
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018

OBJETO/REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

A Agência Goiana de Transportes e Obras (AGETOP), através do Núcleo Executivo de Licitações,
torna público que se  encontra  aberto procedimento objetivando selecionar  empresas  para
parcerias que envolvam o financiamento e a execução de medidas mitigadoras, constantes do
Projeto  RODOBICHO  –  Rodovia  Segura  para  Fauna  Silvestre,  em  segmentos  de  grande
vulnerabilidade  ambiental,  com  alto  risco  de  ocorrência  de  acidentes  envolvendo   o
atropelamento de animais silvestres. O presente procedimento será regido pela Lei Federal nº
8.666,  de  23  de  junho  de  1993  e  Lei  Estadual  nº  17.928/2012,  e  demais  normas
regulamentares aplicáveis à espécie.

1. OBJETO

Parceria entre empresa privada e a Agência Goiana de Transportes e Obras (AGETOP),  que
passa  a  ser  chamada  de  AGETOP,  para  realização  de  Termo  de  Adesão  permitindo  que  a
empresa vencedora possa apoiar, financiar e construir infraestrutura, com recursos próprios,
objetivando diminuir os atropelamentos de animais silvestres nas rodovias estaduais:

 LOTE 01: GO-139/225, trecho: entr. GO-561 (para Olhos D'água) até o Início Perímetro
Urbano (Corumbá de Goiás) – 32 km;

 LOTE 02: GO-239, trecho: São Jorge – Alto Paraíso – 36 km.

2. ESTRATÉGIA

O  Projeto  “RODOBICHO”  permite  uma  mudança  de  paradigma  em  projetos  rodoviários,
possibilitando  experimentar  e  implantar  nova  ótica  em  práticas  construtivas,  com  a
internalização das  questões  ambientais,  notadamente as  referentes  à mobilidade da fauna
silvestre com atuação conjunta entre o Estado e sociedade civil.

2.1 A parceria dotará a rodovia de equipamentos e dispositivos específicos, que permitam a
continuidade  (com  maior  segurança)  das  condições  de  mobilidade  de  espécies  de  fauna
silvestre afetadas pela construção da rodovia.

2.2 Estabelecerá medidas mitigadoras, constando as características e as instalações mínimas a
serem construídas para propiciar a passagem da fauna sob o leito da rodovia, permitindo o
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fluxo de indivíduos e  de grupos  de indivíduos  minimizando o  efeito  barreira  e  o  eventual
atropelamento de animais.

2.3 Estabelecerá a educomunicação e a conscientização ambiental com os usuários da rodovia
e a comunidade de seu entorno.

2.4  Desta forma,  a AGETOP e  os  parceiros  darão passos importantes  a fim de evitar  e/ou
reduzir  os acidentes com o eventual  atropelamento de animais silvestres,  e  restabelecer  a
conectividade dos “habitats” naturais.

3. MOTIVAÇÃO

Pelo  fato  das  rodovias  serem  barreira  física  ao  processo  natural  de  migração  da  fauna,
constata-se  diariamente  a  morte  de  várias  espécies  de  animais  silvestres.  Existem  muitos
aspectos relacionados ao desenho da rodovia (seu traçado), que afetam sobremaneira as taxas
de atropelamento – ocasionadas pela não observância das condicionantes relacionadas aos
processos migratórios, nas etapas de planejamento e execução desses empreendimentos. O
projeto atende uma preocupação no que diz respeito à integridade e a preservação da vida,
dos que transitam pela rodovia: o ser humano e as espécies de nossa rica fauna silvestre.

4. PÚBLICO ALVO

O presente projeto tem como público alvo as empresas privadas com interesse em publicidade
nas rodovias do Estado de Goiás.

5. VISÃO GERAL E PROCEDIMENTO PARA ADESÃO

5.1  Realizar,  nas rodovias  em fase de operação,  as adequações estruturais  para  mitigar  os
impactos sobre a fauna, com a implantação de mecanismos conjugados capazes de auxiliar na
travessia dos animais, ou mesmo impedi-los de cruzar as áreas com maiores riscos. As medidas
propostas são: Sinalização Viária; Educomunicação e Conscientização Ambiental; Dispositivos
de  Alerta  e  Redução  de  Velocidade;  Cercas  Direcionadas;  Adaptação  de  estruturas  de
drenagem;  Zoopassagens;  Repovoamento  Florestal;  e  Instalação  de  Pórticos,  Outdoors  e
Painéis de Mensagem Variável, todos descritos no Plano de Ação do Projeto, parte integrante
deste Edital.

5.2 A AGETOP fornecerá, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que
venham a ser solicitadas pela empresa privada, visando esclarecer e sanar qualquer dúvida por
parte das interessadas.

