajuste tarifário anual. 

 

Anualmente será calculado o IQD dos 12 meses antecedentes ao reajuste tarifário.  

 

O IQD será composto de tantas notas NFD quanto forem as  vistorias realizadas no 

Sistema Rodoviário, com o mínimo de pelo menos 2 Notas Finais de Desempenho 

(NFD). 

 

Cada vistoria realizada no Sistema para apuração dos Indicadores de Desempenho 

irá gerar um “Relatório de Desempenho” com a devida nota apurada.  

 

Para a Fase de Trabalhos Iniciais não haverá Nota de Desempenho, pois será 

considerado que a Autorização para Início da Cobrança de Pedágio já se 
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configura como uma avaliação de desempenho, uma vez que será necessária a 

vistoria conjunta do Poder Concedente, AGER, Verificador e Concessionário no 

sistema rodoviário. 

A partir do final do 120 mês de concessão todos os serviços de conservação, 

recuperação e operação já estarão em execução plena e serão permanentemente 

avaliados pela SINFRA ou pelo Verificador Independente. 

 

O descumprimento de qualquer indicador refletirá no Índice de Qualidade e 

Desempenho (IQD) o qual impactará o reajuste do coeficiente tarifário. 

O IQD será calculado como uma média aritmética das notas apuradas nos 

Relatórios de Desempenho conforme a fórmula abaixo: 

 

IQD ano x = ∑ 𝑵𝑭𝑫 (𝒊. . 𝒏)𝒏
𝒊 / n 

 

Onde: 

IQD = Indíce de Qualidade e Desempenho no ano “x” 

NFD= Nota Final de Desempenho para cada vistoria realizada conforme o Relatório 

de Desempenho 

n= quantidade de vistorias realizadas no ano “x” 

 

As vistorias de desempenho serão realizadas em todo o sistema rodoviário 

concessionado. 

 

O objetivo dos Índices de Qualidade e Desempenho e o Desconto por Atraso de 

Obra é o de “calibrar” o pagamento da Concessionária de acordo com a qualidade e 

quantidade do serviço prestado, bem como com a realização dos investimentos 

previstos. 

A deficiência de qualquer dos indicadores objetivos de desempenho indicará que os 

serviços deixaram de ser prestados, em conformidade com a equação original do 

contrato. 
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3.7.2 -  NOTA POR ATRASO OU INEXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

MELHORIA E AMPLIAÇÃO 

Conforme definido nos documentos de licitação especialmente no Plano de 

Exploração Rodoviária – Parte 2, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar diversas 

obras no sistema rodoviário. 

 

A nota por atraso ou inexecução mede o desempenho da Concessionária no que se 

refere ao fiel cumprimento do cronograma de implantação das obras de melhorias e 

ampliação sob sua responsabilidade.  

 

O andamento das obras de acordo com os marcos previsto no PER – Parte 2 será 

constantemente fiscalizado pela AGER, ou Verificador Independente. A nota por 

atraso considerará o atraso acumulado na execução do cronograma de obras 

previsto e será apurado anualmente para fins do cálculo do reajuste tarifário previsto 

no contrato. 

 

A Nota por Atraso ou Inexecução (DA) será calculada conforme as etapas definidas 

abaixo: 

 

3.7.2.1 -  Etapa 1 

Para cada obra de melhoria e ampliação prevista no PER - Parte 2, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à AGER juntamente com o projeto executivo, 

um cronograma de execução da obra destacando o avanço percentual de cada 

etapa construtiva com detalhamento mensal e acumulados semestrais. 

Deverá ser apresentado também o cronograma financeiro de cada etapa. 

Quando a AGER emitir a “Não Objeção” do Projeto Executivo, esse Cronograma 

físico-financeiro passará a ser o Definitivo para efeito de acompanhamento da obra. 
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3.7.2.2 -  Etapa 2 

Semestralmente, ou sempre que considerar necessário, a AGER fará uma avaliação 

do real andamento da obra constatando o cumprimento ou não do Cronograma 

Definitivo apresentado; os percentuais efetivamente realizados e os percentuais de 

atraso de cada fase da obra. 

 

3.7.2.3 -  Etapa 3 

Será calculado então o Índice de Avanço da Obra comparando o avanço real com o 

planejado no Cronograma Definitivo. 

O IAO (índice de avanço da obra) sempre será igual ou menor que 1. Caso o 

andamento da obra seja maior que o previsto no Cronograma Definitivo, esse 

avanço será computado na próxima vistoria. 

