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O ano 2015 marca a instituição de uma 
nova estrutura organizacional no DNIT, 
cuja principal característica é o 
fortalecimento de sua atuação nas 
pontas, ou seja, nas superintendências 
regionais e administrações 
hidroviárias. Além das 25 
superintendências regionais, a 
Autarquia conta agora com oito 
administrações hidroviárias, que foram 
absorvidas – até então, as ações nesta 
área eram executadas por meio de 
convênio. Com a nova estrutura, a 
Autarquia passou a atuar diretamente 
nos três modais de transporte – 
rodoviário, aquaviário e ferroviário 
-  nos moldes em que foi idealizada 
quando de sua criação, em 2001. 
A estrutura do DNIT mudou, mas a 
Autarquia mantém a missão de 
implementar a política de 
infraestrutura de transportes, atuando 
de forma a contribuir para o 
desenvolvimento sustentável do país. É 
pelas vias implantadas que circulam 
diariamente as pessoas e a produção, 
movendo a economia brasileira. Cabe a 
todo o DNIT – Sede e administrações 
descentralizadas - assegurar conforto e 
segurança àqueles que utilizam as vias 
sob sua responsabilidade. 
Em 2015, o DNIT apresentou 
resultados consistentes. Os 
investimentos neste ano alcançaram 
cerca de R$ 10,15 bilhões em 
infraestrutura. Destacam-se as ações 
executadas para manter 83% da malha 
rodoviária federal pavimentada em 
boas condições de trafegabilidade. Na 
área aquaviária, reveste-se de grande 
importância o contrato para a 
transferência de conhecimento 
assinado com o Exército dos EUA, 
corporação que mantém as hidrovias 
daquele país. Trabalhando com 
engenheiros de reconhecida expertise 
na área aquaviária, o DNIT ajudará a 
fomentar o desenvolvimento das 
hidrovias brasileiras, impulsionando a 
vocação hidroviária do país. 
A Autarquia é responsável por 52.949 
quilômetros de rodovias pavimentadas. 

Na área de construção rodoviária, 
foram executados 553,73 quilômetros 
de obras, sendo 366,62 quilômetros de 
construção e 187,11 quilômetros de 
adequação/duplicação. No âmbito da 
manutenção, por meio do Programa de 
Contratação, Restauração e 
Manutenção por Resultados de 
Rodovias Federais Pavimentadas, as 
obras de restauração e serviços de 
conservação, contemplaram 43.889,4 
km da malha pavimentada. 
Também devem ser destacadas, no 
quesito segurança, as ações para a 
operacionalização do Programa 
Nacional de Controle de Velocidade-
PNCV nas rodovias. Até 2015, foram 
autorizadas a instalação de 3.735 
equipamentos controladores de 
velocidade, contribuindo para a 
redução em 24% do Índice de 
Severidade (S) de acidentes 
registrados na malha rodoviária 
federal. No tocante às ações do 
controle de pesagem de veículos, o 
DNIT implementou o Plano Nacional de 
Pesagem – PNP, para o qual foram 
desenvolvidos os projetos de 35 postos 
e realizados os estudos para outros 27 
postos integrantes da 2ª ETAPA do 
PIAF – Posto Integrado Automatizado 
de Fiscalização. 
O Programa Nacional de Segurança e 
Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL é 
outro importante fator para a 
segurança nas vias. Em 2015, foram 
assinados 14 contratos que abrangem 
5.700 quilômetros de rodovias, 
totalizando 104 contratos, que 
correspondem a aproximadamente 
46.600 quilômetros. Pelo Programa, 
que promove a padronização da 
sinalização rodoviária sob a ótica de 
desempenho aprimorado, foram 
aprovados projetos básicos de 
sinalização em 44.000 quilômetros, 
projetos executivos em 34.000 
quilômetros, sendo executados 19.000 
km de sinalização horizontal, 9.600 km 
de sinalização vertical e 7.700 km de 
dispositivos de segurança. 
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Fundamental para o planejamento 
logístico e monitoramento da malha 
rodoviária, o Plano Nacional de 
Contagem de Tráfego – PNCT alcançou 
os seguintes resultados em 2015: a) 
Implantação de 125 pontos, 
totalizando 216 pontos de contagem de 
tráfego em operação, dos 320 pontos 
de contagem permanente 
programados para operação na rede 
rodoviária federal; b) Aquisição dos 
equipamentos tablets a serem 
utilizados para a coleta de informações 
nas pesquisas Origem e Destino – O/D. 
O contrato de prestação de serviços 
técnicos com o United States Army 
Corp of Engineers – USACE (Corpo de 
Engenheiros do Exército 
Americano) para elaboração de 
estudos de engenharia fluvial e de 
navegação, mediante a transferência 
de conhecimento por meio de 
capacitação e treinamento, com 
duração de cinco anos, foi uma grande 
conquista no modal aquaviário. 
Destacam-se também as ações que 
viabilizaram a licitação para a 
contratação de empresa para a 
elaboração dos Projetos Básico e 
Executivo das Ações Ambientais, bem 
como a Execução das Obras de 
Derrocamento para a Implantação do 
Canal de Navegação na região do 
Pedral do Lourenço, na Hidrovia do 
Tocantins, no Estado do Pará. 
Por meio de convênio com a Marinha do 
Brasil, o DNIT está executando o 
levantamento hidrográfico, 
planejamento e instalação de sinais e 
balizamento no trecho do Rio Madeira 
compreendido entre Porto Velho (RO) e 
sua foz no rio Amazonas. Na Região 
Norte do país, em continuidade ao 
programa de desenvolvimento do 
transporte aquaviário de passageiros e 
misto (passageiros e cargas), 
somaram-se esforços visando a 
contratação de projetos e de serviços 