2/8
Chamamento Público nº 01/2018-PR-NELIC



6.  DO  CREDENCIAMENTO  DAS  EMPRESAS  VISANDO  A  CELEBRAÇÃO  DOS  RESPECTIVOS
TERMOS DE ADESÃO

6.1 Os interessados deverão apresentar ao Núcleo Executivo de Licitações, às 14:30h do dia 27
de dezembro de 2018, a seguinte documentação impressa, por lote, em envelope fechado com
os dizeres:

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018-PR-NELIC

LOTE XX
DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO

NOME E CNPJ DA LICITANTE

6.1.1 REGULARIDADE JURÍDICA

a) Cédula de Identidade;

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

c)  Ato  Constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  e  seus  aditivos  em  vigor,  devidamente
registrados,  em  se  tratando  de  sociedades  comerciais,  e  no  caso  de  sociedade  de  ações,
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;

d)  Inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,  acompanhada  de  prova  de
diretoria em exercício;

e)  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.1.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual.

6.2 Preenchidos os requisitos mínimos acima, o interessado estará credenciado a celebrar o
Termo de Adesão.

6.3  Em  caso  de  igualdade  de  condições  e  que  seja  necessário  a  seleção  de  apenas  um
interessado, será aplicado o regramento previsto no § 2º, art. 45 da Lei 8.666/93 (sorteio).
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7. DAS OBRIGAÇÕES

7.1 A AGETOP se compromete a:

a) fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a
ser solicitados pela empresa privada, visando esclarecer as dúvidas existentes sobre a execução
do Programa RODOBICHO;

b)  manter  policiamento  ostensivo  nos  trechos  objeto  deste  chamamento,  por  meio  de
patrulhas policiais: policia militar rodoviária e batalhão ambiental;

c) instalar equipamentos de controle de velocidade, como radares fixos, móveis e lombadas
eletrônicas;

d) fornecer os projetos de infraestrutura que serão realizados, bem como fiscalizar a execução
das obras;

e) obter,  junto aos órgãos competentes,  as licenças ambientais  necessárias à execução e à
legalização das instalações, obras ou serviços referentes ao Programa;

f) aprovar as artes e layouts de placas, outdoors e qualquer outro elemento em que conste a
marca da empresa privada em até 3 (três) dias úteis da apresentação do material para análise.

7.2 A(s) empresa(s) privada(a) credenciadas se comprometem a:

a) executar as intervenções constantes no Plano de Ação do Projeto seguindo os projetos,
prazos, quantitativos, diretrizes e normas de sinalização e obras da AGETOP;

b) responsabilizar-se por todos os danos comprovadamente causados por seus empregados,
representantes ou contratados, à AGETOP ou terceiros, durante a execução das intervenções;

c)  executar  os  serviços  técnicos  com  empresas  especializadas,  com  registro  no  Conselho
pertinente quando a atividade assim o exigir;

d)  utilizar  mão  de  obra  qualificada  e  responsável,  com as  devidas  anotações  profissionais
exigidas por lei, assim como atender toda a legislação trabalhista e normas de segurança do
trabalho.

e) apresentar, para aprovação da AGETOP, as artes e layouts de placas, outdoors e qualquer
outro elemento em que conste a marca da empresa privada;

f)  responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  em  sua  totalidade,  e  ainda  as  despesas  com
tributos,  débitos  trabalhistas  e  sociais,  que  eventualmente  incidam,  diretamente  ou
indiretamente sobre a execução do objeto;

g) assegurar à AGETOP o direito de fiscalizar, sustar, mandar refazer qualquer instalação que
não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, sem ônus para a AGETOP;
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8. DA VIGÊNCIA

8.1 O termo de adesão terá vigência de 60 (sessenta) meses.

9. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1 Os serviços executados serão fiscalizados por servidor da AGETOP legalmente designado
por Portaria específica.

9.2 Qualquer cidadão poderá denunciar irregularidades na prestação dos serviços.

9.3  Na  eventualidade  de  aplicação  de  descredenciamento  em  virtude  de  irregularidade
cometida pelo credenciado, respeitados o contraditório e a ampla defesa, aquele a quem se
impôs  tal  penalidade  ficará  impedido  de  novamente  se  credenciar,  por  até  2  (dois)  anos,
conforme valoração da pena aplicada pela autoridade competente.

9.4  Durante  toda  a  vigência  do projeto,  serão realizadas  vistorias  e  acompanhamento  por
servidor devidamente indicado, e verificando irregularidades, o credenciamento será revogado,
após instauração de procedimento para tal fim.

10. DOS ENCARGOS

10.1 Todos os encargos correrão às custas da empresa privada.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 Qualquer dúvida quanto à documentação pode ser esclarecida junto ao Núcleo Executivo
de Licitações da AGETOP, por telefone (62) 3265-4228 ou e-mail: licitação.agetop@gmail.com.

11.2 A interpretação e aplicação deste Chamamento Público serão regidas pelas leis brasileiras
e o foro da comarca de Goiânia, Estado de Goiás, será competente sobre qualquer controvérsia
resultante deste certame, constituindo assim o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

11.3 A impugnação perante a AGETOP dos termos do Chamamento, quanto a possíveis falhas
ou irregularidades que o viciarem, deverá se efetivar conforme previsto no art. 41, §§ 1º e 2º,
da Lei n.º 8.666/93.

