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                 é um programa de estímulo à modernização das principais rodovias federais públicas e
concedidas com foco em segurança viária, fluidez e tecnologia, em consonância com a Política
Nacional de Transportes - PNT e o Plano Setorial de Transportes Terrestres - PSTT, promovendo
mais segurança e eficiência logística.

PILARES

Segurança viária

Tecnologia

Fluidez

métodos, ações e normas para a circulação segura de pessoas e veículos em rodovias, que
visam a prevenção e redução do risco de acidentes

soluções tecnológicas para aprimorar a prestação de serviços aos usuários e modernizar a
gestão das rodovias

iniciativas e melhorias objetivando maior fluidez, eficiência logística e conforto no tráfego
pelas rodovias
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OBJETIVOS
 Elevar o padrão de segurança viária nas rodovias federais;
 Melhorar a fluidez das rodovias federais para proporcionar eficiência logística;
 Modernizar as principais rodovias federais; e
 Aprimorar processos, procedimentos, instrumentos regulatórios e recursos técnicos.

1.
2.
3.
4.

COMO IMPLANTAR?
O Programa apresenta um Modelo de Gestão próprio.
De forma resumida, o ciclo de funcionamento do
inov@BR possibilitará a identificação de inovações
(Quadro de inovações), as quais poderão ser
implementadas em trechos das principais rodovias
federais integrantes do Sistema Federal de Viação, sob
gestão pública ou sob regime de concessão ao parceiro
privado, previamente determinados pelas entidades
vinculadas, respectivamente, Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT e da Agência
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.

Essas iniciativas, após validadas, serão incorporadas na
carteira de projetos do Programa e receberão o selo
inov@BR.

PLANEJAR

MONITORAR

EXECUTARAVALIAR CICLO
inov@BR

CICLO INOV@BR

Clique na imagem acime e veja mais informações acerca do
modelo de gestão do Programa.

O PROGRAMA     

https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transporte-terrestre/inovabr/informacoes-gerais/modelo-de-gestao


Tecnologia Wireless
(4G, 5G, Wi-fi) Implantação de tecnologia wireless (4G, 5G e Wi-fi) na rodovia.
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QUADRO DE INOVAÇÕES
Veja a seguir algumas inovações que poderão ser implantadas no Programa inov@BR.
Para ver as outras inovações, acesse: QUADRO DE INOVAÇÕES

CÓD. INOVAÇÃO SEG FLU TECDESCRIÇÃO

IRAP - Programa
Internacional de

Avaliação de Estradas

Áreas de escape

Dispositivo de proteção
e segurança

Rádio Estrada

IN-2021-
002

IN-2021-
003

IN-2021-
004

IN-2021-
009

IN-2021-
010

Implantação do programa IRAP (International Road Assessment
Programme) para avaliação da rodovia, baseado em um sistema

de classificação da qualidade das vias, com foco na segurança de
todos os usuários.

Implantação de áreas de contenção em trechos da rodovia,
destinadas a auxiliar a frenagem de veículos desgovernados.

Utilização de frequência de rádio na rodovia, para
aprimoramento da comunicação.

Instalação de dispositivos de proteção em trechos da rodovia,
como defensas, barreiras e outros, destinados a reduzir os

impactos e danos ocasionados por veículos desgovernados.

Free-Flow
IN-2021-

014
Implantação do sistema de pedágio proporcional ao trecho

percorrido na rodovia.

Iluminação de rodovias
IN-2021-

016

Implantação ou aprimoramento de iluminação em locais
adequados da rodovia, como a utilização de LED.

Pontos de Parada e
Descanso - PPD

IN-2021-
026

Implantação de estabelecimentos situados nas margens das
rodovias, com locais de espera, repouso e descanso,

proporcionando aos motoristas melhores condições de segurança,
conforto e higiene.

BENEFÍCIOS E EXPECTATIVAS

redução da severidade
e do número de
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mais tecnologia e 
conectividade nas rodovias

mais emprego e
renda

auxílio na
retomada
do crescimento
da economia

maior integração DNIT
e ANTT

O PROGRAMA     

https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transporte-terrestre/inovabr/quadro-de-inovacoes/imagens/quadro-de-inovacoes-2021-1.pdf


Institui a Política de Modernização da Infraestrutura Federal de Transporte Rodoviário, Inov@BR e
qualifica no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República.
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DECRETO N° 10.648/2021, DE 12/03/2021

PORTARIA N° 512, DE 29/04/2021
Institui no âmbito do MINFRA e de suas entidades vinculadas o inov@BR e apresenta o Manual do
Programa.

PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 4, DE 30/04/2021
Dispõe sobre os procedimentos para consignação de canais de radiofusão sonora em frequência
modulada ao MINFRA, para execução do Serviço de Radiovias.

WEBSITE PUBLICADO NA REDE MINFRA, 04/2021
Lançamento do Portal inov@BR com as informações gerais, o quadro de inovações, o quadro de
iniciativas, o monitoramento, as legislações pertinentes ao Programa e as últimas atualizações.  

PARA MAIS INFORMAÇÃO, ACESSE: PORTAL INOV@BR

O QUE ACONTECEU EM 2021
A política de modernização das rodovias federais foi qualificada por meio da resolução CPPI n° 150, de
02/12/2020, sendo o Programa inov@BR instituído em 2021. Para sua implementação, diversas
iniciativas foram estruturadas e executadas em conjunto com as entidades vinculadas do MInfra e
outros Parceiros. Veja a seguir as principais ações do inov@BR que foram concluídas no ano de 2021:

https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transporte-terrestre/inovabr
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transporte-terrestre/inovabr
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TRATATIVAS COM ANTT & DNIT, EM 2021
Articulações com as vinculadas do MINFRA por meio de reuniões e troca de informações para
viabilizar andamento das iniciativas.

O QUE ACONTECEU EM 2021

INDICADORES DO PROGRAMA, 12/2021

Foram definidos, em conjunto com o ONTL/EPL, 03 indicadores do Programa, referentes aos pilares
segurança viária e tecnologia:
- Percentual de redução de acidentes nas rodovias federais selecionadas (IND SEG-1)
- Percentual de redução de mortes e feridos graves nas rodovias federais selecionadas (IND SEG-2)
- Percentual de malha coberta por tecnologia para o usuário (TEC-1)

Para mais informações acerca dos indicadores do Programa inov@BR, veja a seção a seguir.

WORKSHOP INOV@BR - ÁREAS DE ESCAPE, 26/05/2021
Primeiro evento do Pilar Segurança Viária no âmbito do inov@BR visando promover o debate sobre
a importância das áreas de escape e sua aplicação nas rodovias. Contou com a participação do
DNIT, ANTT, ONSV e das Concessionárias Arteris e EcoRodovias.

QUER ASSISTIR? ACESSE: WORKSHOP ÁREAS DE ESCAPE

WEBINAR INOV@BR - TECNOLOGIA, 02/06/2021
Primeiro evento do Pilar Tecnologia no âmbito do inov@BR visando
apresentar algumas inovações de tecnologia que poderão ser aplicadas
tanto na infraestrutura quanto na prestação de serviços aos usuários
para aprimoramento e modernização das rodovias. Contou com apoio
do Ministério das Comunicações, da Universidade de Brasília e dos
grupos Dynatest, Google Cloud e EcoRodovias.

QUER ASSISTIR? ACESSE: WEBINAR INOV@BR TECNOLOGIA

https://www.youtube.com/watch?v=p8TVvnp5_A8
https://www.youtube.com/watch?v=2pFjJ9YSdfM
https://www.youtube.com/watch?v=2pFjJ9YSdfM


ID INDICADOR

Percentual de redução de acidentes nas
rodovias federais selecionadas

DESCRIÇÃO DO INDICADOR PILAR

IND SEG-1

Percentual de redução de mortes e feridos
graves nas rodovias federais selecionadas

IND SEG-2

Índice de segurança viária das rodovias federais
selecionadas, preferencialmente, por meio de

parâmetros internacionais
IND SEG-3

Percentual de malha coberta por tecnologia
para o usuário

IND TEC-1

Índice de melhoria em trechos de aclive e
declive selecionados

IND FLU-1

Índice de fluidez nas rodovias federais
selecionadas

IND FLU-2

Percepção de melhoria das rodovias federais
junto aos usuários

IND PER-1

Segurança viária

Tecnologia

Fluidez

Fluidez

Todos os pilares

Quadro  de indicadores - Indicadores do Programa. Legenda: SEG (segurança viária), TEC (tecnologia), FLU
(fluidez) e PER (percepção ou satisfação).

STATUS

A iniciar

Segurança viária

Segurança viária

A iniciar

Em construção

A iniciar

Conforme o art. 8º do Decreto nº 10.648/2021, compete ao MInfra a edição de atos visando a
implementação, monitoramento e avaliação do Programa. 