Assim o IAO será sempre menor ou igual a 1. Esse indicador será calculado para 

cada obra em andamento no sistema rodoviário. 

 

3.7.2.4 -  Etapa 4 

O índice de atraso de determinado semestre será calculado pela soma dos atrasos 

de cada obra multiplicado pelo seu custo, dividido pelo custo total de todas as obras. 

O custo estimado de cada obra será aquele fornecido pela CONCESSIONÀRIA na 

apresentação do Projeto Executivo. 

IAsemestre =  
∑ (𝐜𝐮𝐬𝐭𝐨 𝐨𝐛𝐫𝐚 𝐱 𝐈𝐀𝐎)𝐧

𝟏 

∑ 𝐜𝐮𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐧
𝟏

    

Onde: IA semestre = Índice de Atraso do semestre 

 IAO = Índice de Avanço de cada Obra 

 O Custo da obra será aquele informado pelo Concessionário no cronograma 

físico financeiro juntamente com o projeto executivo. 
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3.7.2.5 -  Etapa 5 

O Desconto por Atraso (DA) anual será a média aritmética dos dois IA semestrais e 

incidirá sobre o valor do reajuste anual da tarifa de pedágio. 

 

DA ano x= 
𝑰𝑨 𝒔𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝟏 𝑰𝑨 𝒔𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝟐

𝟐
 

 

Onde DA ano x   é o Desconto Anual de determinado ano; 

IA semestre1 é o Índice de Atraso do primeiro semestre e  

IA semestre2 é o índice de Atraso do segundo semestre. 

 

 

3.8 -  ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA TARIFA DE PEDÁGIO 

Anualmente, o valor da tarifa de pedágio será atualizado monetariamente, conforme 

fórmula e índice definidos no documento ESTRUTURA TARIFÁRIA. 

 

A Tarifa de Pedágio a partir do final do segundo ano contratual será ponderada 

também pelo IQD – Ìndice de Qualidade e Desempenho conforme descrito no item 

4.7.1 e pelo DA (Desconto por Atraso) conforme descrito no item 4.7.2 desse PER- 

Parte 3. e será calculada conforme definido na fórmula abaixo: 

 

TPn final = TPn x (0,90 + 0,03xIQD + 0,07xDA) 

 

Onde:  

TPn final = Tarifa de Pedágio reajustada para o ano n do contrato ponderada com os 

descontos de desempenho e atraso de obra; 

TPn = Tarifa de Pedágio reajustada para o ano n do contrato com 4 casas decimais; 

IQD = Índice de Qualidade e Desempenho; 

DA = Desconto por Atraso de Obra. 
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Quando todas as obras previstas no PER estiverem concluídas e não havendo 

qualquer outra obra de melhoria e ampliação proposta pela AGER ou pelo PODER 

CONCEDENTE, a Tarifa de Pedágio será ponderada apenas pelo IQD conforme a 

seguir: 

 

TPn final = TPn x (0,90 + 0,10 IQD) 

 

Onde: 

 TPn final = tarifa de pedágio reajustada para o ano n do contrato com 4 casas 

decimais ponderada pela nota de Desempenho; 

TPn = tarifa de pedágio reajustada para o ano n do contrato; 

IQD = Índice de Qualidade e Desempenho. 

 

O objetivo dos índices de qualidade e atraso de obra é “calibrar” o pagamento da 

Concessionária de acordo com a qualidade e quantidade do serviço prestado, bem 

como com a realização dos investimentos previstos na modelagem econômica 

financeira. 

 

O mecanismo destina-se a equilibrar a remuneração em conformidade com as 

circunstâncias objetivas dos serviços prestados e do conjunto de encargos assumidos 

pela concessionária: caso haja uma redução na qualidade ou quantidade dos serviços 

fruídos pelos usuários finais da rodovia concedida, deve haver também proporcional 

redução da contrapartida recebida do particular. 

 

A deficiência de qualquer dos indicadores objetivos de desempenho indicará que os 

serviços deixaram de ser prestados, em conformidade com a equação original do 

contrato. 

 

A aplicação desse desconto decorre automaticamente do não atendimento ou 

cumprimento das disposições contratuais e não está sujeito a nenhum outro tipo de 
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avaliação, por não se tratar de sanção, mas apenas um rebalanceamento entre os 

encargos e os benefícios do contrato. 