complementares para as Instalações 
Portuárias Públicas de Pequeno Porte – 
IP4 existentes e para novas estruturas. 
Também foram licitados serviços de 
manutenção, a fim de solucionar 
problemas relativos à incidência de 
toras e galhadas que causam avarias às 
estruturas das IP4s. 
No modal ferroviário, destaca-se a 
entrega de obras em Juiz de Fora/MG 
para eliminação de conflitos do trânsito 
ferroviário com o trânsito local, 
aumentado a segurança de motoristas 
e pedestres. Foi concluído o acesso à 
Ponte da Rua Antônio Lagrota e Ponte 
Antônio Lagrota. Também foi entregue 
o empreendimento do Contorno 
Ferroviário no Município de Três 
Lagoas/MS, com licença de operação 
pela ANTT. 
Responsável pelos bens da Rede 
Ferroviária Federal – RFFSA desde sua 
extinção, em 2007, o DNIT cedeu, 
somente em 2015, 207 edificações 
para utilização em projetos sociais e 
culturais por municípios e entidades. 
Paralelamente, recebeu da Secretaria 
do Patrimônio da União – SPU outros 
300 imóveis oriundos da RFFSA. Foram 
leiloados 183 vagões e locomotivas, 
além de terem sido avaliados bens 
móveis não operacionais nos estados 
de Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e 
São Paulo. 
Compartilhar com os cidadãos as 
informações sobre nossas iniciativas, 
resultados e conquistas obtidas é mais 
que um dever; é motivo de orgulho e 
satisfação prestar contas sobre a 
atuação de nossos servidores e 
colaboradores em busca de uma 
infraestrutura condizente com as 
necessidades do país. Nas próximas 
páginas, são apresentados os 
resultados desse esforço. 
______________________________ 
Valter Casimiro Silveira  
Diretor-Geral do DNIT  
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O Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes – DNIT 
tem como missão “implementar a 
política de infraestrutura de 
transportes contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável do país”. 
Para tanto, o DNIT vem, nos últimos 
anos, aprimorando a sua gestão no 
sentido de dar maior transparência as 
suas ações junto aos órgãos de 
controle e à sociedade brasileira. 

Em 2015, o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes – DNIT, 
no uso de suas atribuições, executou 
diversas ações, com vistas a 
proporcionar maior conforto e 

segurança aos usuários das rodovias, 
ferrovias e hidrovias brasileiras. 

Para apresentar o desempenho da 
gestão do DNIT, referente as principais 
ações realizadas durante o exercício de 
2015, o Relatório de Gestão Temático 
está estruturado com base nas 
seguintes temáticas: Institucional, 
Orçamento e Finanças, Ouvidoria, 
Procuradoria, Planejamento e 
Pesquisa, Programas de Infraestrutura 
de Transportes, Tecnologia da 
Informação. 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES 

 

 

 

 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 
DNIT, Autarquia Federal criada pela Lei nº 10.233, de 5 de 
junho de 2001, vinculada ao Ministério dos Transportes, 

Portos e Aviação Civil, com personalidade jurídica de direito público 
e autonomia administrativa, patrimonial e financeira, com sede e foro 
na cidade de Brasília, Distrito Federal, é uma entidade gestora e 
executora, em sua esfera de atuação, da infraestrutura de transporte 
terrestre e aquaviário integrante do Sistema Federal de Viação, que 
compreende a operação, manutenção, restauração, adequação de 
capacidade e ampliação mediante construção de novas vias e 
terminais. 

A Autarquia é dirigida por um Conselho de Administração e por uma 
Diretoria, composta por um Diretor-Geral e seis Diretores, os quais 
formam a Diretoria Colegiada da Autarquia. Já o Conselho de 
Administração – Órgão Superior de Deliberação - é composto por seis 
membros, sendo um secretário executivo do Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil, Diretor-Geral do DNIT, dois 
representantes do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, 
um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e um representante do Ministério da Fazenda. 

O Departamento conta, ainda, com 25 órgãos descentralizados, 
denominados de Superintendências Regionais. 