No Quadro abaixo estão apresentados o status dos indicadores previstos, com a finalidade de
possibilitar o acompanhamento das melhorias geradas nas rodovias federais em decorrência da
implantação das iniciativas, observando os 03 pilares do Programa: Segurança Viária, Fluidez e
Tecnologia, sem prejuízo de outros a serem estabelecidos pelo MInfra

INDICADORES

Dos 07 indicadores, foi definida, em parceria com o ONTL/EPL, a fórmula de cálculo de 03 indicadores,
01 indicador encontra-se em construção e os demais deverão ser definidos e apresentados em 2022.

Veja a seguir o detalhamento dos indicadores já definidos.
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Percentual de redução de acidentes nas
rodovias federais selecionadas

SEG-1 =
SEG

x 100(SEG      - SEG       ) ano      ano-1

     ano-1

 n

( Extensão    x VMDA   )
VMDA trecho =  i = 1

 n

 i = 1

 Extensão

i i

i
ano

nº de acidentes

(VMDA trecho x 365 dias)
SEG      = ano

Extensão  (em Km): refere-se à extensão dos segmentos do Sistema Nacional Viário - SNV rodoviário do
trecho selecionado. 
i: indica a quantidade de segmentos do SNV rodoviário do trecho selecionado. 
SEG ano (nº de acidentes / nº de viagens): indica a relação do número total de acidentes do ano pelo
volume médio anual, ou seja, VMDA trecho multiplicado por 365 dias (ano).
VMDA  (nº de viagens):  refere-se ao volume médio diário anual de cada segmento do SNV rodoviário do
trecho selecionado, considerando os sentidos crescente e decrescente. 
VMDA trecho  (nº de viagens): refere-se ao volume médio diário anual do trecho selecionado, calculado
por meio de uma média ponderada entre os VMDAs e as extensões dos segmentos do SNV rodoviário
que compõem o respectivo trecho.
Nº de acidentes: refere-se a soma do número de acidentes no ano em análise reportado pela Polícia
Rodoviária Federal - PRF no trecho selecionado. 

Pilar:

Fórmula:

Objetivo:

Diretrizes:

Meta(s):

Segurança Viária

Esse indicador tem a finalidade de verificar a evolução do número de acidentes em rodovias federais 
 considerando a variação do volume médio anual em determinado trecho. 

A identificação do trecho dar-se-á por meio da proposta de iniciativa das vinculadas associada ao pilar
segurança viária. 
O acompanhamento da evolução desse indicador será realizado a partir de um ano base de referência
e será aferido anualmente, utilizando as bases de dados disponíveis pelo ONTL/EPL. 
Os dados do Volume Médio Anual Diário (VMDA) são disponibilizados pelo DNIT, de acordo com os
resultados obtidos da aplicação da metodologia de estimativa do VMDA para os segmentos da rede
rodoviária nacional, apresentados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ/COPPE, no
âmbito do Plano Nacional de Contagem de Tráfego - PNCT. 

1.

2.

3.

A meta de redução de acidentes é de 50% em toda a malha rodoviária federal até 2030, conforme os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, da Década de Ação pela Segurança no
Trânsito, compromisso estendido para a década 2021-2030.

IND SEG-1
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Extensão  (em Km): refere-se à extensão dos segmentos do Sistema Nacional Viário - SNV rodoviário do
trecho selecionado. 
i: indica a quantidade de segmentos do SNV rodoviário do trecho selecionado. 
SEG ano (nº de acidentes/ nº de viagens ponderado): indica a relação do número total de acidentes do
ano pelo volume médio anual, ou seja, VMDA trecho multiplicado por 365 dias (ano).
VMDA (nº de viagens):  refere-se ao volume médio diário anual de cada segmento do SNV rodoviário do
trecho selecionado, considerando os sentidos crescente e decrescente. 
VMDA trecho (nº de viagens): refere-se ao volume médio diário anual do trecho selecionado, calculado
por meio de uma média ponderada entre os VMDAs e as extensões dos segmentos do SNV rodoviário que
compõem o respectivo trecho.
Nº de mortes e feridos graves ano i: refere-se a soma do número de óbitos e feridos graves do ano
reportado pela Polícia Rodoviária Federal - PRF no trecho selecionado. 

Fórmula:

Objetivo:

Diretrizes:

Meta(s):

Esse indicador tem a finalidade de verificar a evolução do número de óbitos e feridos graves em rodovias
federais  considerando a variação do volume médio anual em determinado trecho. 

