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“LIGANDO A AMAZÔNIA, 
PRESERVANDO A VIDA” 
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Editorial

 Atualmente, não atuo mais na fiscalização de obras, 
mas, nos bastidores, festejo a continuidade das obras 

no lote remanescente e almejo mais 
essa entrega, sentindo os olhos 
marejados de satisfação.

Ouvir ou ler relatos sobre a Rodovia Transamazô-
nica, definitivamente, não se aproxima da 
sensação de “vivê-la”. Uma frase de efeito, 

apenas, prezado leitor? Definitivamente, não. Viver a 
Rodovia Transamazônica e fazer parte de sua história 
desperta inúmeras sensações. Ainda que, na qualidade 
de um simples “parafuso” desta imensa engrenagem, é 
aprazível constatar que parte do meu suor e horas de 
trabalho foram empregadas na construção de mais de 
140 (cento e quarenta) km desta Rodovia. Meu contato 
inicial com a Rodovia BR-230/PA foi há oito anos, 
quando ingressei no DNIT, via concurso público, e 
encarei uma faceta da Engenharia Civil totalmente nova 
para mim: a construção de rodovias! E, de cara, uma 
obra histórica e tão importante para o desenvolvimen-
to do país. 
 O asfalto da BR-230/PA findava cerca de 15 quilôme-
tros antes do acesso ao município de Itupiranga, 
tornando o percurso de Marabá a Novo Repartimento 
longo e desconfortável. E, recém ingressada no Depar-
tamento, encarei o desafio de fiscalizar tal obra, 
amparada pela experiência de colegas muito capacita-
dos, que, gentilmente, partilharam comigo suas vivên-
cias. Sensação de satisfação em conhecer tanta gente 
boa – cujos nomes não cabem em uma página! Sim, já 
passei por atoleiros - senti angústia – e já vi a população 
sofrer por decisões judiciais que impediam a formaliza-
ção de um contrato de manutenção – em forte empatia 
pelos usuários. E tive contato com formidáveis culturas 
indígenas, apreendendo valores que já se perderam em 
nós e pude, com extrema felicidade, partilhar com os 
colegas, a alegria da entrega da obra. 

 A Semana da Proteção à Fauna (04 a 10 de 
outubro), chegou com tudo com o lançamento do 
nosso 1º PODCAST abordando o tema das passa-
gens de fauna, dentro do Programa “Ligando a 
Amazônia, Preservando a Vida”, além de termos 
tratado o tema de prevenção de acidentes com 
animais peçonhentos com ações nos canteiros de 
obras da BR-230/PA.

 Nesse período, tivemos a Semana Nacional de 
Trânsito (18 a 25 de setembro), realizada anualmente 
pelo DNIT, através do Programa de Educação 
Ambiental da BR-230/422/PA, que este ano apresen-
tou como tema: “No trânsito, sua responsabilidade 
salva vidas”. 

om o objetivo de revitalizar o pavimento Cexistente e garantir maior conforto e seguran-
ça aos condutores o DNIT mantém ativo 

contratos de manutenção e conservação para a 
rodovia Transamazônica/PA. Confira quais trechos já 
foram recuperados nessa edição. 

 Como matéria de capa apresentamos as 
mudanças realizadas na rodovia Transamazônica 
(BR-230/PA), na área urbana de Marabá, garantindo 
maior segurança, agilidade e conforto, que beneficia 
não só motoristas e motociclistas, como também 
ciclistas e pedestres. 
 Nesta edição você fica sabendo também do 
andamento das obras e acompanha as dicas da Ana 
Castanha, que neste informativo destaca alguns 
mitos sobre o outubro rosa.

Não deixe de conferir! 
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 Quem trabalha na execução do empreendimento 
deve estar preparado para eventuais encontros com 
espécies de animais peçonhentos, como ressalta a 

pesar de poderem ser perigosos, esses animais Asão essenciais para a conservação de várias 
espécies devido à importância da diversidade 

para o equilíbrio do ecossistema e até mesmo para a 
medicina humana. Nesse sentido, o conhecimento 
para prevenção de acidentes é essencial, ainda mais 
em uma região onde há diversidade de animais peço-
nhentos como na rodovia Transamazônica (BR-
230/PA).
 O DNIT, através do Programa de Educação Ambi-
ental da BR-230/422/PA, tem realizado diversas ações 
de educação sobre o tema. Desta vez, a equipe esteve 
no canteiro de obras da empresa Sanches Tripoloni, 
responsável pelas obras de pavimentação no lote 2 
(Novo Repartimento/Pacajá), para um bate papo com 
os trabalhadores.

bióloga Carliane da Silva Santos, que compõe a equi-
pe de Proteção à Fauna do DNIT, ao falar que as ativi-
dades de supressão vegetal e limpeza do terreno pro-
piciam a dispersão destes animais. “Já que a preven-
ção ainda é o melhor remédio, recomenda-se sempre 
o uso correto dos Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPIs), incluindo as botas, perneiras e luvas, evi-
tando até 80% dos acidentes”, destaca.