 

Os cálculos referentes á atualização monetária da Tarifa de Pedágio e ponderações 

de Qualidade e Atrasos, conforme explicado anteriormente, serão elaborados pela 

AGER ou Verificador Independente e serão apresentados à CONCESSIONÁRIA, 

antes da publicação da nova tarifa de pedágio. 

 

Na ausência do índice selecionado para cálculo de reajuste, a AGER e a 

CONCESSIONÁRIA, de comum acordo, escolherão outro índice que melhor reflita a 

variação indicada atualmente pelo IPCA. 

 

3.9 -  PROMOÇÕES E DESCONTOS 

A CONCESSIONÁRIA, a seu único critério, por sua conta e risco, poderá conceder 

isenções e descontos tarifários, bem como realizar promoções tarifárias de caráter 

sazonal, sem que isso possa gerar qualquer direito à solicitação de compensação ou 

reequilíbrio contratual.  

 

Nessa hipótese, para apuração da Tarifa de Pedágio e cálculo das ponderações de 

desempenho e atraso de obras, bem como para o cálculo do valor da Outorga 

Variável não serão considerados o respectivo desconto ou isenção praticados.  
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1. APRESENTAÇÃO 

O objetivo deste Anexo é estabelecer as Diretrizes do Plano de Negócios a ser 

entregue na PROPOSTA COMERCIAL. O Plano de Negócios deverá ser 

analisado e atestado sua viabilidade e exequibilidade por Instituição ou Entidade 

Financeira, nos termos do Edital. 

Vale ressaltar que os mesmos têm caráter meramente de consulta, sem 

vinculação ao processo licitatório, devendo os licitantes e interessados realizarem 

seus próprios estudos técnicos e econômico-financeiros. 

Além da descrição detalhada do Plano de Negócios, a Concessionária deverá 

preencher planilhas com Quadros Financeiros. 

2. CONDIÇÕES GERAIS DO PLANO DE NEGÓCIOS 

2.1 O Plano de Negócios a ser elaborado é de exclusiva responsabilidade da 

Concessionária e deverá ser consistente, em si e com a Proposta de Preço, e 

suficientemente claro quanto às diretrizes adotadas. 

2.2 O Plano de Negócios deverá conter o detalhamento das premissas utilizadas 

na sua elaboração. 

2.3 Na elaboração do Plano de Negócios, a Concessionária deverá observar as 

disposições do Edital de Licitação e seus anexos, a minuta do contrato e as 

diretrizes expostas neste anexo. 

2.4 O Plano de Negócios deverá ser apresentado impresso, com todas as folhas 

numeradas e rubricadas, em ordem sequencial crescente a partir de 1 (um). 

As planilhas financeiras incluídas no Plano de Negócios deverão ser 

fornecidas em arquivos em meio magnético, gravados em arquivos padrão 

PDF (Adobe Acrobat) e em planilha eletrônica editável e compatível com 

Microsoft Excel, incluindo sua formulação matemática, vínculos e macros de 

forma aberta, passível de verificação, mediante a apresentação de todos os 

dados, fórmulas e cálculos realizados que resultaram no fluxo de caixa das 
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projeções financeiras, para possibilitar a análise e a consistência dos 

cálculos. 

 

2.5 Ocorrendo divergência entre valores indicados na planilha impressa e 

aqueles constantes da planilha em meio magnético, prevalecerão aqueles da 

planilha impressa. 

2.6 Deverão ser observados os princípios fundamentais de contabilidade aceitos 

no Brasil e submetidos ao regime da Lei Federal 6.404/76 e alterações 

posteriores, especialmente as introduzidas pela Lei 11.638/2007, bem como 

as Normas Brasileiras de Contabilidade convergidas às normas 

internacionais, mediante a aplicação das International Financial Reporting 

Standards – IFRS, além das disposições da legislação fiscal vigente, 

incluindo as instruções normativas SRF nº 162, de 31/12/1998 e nº 130, de 

10/11/1999, referentes à amortização e depreciação dos investimentos. 

2.7 A Concessionária deverá realizar as projeções em moeda constante (não 

considerar a inflação). 

2.8 O Plano de Negócios deverá ser apresentado em milhares de Reais 

(R$1.000), com periodicidade mínima anual e todos os valores constantes 

deverão estar expressos no primeiro dia do mês da data-base de referência 

indicada no Edital, pro rata temporis. 