 

 

 

 

O
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ORGANOGRAMA FUNCIONAL DO DNIT

 
Fonte: DNIT (Estrutura vigente no exercício de 2015) 

ORGANOGRAMA DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DO DNIT 

SUPERINTENDÊNCIAS 
REGIONAIS

ADMINISTRAÇÃO 
HIDROVIÁRIA*

NÚCLEO DE APOIO 
ADMINISTRATIVO

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL

SEÇÃO DE CADASTRO E 
LICITAÇÕES

SERVIÇO DE 
ENGENHARIA

SERVIÇO DE 
ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS

PROCURADORIA 
FEDERAL 

ESPECIALIZADA
UNIDADES LOCAIS

* Administração Hidroviárias localizadas apenas nas Superintendências AM, PA, GO, MA, MG, SP, MS e RS.

Fonte: DNIT (Estrutura vigente no exercício de 2015) 
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 ano de 2015 foi marcado 
pela homologação, junto a 
Diretoria da Autarquia, do 
processo de monitoramento 

e controle da estratégia, pela 
estruturação de uma área 
responsável pela coordenação do 
processo de monitoramento e pela 
disseminação e aplicação das 
melhores práticas de gestão de 
projetos. 

A aplicação das melhores práticas 
consistiu na divisão do portfólio de 
36 (trinta e seis) iniciativas 
estratégicas em três carteiras de 12 
(doze) que foram detalhadas em 
oficinas juntamente com os 
gerentes e equipes de cada uma 
delas. 

O trabalho foi embasado por 
elementos do Project Management 
Institute (PMI) e, ao final de duas 
oficinas internas, a Autarquia 
possuía o detalhamento de 24 
(vinte e quatro) iniciativas com os 
seus respectivos Termos de 
Abertura (TAPs), Estruturas 
Analíticas (EAPs), matrizes de 
responsabilidades, cronogramas e 
estratégias de execução. 

O modelo de gestão das iniciativas 
objetivou padronizar os processos 
que devem ser executados pelos 
gerentes, contemplando a 
sistemática de acompanhamento, 
periodicidade das atividades de 
monitoramento, indicadores de 
desempenho e responsáveis pela 
coleta de informações. Conforme 
prevê a própria metodologia, o 
processo foi customizado 
considerando a atual maturidade do 
DNIT em gerenciamento de 
projetos. 

Em 2015, esta Autarquia atuou no 
sentido de consolidar o processo de 
implantação do planejamento e 
gestão estratégica.  

O foco de atuação foi a formulação, 
revisão, desdobramento (tradução), 
alinhamento, implementação, 
monitoramento e capacitação, 
utilizando como referências as 
metodologias do Balanced 
Scorecard – BSC e do Project 
Management Institute (PMI) 
/Project Management Body of 
Knowledge – PMBOK. Os seguintes 
produtos/serviços foram 
concluídos:  

 Definição e composição da 
carteira de projetos estratégicos 
e respectivo macro plano; 

 Detalhamento de 36 projetos, 
divididos em três ondas de 12 
projetos cada;  

 Estruturação da área responsável 
pelo monitoramento da 
estratégia; 

 Capacitação do pessoal envolvido 
com o monitoramento das 
iniciativas estratégicas; 

 Desenho do processo de 
monitoramento da estratégia; 

 Implementação e 
acompanhamento do processo de 
monitoramento da estratégia. 

 

O
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O Mapa Estratégico mostra 
graficamente, de maneira simples, 
a estratégia que o DNIT deve seguir 
para alcançar a sua visão de longo 
prazo. Essa estratégia é composta 
por objetivos estratégicos que 
consistem em desafios de longo  
 
 

 
prazo que o DNIT almeja superar. 
Esses desafios estão aglomerados 
nos seguintes temas: ampliação e 
qualificação da malha e dos 
serviços, planejamento, 
contratação, execução e 
fiscalização, governança, pessoas e 
ambiente. 

  

Mapa Estratégico 
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DNIT - Sede 
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 planejamento orçamentário 
do DNIT é elaborado em 
consonância com o 

cronograma que é publicado, 
anualmente, no Diário Oficial da 
União, por recomendação da 

Controladoria-Geral da União – 
CGU. O cronograma define os 
prazos para as 5 etapas de 
elaboração da Proposta 
Orçamentária do DNIT. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

O

Orçamento atualizado de 2015: 

R$ 11,61 bilhões 

ETAPAS DA PLOA 
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BR - 381/MG 
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A Instrução Normativa/DG nº 
01/2013, institui o rito do Processo 
Administrativo de Apuração de 
Responsabilidade - PAAR das 
infrações praticadas pelos 

fornecedores do DNIT e 
regulamenta as competências 
administrativas para aplicação das 
sanções administrativas cabíveis.  
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BR - 242/MT
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Análise de minuta de edital  
(RDC-Contratação Integrada – 
maior desconto). 