Nº 29
 O programa aborda a ação do DNIT para a pre-
servação da Amazônia, a maneira como o trabalho da 

m homenagem a Semana da Proteção à Fauna E(04 a 10 de outubro), o DNIT lança seu primeiro 
podcast especial abordando o tema sobre Pas-

sagens de Fauna, dentro do Programa “Ligando a Ama-
zônia, Preservando a Vida”. Com a participação da 
médica veterinária, Leila Menezes, que compõem a 
equipe do Programa de Proteção à Fauna do DNIT.

“LIGANDO A AMAZÔNIA, PRESERVANDO A VIDA”
 É O PRIMEIRO PODCAST

equipe ocorre em campo, além do que são e para que 
servem as passagens de fauna na BR-230.
 Esse é o primeiro podcast de muitos que a equi-
pe de comunicação da BR-230/422/PA vai lançar, com 
assuntos diversos, sempre apresentando o tema 
como se estivessem em um programa de rádio. Então 
se liga! E não deixa de escutar o nosso primeiro pod-
cast no SPOTIFY, basta pesquisar ’’Gestão Ambiental 
da BR-230/422/PA’’ e escutar o  “Passagens de Fauna” .

PALESTRA SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS 
INTEGRA SEMANA DE PROTEÇÃO À FAUNA 

Distribuição de material de apoio.

Palestra para os colaboradores



 O perímetro urbano de 
Marabá, cortado pela Transama-

zônica, já recebeu ao todo 20 
quilômetros de ciclofaixa no 
sentido crescente e decrescen-
te, entre o KM 06 e as imedia-
ções do aeroporto da cidade, 
proporcionando mais seguran-
ça aos usuários do pedal. Além 
disso, o serviço faz parte das 
melhorias feitas pelo Governo 
Federal, inclusive o recapea-
mento da ponte Itacaiúnas e a 
renovação total da sinalização 
horizontal. A ponte sobre o rio 
Itacaiúnas foi inaugurada no 
início da década de 80, em Mara-

bá, e recebe um fluxo enorme 
de veículos todos os dias. O trá-
fego intenso danifica o asfalto 
que precisa de constante manu-
tenção.

Garantindo maior segu-
rança, agilidade e con-
forto para quem utiliza 

a rodovia Transamazônica (BR-
230/PA), na área urbana de Mara-
bá, o Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transporte 
(DNIT), realizou mudanças na 
via que corta a cidade de ponta 
a ponta, onde recebeu um 
amplo projeto beneficiando 
não só motoristas e motociclis-
tas, como ciclistas e pedestres. 

 As marginais da Transama-
zônica, no trecho entre as 
Folhas 32 e 33, na Nova Marabá, 
também passaram por reade-
quações de trânsito. As mudan-
ças propostas pela prefeitura de 
Marabá já vinham sendo discu-
tidas e elaboradas entre o 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de transportes 

(DNIT), Departamento Munici-
pal de Trânsito e Transporte 
Urbano (DMTU), Secretaria 
Municipal de Viação e Obras 
Públicas (SEVOP) e Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), formando 
parcerias técnicas que trabalha-
ram conjuntamente na elabora-
ção das melhorias. O objetivo 
foi tornar mais seguro o trânsito 
para o condutor, evitando mano-
bras irregulares ou perigosas.

Ciclofaixa no trecho urbano em Marabá/PA
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 As marginais da Transama-
zônica, no trecho entre as 
Folhas 32 e 33, na Nova Marabá, 
também passaram por reade-
quações de trânsito. As mudan-
ças propostas pela prefeitura de 
Marabá já vinham sendo discu-
tidas e elaboradas entre o 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de transportes 

(DNIT), Departamento Munici-
pal de Trânsito e Transporte 
Urbano (DMTU), Secretaria 
Municipal de Viação e Obras 
Públicas (SEVOP) e Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), formando 
parcerias técnicas que trabalha-
ram conjuntamente na elabora-
ção das melhorias. O objetivo 
foi tornar mais seguro o trânsito 
para o condutor, evitando mano-
bras irregulares ou perigosas.

 O perímetro urbano de 
Marabá, cortado pela Transama-

zônica, já recebeu ao todo 20 
quilômetros de ciclofaixa no 
sentido crescente e decrescen-
te, entre o KM 06 e as imedia-
ções do aeroporto da cidade, 
proporcionando mais seguran-
ça aos usuários do pedal. Além 
disso, o serviço faz parte das 
melhorias feitas pelo Governo 
Federal, inclusive o recapea-
mento da ponte Itacaiúnas e a 
renovação total da sinalização 
horizontal. A ponte sobre o rio 
Itacaiúnas foi inaugurada no 
início da década de 80, em Mara-

bá, e recebe um fluxo enorme 
de veículos todos os dias. O trá-
fego intenso danifica o asfalto 
que precisa de constante manu-
tenção.