3. DIRETRIZES PARA O PLANO DE NEGÓCIOS 

No Plano de Negócios deverão ser informadas as premissas que constituirão os 

demonstrativos financeiros, contendo as hipóteses sobre as quais eles foram 

baseados. Para auxiliar o processo descritivo e de apresentação desses 

demonstrativos, a Concessionária deverá preencher planilhas com quadros 

financeiros. 

3.1 QUADRO 1: Receitas e Tributos 
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a) Receitas 

A CONCESSIONÁRIA deverá informar e detalhar as receitas previstas: 
 
 As receitas Tarifárias previstas, sem descontos referentes aos 

Indicadores de Qualidade e Desempenho; 

 As receitas financeiras oriundas de aplicações ou outras operações 

financeiras. 

b) Tributos 

A Concessionária deverá informar e detalhar os tributos que incidirão sobre os 

itens de receitas, seu regime de tributação, base de cálculo e alíquotas. 

 

3.2 QUADRO 2: Despesas Operacionais  

Descrever o modelo de custos da SPE, detalhando:  

a) Custos operacionais 

b) Custos administrativos  

c) Outras despesas 

 Despesas relativas às garantias e seguros contratados.  
 Descrever as demais despesas previstas. 

 
d) Depreciação e amortização: 

 Detalhar as despesas com amortização do ativo financeiro e intangível, 
além das despesas com depreciação. 

 
3.3 QUADRO 3: Investimentos e Imobilizado 

Descrever os investimentos previstos durante o prazo de concessão. 

 

3.4 QUADRO 4: Plano de Garantias e Seguros 

Detalhar as garantias e seguros contratados, para atender as exigências 

contratuais, com a indicação das condições, características de cada produto e 

custos. 
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3.5 QUADRO 5: Despesas Pré-Operacionais 

Descrever as despesas pré-operacionais da SPE, que ocorrerão antes do início 

da operação.  
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3.6 QUADRO 6: Serviços da Dívida 

Descrever o plano de financiamento da SPE, incluindo os aportes de acionistas 

com recursos próprios, empréstimos, emissões de títulos, emissões de 

debêntures e leasing financeiro e respectivos custos quanto à despesa de juros, 

taxas, comissões, seguros e garantias. 

 

3.7 QUADRO 7: Fluxo de Caixa 

A Concessionária deverá projetar o Fluxo de Caixa do Projeto (SPE 

desalavancado) e o Fluxo de Caixa do Acionista (SPE alavancado), compatível 

com as premissas adotadas no Plano de Negócios. Deverá ser calculada a Taxa 

Interna de Retorno para o Fluxo de Caixa do Projeto e para o Fluxo de Caixa do 

Acionista. 

 

3.8 QUADRO 8: Demonstrações Contábeis da SPE 

A Concessionária deverá apresentar de forma sintética, porém detalhando os 

valores referentes a: 

a) O Balanço Patrimonial da SPE anual projetados para cada ano do contrato, 
durante toda a concessão; 

b) A Demonstração de Resultados da SPE anual projetados para cada ano do 
contrato, durante toda a concessão. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este caderno define as condições e normas que regerão a estrutura tarifária e o 

Sistema de Pedagiamento que a CONCESSIONÁRIA deverá implantar para a 

Exploração do Sistema Rodoviário em LICITAÇÃO. 

Vale ressaltar que os mesmos têm caráter meramente de consulta, sem 

vinculação ao processo licitatório, devendo os licitantes e interessados realizarem 

seus próprios estudos técnicos e econômico-financeiros. 

 

2. MODELO DE TARIFAÇÃO E PEDAGIAMENTO 

O Sistema de Pedagiamento será do tipo aberto, com praças de pedágio tipo 

“barreira”, na qual a cobrança será bidirecional, ou seja, os usuários pagarão nos 

dois sentidos. 

 

3. VALOR DA TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO 

O valor da Tarifa Básica de Pedágio, tendo como data-base a data de referência 

indicada no Edital, será definido conforme o valor resultante da proposta vencedora 

no Edital. 