Objeto da consulta: Minuta de edital em Regime 
Diferenciado de Contratações (RDC), critério de 
maior desconto, para fins de contratação de 
empresa para elaboração dos projetos básico e 
executivo, das ações ambientais, bem como das 
obras de derrocamento para implantação do canal 
de navegação na região dos Pedrais (Pedral de 
Lourenço) da hidrovia do Tocantins no Estado do 
Pará. 

Análise de minuta padrão de 
edital (RDC-Contratação 
Integrada – menor preço) – 
Parecer Padronizado. 

Objeto da consulta: Minuta padrão de edital 
de regime diferenciado de contratações, tipo 
menor preço. 
 

Objeto da consulta: Questão ambiental 
relacionada à competência para a arborização 
das margens de rodovias federais do Nordeste. 

Arborização das margens de 
rodovias federais. Revogação 
tácita da Lei nº 4.466/1964. 

Manifestações Jurídicas em destaque - 2015 
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 Contratos administrativos. 
Recuperação judicial. 

Objeto da consulta: Possibilidade de 
celebração de termo aditivo para reinício de 
contrato para medição de serviços e o 
consequente pagamento com empresa em 
recuperação judicial. 

Contratos administrativos. 
Recuperação judicial. 

Objeto da consulta: Possibilidade jurídica, 
em tese, de exigência em edital de licitação de 
determinado valor de capital circulante líquido 
cumulativamente a valor de patrimônio líquido 
mínimo, bem como de se exigir capital 
circulante líquido mínimo em editais cujo 
objeto contemple a execução de obras. 
 

Pregão eletrônico. Solução em 
tecnologia da informação. 

Objeto da consulta: Licitação na modalidade 
de pregão eletrônico do tipo menor preço para 
aquisição de fitas para robôs de backup. 
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Reequilíbrio 
econômico financeiro. 

Objeto da consulta: Consulta acerca do 
reconhecimento do reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, em razão de 
superveniência do Plano Brasil Maior. 

Seguro risco de engenharia. 
Postergação do prazo para 
apresentação da apólice.

Objeto da consulta: Previsão de seguro de 
risco de engenharia para contratação de obras 
mediante Regime Diferenciado de Contratação 
– RDCi. 

Subcontratação. 

Objeto da consulta: Possibilidade de 
subcontratação dos serviços de 
assessoramento especializado na qual as 
disposições do edital conflitam quanto à 
possibilidade de contratação. 

Objeto da consulta: Orientação de qual 
procedimento a ser adotado nas ações judiciais 
que envolvem a Administração das Hidrovias 
do Tocantins e Araguaia – AHITAR. 

Sub-rogação. 
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A Gerência de Pavimentos é a 
ferramenta utilizada pelo DNIT para 
traçar a forma mais eficaz de aplicação 
de recursos públicos nas rodovias 
federais, de modo a responder às 
necessidades dos usuários. 

 

 

  

Objetivos do SGP 

 Determinar a forma mais eficaz 
da aplicação dos recursos 
públicos; 

 
 Avaliar as condições da superfície 

dos pavimentos; 
 
 Identificar os segmentos críticos; 
 
 Elaborar o programa de 

manutenção; 
 
 Verificar os resultados de 

investimentos anteriores; 
 
 Responder às necessidades dos 

usuários dentro de um plano 
estratégico com melhor relação 
Custo x Benefício. 
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As soluções propostas pela Gerência de Pavimentos 
do DNIT são provenientes do catálogo de soluções 
vigente, o qual representa soluções em nível de rede 
(gerencial), ou seja, adequadas para a previsão 
orçamentária dos investimentos com manutenção 
rodoviária e não para a sua aplicação direta em 
projetos. Observa-se que, para o planejamento das 
ações de manutenção rodoviária, os levantamentos 
necessários à Gerência de Pavimentos do DNIT são 
realizados em períodos cíclicos, não se atendo, 
necessariamente, às necessidades imediatas de 
projeto. 

Deste modo, as soluções propostas pela Gerência de 
Pavimentos representam um norte na escolha do 
programa de manutenção a ser adotado, aonde, para 
a sua determinação, torna-se necessária a análise 
isolada de cada trecho, considerando as situações e 
condicionantes específicas, uma vez que as soluções 
propostas pelo planejamento estão em nível de rede. 

O Catálogo de Soluções Técnicas de Restauração e 
Recuperação de Pavimentos Rodoviários, utilizado 
pela Gerência de Pavimentos, passou por uma 
revisão. 

 

No tocante às intervenções previstas no HDM, cumpre 
destacar que todas as informações estão disponíveis na 
Coordenação-Geral de Planejamento e Programação de 
Investimentos – CGPLAN/DPP/DNIT, referentes ao 
exercício 2014, tendo em vista que as atualizações dos 
dados integrantes do Sistema de Gerência de 
Pavimentos - SGP, que iniciaram em 2015, estão em 
andamento, bem como a implementação das novas 
soluções no HDM, com seus respectivos custos, 
referente ao último catálogo de soluções homologado. 