Garantindo maior segu-
rança, agilidade e con-
forto para quem utiliza 

a rodovia Transamazônica (BR-
230/PA), na área urbana de Mara-
bá, o Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transporte 
(DNIT), realizou mudanças na 
via que corta a cidade de ponta 
a ponta, onde recebeu um 
amplo projeto beneficiando 
não só motoristas e motociclis-
tas, como ciclistas e pedestres. 

Ciclofaixa no trecho urbano em Marabá/PA
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s obras de manutenção Ae x e c u t a d a s  p e l o 
Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transporte 
(DNIT), continuam avançando. 
Atualmente, a autarquia man-
tém ativos contratos de manu-
tenção e conservação para a 
rodovia Transamazônica/PA, 
com o objetivo de revitalizar o 
pavimento existente e garantir 
maior conforto e segurança aos 
condutores. Essas melhorias são 
pontuais e, por isso, requerem 
mais atenção dos usuários. Esses 
serviços estão acontecendo 
entre os municípios de Novo 
Repartimento e Medicilândia, 
totalizando 114,3 quilômetros 
de trecho recuperado, aumen-
tando assim a vida útil do pavi-
mento asfáltico. As atividades 
estão divididas em duas frentes: 

 Essa recuperação funcio-
nal  da rodovia melhora as 
condições e  restabelece o 
pavimento de rolagem em 
condições seguras. Em caso de 
desgaste muito intenso no 
pavimento é realizada uma 
intervenção que antecede a 
aplicação do microrrevestimen-
to asfáltico. Esse procedimento é 
muito utilizado pelo DNIT a fim 
de promover ao pavimento uma 
camada de selagem inibidora de 
trincas, impermeabilização, 
rejuvenescimento, e aumento 
da adesão dos veículos em 

uma para fresagem e outra para 
a aplicação do microrrevesti-
mento asfáltico. Os trabalhado-
res  e  equipamentos  estão 
alocados sobre a pista, separa-
dos do fluxo de veículos pela 
sinalização provisória de obras.

Sinalização horizontal na Transamazônica
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contato com a pista, garantindo 
assim, o desempenho funcional da 
rodovia. Após a recuperação do 
pavimento, é a vez da sinalização 
horizontal e melhorias na sinalização 
vertical, dando prosseguimento à 
manutenção da rodovia federal.
 Todas as frentes de obras estão 
com sinalização provisória instalada, 
identificando os trabalhos. Ficam os 
motoristas obrigados a respeitá-la, 
pois somente assim, trafegarão em 
segurança e evitarão acidentes.

AVANÇAM OBRAS DE MANUTENÇÃO
 E SINALIZAÇÃO NA BR-230/PA
Os serviços estão acontecendo entre os municípios de Novo Repartimento até

 Medicilândia, totalizando 114,3 quilômetros de trecho recuperado.

Microrrevestimento asfáltico em Pacajá/PA
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Lote Único – (Marabá /Itupiranga)

Lote 2 – (Novo Repartimento/Pacajá)

Lote 3 – (Placas/Rurópolis)

Lote 1 – (Itupiranga /Novo Repartimento)

Lote 3 – (Pacajá /Anapu)

Lote 2 – (Uruará/Placas)

Lote 4 – (Anapu/Altamira)

43,7 km
Extensão: 

Extensão pavimentada:

O que está sendo realizado:
Atividades de recuperação na rodovia.

105 km

71,6 km

Extensão: 

Extensão pavimentada:

O que está sendo realizado:
Atividades de microrrevestimento.

150 km
Extensão: 

Extensão pavimentada:

O que está sendo realizado:

89,78 km

6,4 km

Extensão: 

Extensão pavimentada:

O que está sendo realizado:
Manutenção rodoviária

Extensão: 

Extensão pavimentada:

O que está sendo realizado:
Manutenção rodoviária

Impedimentos:

73,7 km

Sem pavimentação

Trecho sem licença de instalação 

Extensão: 

Extensão pavimentada:

O que está sendo realizado:
Manutenção rodoviária

83,12 km

13,5 km

Pavimentação concluída, com exceção do 
encabeçamento das pontes

Extensão: 

Extensão pavimentada:

O que está sendo realizado:
Manutenção de rodovia.

84,4 km

Extensão: 

Extensão pavimentada:

O que está sendo realizado:

105 km

97 km

Instalação do meio fio e manutenção da 
rodovia.

Atividades de manutenção e sinalização da 
rodovia.

Extensão: 

Extensão pavimentada:

O que está sendo realizado:

105 km

96 km

Atividades de manutenção, recuperação e 
conservação da rodovia e medidas de 
sinalização.