 

4. CATEGORIAS DE VEÍCULOS 

A TARIFA DE PEDÁGIO a ser efetivamente cobrada de cada usuário será o 

resultado do produto da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO pelo fator multiplicador da 

tarifa correspondente a cada categoria de veículo, conforme estabelecido no 

quadro a seguir, que classifica os veículos pelo tipo, número de eixos e rodagem. 
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TABELA DE MULTIPLICADOR DE TARIFA POR CATEGORIA DE VEÍCULO 

CATEGORIA CATEGORIA DE VEÍCULOS 
N° 

EIXOS 
RODAGEM 

(1) 
MULTIPLICADOR 

DA TARIFA 

1 
VEÍCULOS DE PASSEIO E/OU UTILITÁRIOS: 
AUTOMÓVEL, CAMINHONETA, TRICICLO E 
FURGÃO. 

2 SIMPLES 1,0 

2 
VEÍCULOS COMERCIAIS COM 2 EIXOS: 
CAMINHÃO LEVE, MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS, 
CAMINHÃO-TRATOR E FURGÃO. 

2 DUPLA 2,0 

3 
VEÍCULOS COMERCIAIS COM 3 EIXOS: 
CAMINHÃO-TRATOR, CAMINHÃO-TRATOR COM 
SEMIRREBOQUE E ÔNIBUS. 

3 DUPLA 3,0 

4 
VEÍCULOS COMERCIAIS COM 4 EIXOS: 
CAMINHÃO COM REBOQUE, CAMINHÃO-TRATOR 
COM SEMIRREBOQUE. 

4 DUPLA 4,0 

5 
VEÍCULOS COMERCIAIS COM 5 EIXOS: 
CAMINHÃO COM REBOQUE, CAMINHÃO-TRATOR 
COM SEMIRREBOQUE. 

5 DUPLA 5,0 

6 
VEÍCULOS COMERCIAIS COM 6 EIXOS: 
CAMINHÃO COM REBOQUE, CAMINHÃO-TRATOR 
COM SEMIRREBOQUE. 

6 DUPLA 6,0 

7 
VEÍCULOS COMERCIAIS COM 7 EIXOS: 
CAMINHÃO COM REBOQUE, CAMINHÃO-TRATOR 
COM SEMIRREBOQUE. 

7 DUPLA 7,0 

8 
VEÍCULOS COMERCIAIS COM 8 EIXOS: 
CAMINHÃO COM REBOQUE, CAMINHÃO-TRATOR 
COM SEMIRREBOQUE. 

8 DUPLA 8,0 

9 
VEÍCULOS COMERCIAIS COM 9 EIXOS: 
CAMINHÃO COM REBOQUE, CAMINHÃO-TRATOR 
COM SEMIRREBOQUE. 

9 DUPLA 9,0 

10 
AUTOMÓVEL OU CAMINHONETE COM 
SEMIRREBOQUE. 

3 SIMPLES 1,5 

11 
AUTOMÓVEL OU CAMINHONETE COM 
REBOQUE. 

4 SIMPLES 2,0 

12 
MOTOCICLETA, MOTONETA E BICICLETA A 
MOTOR. 

2 SIMPLES 0,5 

13 
VEÍCULOS ESPECIAIS OU COM MAIS DE 9 EIXOS 
(2)  

- - NOTA (2) 

14 VEÍCULOS ISENTOS  - - 0 

Notas:  
(1)

 A rodagem traseira de pneus do tipo “single” ou “supersingle” é equivalente à 

dupla, para efeito da estrutura tarifária aqui definida; 
(2)

 Para os veículos com mais de 9 (nove) eixos e os denominados “veículos 

especiais", que transportam cargas superpesadas e indivisíveis, a 

CONCESSIONÁRIA cobrará TARIFA DE PEDÁGIO equivalente à categoria 9 

(nove) acrescida do valor da tarifa dos veículos da categoria 1 (um), multiplicada 

pelo número de eixos que excederem a 9 (nove).  
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5. ISENÇÕES 

Terão trânsito livre no Sistema Rodoviário e ficam, portanto, isentos do 

pagamento de Tarifa de Pedágio: 

 veículo oficial, devidamente identificado, assim entendido aquele que 

esteja a serviço da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal, seus respectivos órgãos, departamentos, autarquias ou fundações 

públicas; 

 veículo de Corpo Diplomático; 

 veículo de atendimento público de emergência, tais como do Corpo de 

Bombeiros e ambulâncias, quando em serviço; 

 veículo de transporte escolar de alunos do ensino fundamental, médio e 

superior desde que cadastrado pelo Poder Concedente.  

 viatura policial. 

Será vedado ao PODER CONCEDENTE estabelecer privilégios tarifários que 

beneficiem segmentos específicos de usuários, exceto se no cumprimento de lei, 

que especifique as fontes de recursos para ressarcimento da 

CONCESSIONÁRIA.  