Atinente ao modelo HDM-4, cumpre informar que está 
em fase de calibração para adequação às características 
brasileiras. A pesquisa conta com cinco campanhas de 
levantamentos em 50 trechos experimentais, 
distribuídos pela malha rodoviária federal. Atualmente, 
três das cinco campanhas já se encontram concluídas. 

Ainda referente ao assunto em tela, faz-se necessário 
ressaltar que o modelo HDM-4 representa uma 
ferramenta de auxílio às análises realizadas através do 
Sistema de Gerência de Pavimentos – SGP do DNIT, 
tendo como foco a avaliação econômica comparativa de 
intervenções rodoviárias, considerando cenários 
econômicos determinados. 

Em 2015, foram realizadas reuniões conjuntas entre 
a Coordenação-Geral Planejamento e Programação de 
Investimentos - CGPLAN/DPP e a Coordenação-Geral 
de Manutenção Rodoviária - CGMRR/DIR, e 
respectivas Superintendências Regionais do DNIT, 
para identificação, análise e priorização das ações 
necessárias de manutenção rodoviária. Nessas 
reuniões foram discutidos os segmentos descobertos 
e os contratos de manutenção com encerramentos 
previstos no decorrer de 2015. Além disso, foram 
estabelecidas ações para correção de inconformidades 
aferidas e eventuais ajustes nos trechos e 
estabelecidos prazos para conclusão dos estudos e 
levantamentos de campo que subsidiarão os 
projetos/anteprojetos. 

Essas ações visam o cumprimento às atribuições 
referentes a adoção de providências necessárias para 
assegurar a cobertura de contratos com projetos de 
manutenção para a malha federal, sob 
responsabilidade do DNIT.  

Os dados do Sistema de Gerência de Pavimentos – 
SGP foram disponibilizados às Superintendências 
Regionais. Esses dados são referências iniciais de 
soluções e custos a nível de planejamento, que 
auxiliam nos processos de tomadas de decisões 
quanto às intervenções necessárias nos segmentos de 
rodovias pavimentadas. 

A CGPLAN/DPP, a CGMRR/DIR, e as respectivas 
Superintendências Regionais atuaram, visando a 
necessidade do interesse público e as responsabilidades 
com a infraestrutura rodoviária federal jurisdicionada ao 
DNIT, sendo formatado o Plano Nacional de Manutenção 
Rodoviária – PNMR-2015, com o objetivo de possibilitar 
a avaliação da malha rodoviária quanto à sua condição e 
necessidade de intervenção. Desta forma, foi possível 
alocar os recursos disponíveis, tornando-o um 
importante instrumento de apoio a atividade gerencial. 

A título de informação, cabe observar que o DNIT, 
através da CGPLAN/DPP/DNIT, vem aprimorando e 
atualizando os dados de entrada do SGP para que as 
soluções propostas, pelo sistema supracitado, sejam 
cada vez mais próximas àquelas adotadas em projetos. 
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Evolução do Perfil da Malha Rodoviária Federal 
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BR - 222/CE 
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Pontos de contagem de tráfego 

Tablets adquiridos para realizar 
pesquisa de Origem e Destino (O/D). 

Pontos de contagem de tráfego 
permanentes em operação 

320 

216 

750 

Operação 

Meta 

Pesquisa 

Metas do PNCT 

O Plano Nacional de Contagem de Tráfego 
– PNCT, instituído em 2013, tem por objetivos 
contar e classificar o tráfego em 320 pontos de 
contagem de veículos instalados na malha 
rodoviária federal, realizar pesquisa de Origem 
e Destino e aplicar modelo matemático para 
estimar o tráfego Volume Médio Diário Anual - 
VDMA para toda a rede rodoviária federal. 

A contagem e classificação é realizada através 
de quatro contratos de serviços de análise e 
contagens de tráfego em pontos específicos da 
malha rodoviária federal e um contrato de 
recebimento e gestão dos dados coletados. 
Para garantir a confiabilidade e qualidade dos 
dados, fez-se necessária a realização de estudo 
para desenvolvimento de critérios e de 
protótipo de Sistema de Controle de Qualidade 
de Dados de tráfego - SCQD, este estudo 
procura identificar o comportamento das 
medições e dos dados gerados pelo PNCT de 
forma a buscar melhorias para a qualidade do 
dado coletado. 

A pesquisa de Origem e Destino, está a cargo 
do Exército Brasileiro, através do Termo de 
Execução Descentralizada com o (TED-
290/2014). Tal pesquisa requer a utilização de 
equipamentos tablets, a serem utilizados para 
a coleta de informações nas referidas 
pesquisas. A aquisição destes equipamentos foi 
objeto do Edital de Pregão Eletrônico nº 
547/2015-00. Além disso, destaca-se como 
ação importante, no âmbito do PNCT, a 
primeira de quatro execuções da pesquisa de 
Origem/Destino, a ser realizada no período de 
02/07/2016 a 08/07/2016.  