Extensão pavimentada:

O que está sendo realizado:

119,16 km

Nº 29

Pavimentação concluída, restando a execu-
ção de algumas atividades complementares

Lote Divisa
Extensão: 

Pavimentação concluída, restando a execu-
ção de algumas atividades complementares

Pavimentação concluída, restando a 
execução de algumas atividades 

complementares

Microrevestimento e manutenção da rodovia.

Extensão: 

Extensão pavimentada:

O que está sendo realizado:
Manutenção rodoviária

Impedimentos:

83,10 km

Sem pavimentação
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Fique atento: Brasileiras acreditam mais no 
autoexame do que na mamografia e não 
sabem quais os grandes fatores de risco 
desse tumor. É o que revela pesquisa enco-
mendada pelo Coletivo Pink, do laboratório 
Pfizer. 

INFORMAÇÕES 
QUE SALVAM!

DNIT, através do Pro-Ograma de Educação 
Ambiental  da BR-

230/PA, reforçou as informa-
ções para trabalhadores da 
consrutora Arteleste, ligados 
às obras de artes especiais 
(OAE), entre Novo Reparti-
mento e Itupiranga, na rodo-
via  Transamazônica (BR-
230/PA), quanto a utilização 
de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), como capace-

tes, botas e luvas, entre diver-
sos outros que são de utiliza-
ção obrigatória, como estabe-
lece a NR-6. Além disso, refor-
çou informações sobre sinto-
mas e cuidados contra o coro-
navírus. Os temas já foram 
tratados em ações anteriores 
realizadas em canteiros e 
frentes de obras, garantindo a 
segurança dos funcionários 
envolvidos nas atividades.

 USO DE EPI'S NOS CANTEIROS DE 
OBRAS DA BR-230/PA.

ara a Semana de Prote-Pção à Fauna, o DNIT, 
através dos Programas 

de Educação e Comunicação 
Social da BR-230/422/PA prepa-
rou jogos educativos online 
para alunos dos municípios 
cortados pela Transamazônica 
sobre os temas:  Animais da 
Amazônia; Quis: biomas brasi-
leiros; Viajem pela Amazônia; e 
SOS Biomas. Todos contribuem 
para o processo de ensino-

aprendizagem dos adolescen-
tes, pois os jogos estimulam o 
aprendizado, despertando 
curiosidade e um esforço natu-
ral de vencer desafios, tornan-
do-se um elemento gerador de 
conhecimento. Os jogos tam-
bém contribuem para o pro-
cesso de valorização de uma 
consciência ambiental nos 
alunos e para a transformação 
de seus comportamentos.

À FAUNA TRAZ JOGOS EDUCATIVOS 
ONLINE DA AMAZÔNIA.

SEMANA DE PROTEÇÃO 

Realizada pelo DNIT, 
através do Programa 
de Educação Ambien-

tal da BR-230/422/PA, a Sema-
na Nacional de Trânsito se 
encerrou com uma Blitz Edu-
cativa em frente ao posto da 
PRF na rodovia Transamazô-
nica em Altamira. Com o 
tema “No Trânsito sua Res-
ponsabilidade Salva Vidas”, a 
ação teve o objetivo consci-
entizar sobre o papel de cada 

um para um trânsito mais 
seguro para todos. Entre as 
atitudes que podemos des-
tacar está o uso do cinto de 
segurança para motoristas e 
passageiros. Basta que ape-
nas um desrespeite as regras 
de trânsito para que todos ao 
seu redor passem a estar em 
risco. Com esta atitude, todos 
podemos fazer do trânsito 
um lugar mais seguro. Faça a 
sua parte respeitando o pró-

ximo e sendo responsável 
com as suas próprias ações. 
Durante todo o ano, ações 
educativas são realizadas 
pelo DNIT. Essas ações são 
reforçadas com blitzes edu-
cativas, debates sobre segu-
rança de ciclistas, pedestres e 
condutores. Essas parcerias e 
apoios são fundamentais 
para alcançar os objetivos da 
proposta da campanha. 

 NACIONAL DO TRÂNSITO COM BLITZ 
EDUCATIVA NA BR-230/PA.

 DNIT ENCERRA SEMANA

Apenas 10% dos brasileiros conhecem a relação 
desse tumor com bebidas alcoólicas;
54% não sabem ou não acreditam que comer carne 
processada e embutidos está associado à doença;
53% acham que quem começa a menstruar antes 
dos 12 anos não corre um risco maior;
Somente 13% pensam que a menopausa tardia 
eleva o perigo.

Pesquisa também revela que quando 
se trata de fatores de risco do câncer 
de mama há desinformação:NÓS ABRAÇAMOS ESSA CAUSA!

Outubro Rosa 

Fonte: www.hospitalunimedcpv.com.br