A CONCESSIONÁRIA, a seu exclusivo critério e por sua conta e risco, poderá 

conceder isenções e descontos tarifários, bem como realizar promoções tarifárias 

de caráter sazonal, sem que isso, todavia, possa gerar qualquer direito à 

solicitação de compensação nos valores das tarifas. 

 

6. VALIDADE E ATUALIZAÇÃO TARIFÁRIA 

O valor da tarifa de pedágio deverá ser preservado pelas regras de reajuste e 

revisão previstas no CONTRATO, com a finalidade de assegurar, em caráter 

permanente, a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do Contrato de 

Concessão. 
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A TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO será atualizada por meio de: 

6.1  Reajustes Periódicos 

Visando a manter o valor aquisitivo das tarifas, o valor da TARIFA BÁSICA DE 

PEDÁGIO será reajustado de acordo com a fórmula abaixo, com periodicidade 

anual, sem prejuízo da possibilidade de redução desse prazo, nos termos do 

inciso III do §3° e §5° do artigo 28, conjugados com o §1° do artigo 70 da Lei n° 

9.069 de 29 de junho de 1.995, ou de ampliação do mesmo prazo, por força de 

instituto legal superveniente, considerando-se a data-base da tarifa indicada no 

Edital, para efeito de aplicação do presente critério. 

O primeiro reajuste contratual dar-se-á na data do início da cobrança do pedágio, 

desde que decorridos 12 (doze) meses contados da data-base indicada no Edital 

e os reajustes posteriores, a cada período de 12 (doze) meses contados da data 

do início da cobrança do pedágio, de acordo com a fórmula a seguir: 

𝑻𝒊  =   
𝑰𝑷𝑪𝑨𝒊

𝑰𝑷𝑪𝑨𝟎
  ×   𝑻𝟎 

onde: 

𝑻𝒊 = tarifa básica de pedágio reajustada; 

𝑻𝟎 = tarifa básica de pedágio referente a data-base indicada no Edital; 

𝑰𝑷𝑪𝑨𝒊 = é o número índice acumulado do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), referente ao mês anterior da vigência da tarifa reajustada 𝑻𝒊 

; 

𝑰𝑷𝑪𝑨𝟎 = é o número índice acumulado do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE),, referente ao mês anterior da data-base indicada no Edital 

para a tarifa básica de pedágio 𝑻𝟎 . 

O cálculo do valor reajustado da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO será elaborado 
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pela CONCESSIONÁRIA, em conformidade com a metodologia aqui especificada, 

e apresentado à apreciação da AGER/MT, para verificação de consistência e, se 

for o caso, aprovação identificando a data em que a nova tarifa entrará em vigor. 

6.2  Revisões Extraordinárias 

Poderão ocorrer revisões extraordinárias, a qualquer momento, por iniciativa do 

PODER CONCEDENTE ou por solicitação da CONCESSIONÁRIA, com base em 

análise do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, de acordo com os 

procedimentos explicitados no Edital e seus anexos. 

7. ARREDONDAMENTOS PARA COBRANÇA 

Com o objetivo de manter a adequada fluidez do trânsito e propiciar maior 

comodidade aos usuários, o valor da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO, resultante 

do cálculo de reajuste e/ou revisão será expressa em reais e centavos, de forma 

que esses (centavos) sejam representados por números múltiplos de 10 centavos 

de real, sempre arredondado para menos, ou seja, quando a casa de centavos for 

diferente de zero, será substituída por esse, mantendo inalterada a casa de 

dezena de centavos. 

O valor da tarifa para cada categoria corresponderá ao resultado da multiplicação 

do valor arredondado da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO pelo fator “Multiplicador 

da Tarifa” explicitado na tabela contida no item 4. 

Caso o resultado da operação da TARIFA BÁSICA DE PEDÁGIO com o fator 

“Multiplicador da Tarifa” resulte em valor múltiplo de 5 centavos de real, que não 

seja múltiplo de 10 centavos de real, o produto será arredondado para a divisão 

monetária superior mais próxima permitida que resulte em valores múltiplos de 10 

centavos de real. 

Para fins de aplicação de reajustamentos e revisões, devem ser sempre 

considerados os valores iniciais, não-arredondados. Na hipótese do 

arredondamento, as diferenças resultantes das operações não serão objeto de 
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compensação para mais ou para menos. 
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