O planejamento da pesquisa e o tratamento e 
consolidação dos dados da Pesquisa Origem e 
Destino, com vistas à aplicação de modelo 
matemático para a estimativa do Volume de 
Tráfego Médio Diário Anual - VDMA estão sendo 
realizados pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ. 
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VDR 
 

O Veículo de Diagnóstico de 
Rodovias – VDR é responsável por 
coletar informações do Índice de 
Irregularidade Internacional (IRI), 
executar o registro em Vídeo e o 
Levantamento Visual Contínuo 
(LVC) da Malha Rodoviária Federal, 
levantamentos funcionais 
rodoviários e alimentar o banco de 
dados do Sistema de Gerência de 
Pavimentos - SGP. 

O VDR, desenvolvido pelo DNIT, 
dispõe de alguns procedimentos 
para o monitoramento e avaliação, 
tais como: monitoramento dos 
veículos por satélite, critérios de 
aceitabilidade e monitoramento da 

produtividade e qualidade do 
serviço. 

Para cobrir os 55 mil km de rodovias 
federais, eram necessários 18 
meses e, aproximadamente, R$ 12 
milhões/ano. Atualmente, são 
necessários apenas 8 meses, a um 
custo de cerca de R$ 4 milhões. 
Uma economia de, 
aproximadamente, R$ 8 
milhões/ano. Com a melhoria da 
qualidade dos dados, foi possível 
otimizar os gastos públicos, 
priorizar as obras mais importantes, 
além de garantir maior vida útil ao 
pavimento e mais segurança aos 
motoristas. 
 

LEVANTAMENTOS - CUSTO/KM 

Ano Duração Dados Custo/km (R$) 

2006 18 meses 
Não sincronizados (dados colhidos 
separadamente em veículos e 
momentos distintos). 

139,58 

2013 8 meses Sincronizados (dados colhidos em 
mesmo veículo e ao mesmo tempo). 76,29 

Resultados 
Obtidos - 10 meses Dados de melhor qualidade - 63,29 

Fonte: CGPLAN/DPP/DNIT. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUÇÃO DO CUSTO DE DIAGNÓSTICO POR KM (R$/KM) 

Fonte: CGPLAN/DPP
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BR - 365/MG - Travessia Barra do Guaicuí 
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O PAS contempla 24.000 km de estudos. 

BR - 010/TO 
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Estudo de Adequação da BR – 365/MG (Foto: Google) 
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BR - 316/MA 
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O DNIT, por meio da Coordenação-
Geral de Meio Ambiente – CGMAB, da 
Diretoria de Planejamento e Pesquisa – 
DPP, executa atividades de gestão 
ambiental dos empreendimentos de 
infraestrutura e operação de 
transporte, zelando para que estejam 
em estrita observância à legislação 
ambiental, por meio da adoção de 

práticas sustentáveis de controle e 
mitigação de impactos ambientais, 
com vistas à preservação do meio 
ambiente, nos aspectos físicos, bióticos 
e socioeconômicos, realizando 
constantes levantamentos da situação 
ambiental da malha rodoviária federal 
pavimentada. A CGMAB é responsável 
pela contratação e fiscalização dos 
serviços de gestão ambiental. 

Supervisão Ambiental – BR - 163/PA 

Supervisão 
Ambiental

Gerenciamento 
Ambiental

Programas 
Ambientais 
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Promover a regularização ambiental de forma a obter licenças de 
operação para as rodovias federais pavimentadas até 19/07/2013 
que não foram objeto do rito ordinário de licenciamento ambiental. 

Objetivo: 

Benefícios: 
 Autorização ambiental para as obras rodoviárias: 

 Manutenção (conservação, recuperação e restauração) 
 Melhoramento e ampliação de capacidade 

 
Compromissos: 
 Elaborar 139 relatórios de controle ambiental 
 Mitigar impactos ambientais das obras 
 Comprovar cumprimento dos Termos de Compromisso 
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O DNIT lançou, em 2015, o Programa Federal de Faixas de Domínio, o 
PROFAIXA, que tem como objetivo atender às demandas internas e 
externas do DNIT, relacionadas às faixas de domínio em rodovias e 
ferrovias administradas pelo DNIT, no que diz respeito à localização e 
situação jurídica. 

Com o mapeamento e a regularização das faixas de domínio, a fiscalização 
fica mais fácil e evita ocupações irregulares. Ao inviabilizar essas invasões, 
a necessidade de programas de reassentamentos, por parte do DNIT, em 
caso de adequação de uma via, é minimizada. O prazo para conclusão dos 
serviços de identificação e regularização é de 20 anos. 

O primeiro passo para a titulação é o mapeamento de todas as áreas que 
ainda não receberam um registro em nome da União. Somente após a 
identificação e a medição dos perímetros que precisam de matrícula em 
cartório é que o DNIT executa a demarcação física, com cercas e sinalizações. 