A identificação do trecho dar-se-á por meio da proposta de iniciativa das vinculadas associada ao pilar
segurança viária. 
O acompanhamento da evolução desse indicador será realizado a partir de um ano base de referência
e será aferido anualmente, utilizando as bases de dados disponíveis pelo ONTL/EPL. 
Os dados do Volume Médio Anual Diário (VMDA) são disponibilizados pelo DNIT, de acordo com os
resultados obtidos da aplicação da metodologia de estimativa do VMDA para os segmentos da rede
rodoviária nacional, apresentados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ/COPPE, no
âmbito do Plano Nacional de Contagem de Tráfego - PNCT. 

1.

2.

3.

A meta de redução número de óbitos e feridos graves é de 50% em toda a malha rodoviária federal até
2030, conforme os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, da Década de Ação
pela Segurança no Trânsito, compromisso estendido para a década 2021-2030.

SEG-2 =
SEG

x 100(SEG      - SEG       ) ano      ano-1

     ano-1

nº de mortes e feridos graves

(VMDA trecho x 365 dias)
SEG      = ano

 n

( Extensão    x VMDA  )
VMDA trecho =  i = 1

 n

 i = 1

 Extensão

i i

i
ano

Percentual de redução de mortes e feridos
graves nas rodovias federais selecionadasIND SEG-2

Pilar:
Segurança Viária
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TEC-1 =

Cobertura de Tecnologia 4G (em Km): refere-se a extensão de malha coberta por tecnologia 4G
reportada pela ANATEL no trecho selecionado. 
Extensão (em Km): refere-se à extensão dos segmentos do Sistema Nacional Viário - SNV rodoviário do
trecho selecionado. 
i: indica a quantidade de segmentos do SNV rodoviário do trecho selecionado. 

Fórmula:

Objetivo:

Diretrizes:

Meta(s):

Esse indicador tem a finalidade de verificar o total da extensão de rodovias federais com cobertura da
tecnologia 4G.

A identificação do trecho dar-se-á por meio da proposta da iniciativa das vinculadas do MInfra.
Os dados de cobertura 4G são disponibilizados no site da ANATEL.
O acompanhamento da evolução desse indicador será realizado a partir de um ano base de
referência e será aferido anualmente utilizando as bases de dados disponíveis pelo ONTL/EPL . 
Nos trechos que possuem mais de um operadora, deverá ser considerada a maior cobertura de
tecnologia 4G.

1.
2.
3.

4.

A meta de cobertura 4G é de 100% da malha rodoviária federal priorizada até 2030, consoante Edital
Anatel Nº 1/2021. 

Percentual de malha coberta por
tecnologia para o usuárioIND TEC-1

Pilar:
Tecnologia

 n

Extensão 4G 
 i = 1

 n

 i = 1

 Extensão i

i
x 100
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Certificação com Selo Inov@BR: recebimento de
propostas de iniciativas por parte da ANTT e do DNIT.  
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PRÓXIMOS PASSOS

Veja a seguir as próximas ações do inov@BR que deverão ser executadas para a implementação do
programa no ano de 2022. 

Acompanhamento das iniciativas: desenvolver
instrumento para possibilitar a identificação e
acompanhamento das iniciativas e dos indicadores do
Programa.

Conclusão da definição dos Indicadores do Programa:

Segurança Viária: indicador de segurança viária das rodovias federais por meio de
parâmetros internacionais (SEG-3).

Fluidez: indicador de fluidez nas rodovias federais selecionadas e em trechos de aclive e
declive (FLU-1 e FLU-2).

Percepção: indicador de percepção das rodovias federais junto aos usuários.

Eventos: promoção de eventos para divulgação das iniciativas e dos projetos em andamento
do Programa inov@BR (ex: workshops, webinários, etc.).

Relatório de acompanhamento do Programa: este relatório deverá possibilitar o
acompanhamento da execução das iniciativas do Programa, além do monitoramento dos
indicadores, e, consequentemente, dos benefícios adquiridos com sua implantação.

1° Encontro Anual inov@BR: evento realizado pelo MInfra para debater os resultados do
Programa, bem como apresentar ideias e inovações a serem aplicadas para a melhoria dos
serviços aos usuários das rodovias federais.   

Im
ag

em
 il

us
tr

at
iv

a 
do

 S
el

o 
in

ov
@

BR
.



#inov@BR
#segurança viária
#fluidez
#tecnologia
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#MInfra2021