Os trabalhos do PROFAIXA começam pelo projeto piloto na rodovia BR-
070/DF/GO/MT, com o levantamento de documentos que mostrem se há 
registro das áreas das faixas de domínio das rodovias federais, se em nome 
da União ou de particulares. 
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Compreende, em linhas gerais, a 
pesquisa, a normatização, a 
transferência de tecnologia e a 
assistência técnica ao DNIT e ao 
Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil. 

Elaboração de normas e 
documentos técnicos, a 
realização de treinamentos e a 
capacitação de pessoal, 
auditorias e suporte técnico à 
Administração Pública. 

Missão 

O IPR utiliza-se da 
metodologia do Ciclo de 
Desenvolvimento Tecnológico 
– CDT para cumprir suas 
atribuições. 

Atribuição 

METODOLOGIA do CDT 
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EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES DE CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO/DUPLICAÇÃO - PROGRAMA RODOVIÁRIO (KM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CGCONT/DIR/DNIT  



 

65                                          Relatório de Gestão Temático – Ações de 2015      DNIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Relatório de Gestão Temático – Ações de 2015      DNIT                                              66 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

67                                          Relatório de Gestão Temático – Ações de 2015      DNIT 

 

   

BR‐101/SC 
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BR - 242/MT 
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BR - 101/SC – Ponte Anita Garibaldi 
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BR - 386/RS 
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Reduzir a quantidade e a severidade dos acidentes nas rodovias 
federais, com consequente melhoria da segurança viária, 
através da instalação de equipamentos eletrônicos de 
fiscalização de trânsito em locais críticos definidos a partir de 
estudos de engenharia, bem como da operação desses 
equipamentos e da penalização aos infratores. 

Objetivo 

Índice de Severidade (S) 

Para avaliar a eficácia do PNCV, o DNIT utiliza 
o cálculo do Índice de Severidade (S), proposto 
pelo Departamento Nacional de Trânsito – 
DENATRAN, por meio da fórmula: 

 

 

 

D = Nº de acidentes sem vítimas 

V = Nº de acidentes com vítimas não fatais 

P = Nº de acidentes com vítimas não fatais envolvendo pedestres 

F = Nº de acidentes com vítimas fatais 

 

S= 1 x D + 4 x V + 6 x P + 13 x F 
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Fonte: DPRF/DNIT 

Fonte: DPRF/DNIT 
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Observação: No Amapá não há equipamentos em operação e No Amazonas não foi registrado 
acidentes em 2015.  
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O DNIT reduziu o Índice de 
Severidade (S), mesmo com 
o aumento do volume de 
tráfego nas rodovias federais. 

Fonte: DPRF/DNIT 
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O controle do excesso de peso 
dos veículos de transporte de 
carga e de passageiros que 
trafegam nas rodovias 
federais teve como 
abordagem inicial a 
implantação e operação de 73 
Postos de Pesagem de 
Veículos (PPV) até julho de 
2014. O modelo de 
fiscalização do excesso de 
peso foi alterado para a 
constituição de Postos 
Integrados Automatizados de 
Fiscalização (PIAF), cuja 

 

proposta é automatizar a 
fiscalização permitindo a 
redução do tempo de parada 
dos veículos no processo de 
coleta de dados, sendo uma 
de suas principais mudanças 
a possibilidade do posto 
operar sem a presença física 
do agente de trânsito, que 
passa a exercer suas 
atividades de forma remota 
em centros de controle 
operacionais. O novo modelo 
prevê duas etapas para sua 
realização. 
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Nota: Em 2015, para cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, no estado 
do Espírito Santo, o DNIT licitou, através do Edital Pregão Eletrônico nº 094/2015, duas 
balanças móveis/portáteis para fiscalização do excesso de peso nas rodovias BR-262/ES, BR-
259/ES e BR-381/ES.   
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BR - 153/TO

BR - 010/TO 
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BR - 230/TO 
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O Programa Nacional de Segurança Ferroviária em Áreas Urbanas - PROSEFER constitui-
se em uma importante diretriz para o planejamento da política de infraestrutura urbana 
das cidades e da política ferroviária. Por meio desse programa e com base em vistorias 
e estudos técnicos, levantam-se os principais pontos de transposições às vias férreas, 
dentro das cidades, que ocasionam congestionamento, insegurança aos pedestres e 
perda de produtividade da operação ferroviária. A partir desses pontos críticos, realizam-
se investimentos em obras de adequação ou contorno ferroviário, com vistas a solucionar 
o problema local da mobilidade urbana e da operação ferroviária. 
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 Contorno ferroviário do município de Três 
Lagoas - MS. 

 Projeto básico/executivo de transposição à via 
férrea nos municípios de Conchas/SP e Mogi 
das Cruzes/SP. 

 Estudo de viabilidade em Juazeiro/BA - Feira 
de Santana/BA. 

 Adequação ferroviária no município de Juiz de 
Fora/MG - execução de 5 %. 

 Adequação ferroviária no município de 
Guararema/SP - execução de 14%. 

 Contratado e em andamento o estudo de 
viabilidade: Eliminar conflito ferroviário no 
município de Curitiba/PR. 

 Contratado e em andamento o estudo de 
viabilidade e projeto executivo da variante de 
São José do Rio Preto, Cedral e Mirassol/SP. 

 Contratado e em andamento o projeto de 
rebaixamento da linha férrea em 
Pindamonhangaba/SP e Ferrovia Litorânea. 

 Transposição de linha férrea de Tatuí/SP - 
estudo contratado. 
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Estudo de Viabilidade: 

 Nos municípios de Araçatuba/SP, Laranjal 
Paulista/SP, Valparaiso/SP, Américo 
Brasiliense/SP - aguardando certame licitatório. 

 Projetos de Transposição da Via Férrea nos 
municípios de: Catanduva/SP, Campinas/SP, 
Valinhos/SP, Itapetininga/SP, Santo 
Anastácio/SP, Barretos/SP e Lençóis Paulista/SP 
– aguardando certame licitatório. 

Empreendimentos: 

 Transposição da Via Férrea no município de 
Guararema/SP. 

 Adequação da linha férrea e do Pátio Anísio Brás 
em Barra Mansa/RJ. 

 Contorno Ferroviário de Divinópolis/MG. 

 Intervenções em Juiz de Fora/MG. 

 Contorno Ferroviário de Camaçari/BA. 

 Contornos Ferroviários de Joinville/SC e São 
Francisco do Sul/SC. 
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A Diretoria de Infraestrutura Aquaviária do DNIT tem como finalidade o 
desenvolvimento de projetos e obras, instituir padrões e normas, manutenção, 
recuperação, programas de segurança e operação de infraestrutura aquaviária. 
Neste sentido, vale salientar que para o atendimento das diretrizes da política de 
transportes do Governo Federal, em 2015, foram executadas ações orientadas 
para a manutenção das condições de navegabilidade em, aproximadamente, 6 
mil km de hidrovias federais. 

Hidrovia Tietê-Paraná 
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Estudo de Viabilidade: 

 Estudo de viabilidade do corredor hidroviário 
Brasil-Uruguai (Mercosul). 

IP4 - Amazonas 

 Obras das IP4 dos municípios de Eirunepé, Fonte 
Boa, Tonantins, Novo Aripuanã e Japurá. 

 As obras de Tabatinga e Itacoatiara foram 
licitadas, a contratação emergencial das obras 
em Manacapuru e a publicação da licitação para 
a contratação de projeto para instalação de 
Lábrea.  

IP4 - Pará 

 Projetos executivos das IP4 dos municípios de 
São Miguel do Guamá, Augusto Corrêa (Distrito 
de Pirimirim), Juruti, Abaetetuba, Oriximiná, 
Viseu, Belém e Cametá. 

IP4 – Caracaraí/RR 
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Estudo de Viabilidade: 

 Estudos de viabilidade dos corredores 
hidroviários: Amazonas; Tapajós – Teles Pires – 
Juruena; Paraguai; São Francisco e Tocantins – 
Araguaia.  

IP4 - Amazonas 

 IP4 dos municípios de Itacoatiara (novo 
terminal), Apuí, Borba, e Autazes - em fase de 
obras. 

 IP4 projetadas para os municípios de Tefé (lago) 
e Parintins (Vila Amazônia) - projetos iniciados. 

 IP4 dos municípios de Itamarati, Ipixuna, 
Carauari e Guajará – Ordem de início das obras 
complementares. 

IP4 - Pará 

 Os projetos executivos das IP4 dos municípios de 
São Miguel do Guamá, Augusto Corrêa (Distrito 
de Pirimirim), Juruti, Abaetetuba, Oriximiná, 
Viseu, Belém e Cametá foram concluídos e as 
obras foram iniciadas. 

IP4 – Caracaraí/RR 
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Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil 
www.transportes.gov.br 

Petrobras 
www.petrobras.com.br 

 

Ministério do 
Planejamento, Orçamento 
e Gestão 
www.planejamento.gov.br 

Escola Nacional de 
Administração Pública 
www.enap.gov.br 

 

Instituto de Pesquisas 
Rodoviárias 
ipr.dnit.gov.br 

UFSC 
www.ufsc.br 

 

Exército Brasileiro 
www.eb.mil.br 

Fundação Trompowsky 
www.trompowsky.org.br 

 

SERPRO 
www.serpro.gov.br 

Fundação Getúlio Vargas 
portal.fgv.br 

 

UFRJ 
www.ufrj.br 

UFPR 
http://www.ufpr.br/portalufpr/

Principais parceiros do DNIT, internos ou externos que colaboraram ou 
participaram na consecução dos objetivos da Autarquia, ou seja, os parceiros 
relacionados aos seus macroprocessos finalísticos.  
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