11.4 Os recursos administrativos serão admitidos na forma do artigo 109 da Lei n.º 8.666/93.

11.4.1 Dentro do prazo previsto no subitem anterior, os recursos poderão ser protocolados na
AGETOP  das  14:00  até  as  17:00  horas  ou  encaminhados  por  e-mail  para  o  endereço:
licitação.agetop@gmail.com.
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11.4.2 Interposto, o recurso será comunicado aos demais interessados por publicação no Diário
Oficial do Estado de Goiás, que poderão contrarrazoá-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na
mesma forma estabelecida no item 11.4.1.

11.4.3 Julgado(s) o(s)  recursos(s)  referente(s) ao credenciamento, a Comissão comunicará o
resultado à(s) interessadas(s) com a publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás e no site
www.agetop.go.gov.br/portaldelicitacoesonline, designando nova data para recebimento dos
envelopes de credenciamento.

11.5 Uma vez decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
Comissão, por intermédio de relatório, enviará o presente processo à autoridade superior para
homologação ao vencedor do Chamamento, com a publicação no Diário Oficial do Estado de
Goiás.

11.6 A homologação não gera direito à celebração do Termo de Adesão, conforme §6º do
artigo 27 da Lei Federal 13.019/14.

11.7 Homologado o Chamamento, a empresa, a critério da Administração, poderá convocada
para assinar o Termo de Adesão, e deverá fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

12 INTEGRAM O PRESENTE EDITAL

12.1 Termo de Adesão.

12.2 Projeto RODOBICHO.

NÚCLEO  EXECUTIVO  DE  LICITAÇÕES  –  PR  -  NELIC,  em  Goiânia,  aos  xx  dias  do  mês  de
xxxxxxxxxxx de 2018.

TAÍS HELENA MUSSE
Chefe do NELIC

VISTO: LUIZ CÉSAR KIMURA
           Presidente da AGETOP
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TERMO DE ADESÃO nº xx/2018.

Pelo presente, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-
xx, com sede xxxxxxxxxxxxxxx CEP: xx.xxx-xxx – [Município] – [Estado], declara, para os devidos
fins,  que está  ciente  e  de acordo com todos os  termos,  condições Edital  de  Chamamento
Público  cujo  objeto  é  o  credenciamento  empresas  para  promover  de  financiamento  e  a
execução de medidas mitigadoras, constantes do Projeto RodoBicho – Rodovia Segura para
Fauna  Silvestre,  em  segmentos  de  grande  vulnerabilidade  ambiental,  com  alto  risco  de
ocorrência de acidentes envolvendo  o atropelamento de animais silvestres.

LOTE 01: GO-139/225, trecho: entr. GO-561 (para Olhos D'água) até o Início Perímetro Urbano
(Corumbá de Goiás) – 32 km.

LOTE 02: GO-239, trecho: São Jorge – Alto Paraíso – 36 km.

Ao  firmar  o  presente,  o  representante  da  empresa  atesta  perante  a  Agência  Goiana  de
Transportes  e  Obras  –  AGETOP,  para  todos os  fins  e  efeitos,  ter  os  poderes  necessários  e
suficientes  para  validamente  vinculá-la  nos  termos  da  declaração  dada  neste  documento,
conforme documentação societária  pertinente da instituição,  e  que tais  documentos estão
regularmente em vigor e entregues neste ato à AGETOP.

Das obrigações da empresa:

a) Manter, durante todo o período de habilitação, as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Ato Convocatório;

b) executar as intervenções constantes no Plano de Ação do Projeto seguindo os projetos,
prazos, quantitativos, diretrizes e normas de sinalização e obras da AGETOP;

c) responsabilizar-se por todos os danos comprovadamente causados por seus empregados,
representantes ou contratados, à AGETOP ou terceiros, durante a execução das intervenções;

d)  executar  os  serviços  técnicos  com  empresas  especializadas,  com  registro  no  Conselho
pertinente quando a atividade assim o exigir;

e)  utilizar  mão  de  obra  qualificada  e  responsável,  com as  devidas  anotações  profissionais
exigidas por lei, assim como atender toda a legislação trabalhista e normas de segurança do
trabalho.

f) apresentar, para aprovação da AGETOP, as artes e layouts de placas, outdoors e qualquer
outro elemento em que conste a marca da empresa privada;

g)  responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  em  sua  totalidade,  e  ainda  as  despesas  com
tributos,  débitos  trabalhistas  e  sociais,  que  eventualmente  incidam,  diretamente  ou
indiretamente sobre a execução do objeto;
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h) assegurar à AGETOP o direito de fiscalizar, sustar, mandar refazer qualquer instalação que
não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, sem ônus para a AGETOP.

Das obrigações da AGETOP:

a) fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a
ser solicitadas pela empresa privada, visando esclarecer as dúvidas existentes sobre a execução
do Programa RODOBICHO;

b)  manter  policiamento  ostensivo  nos  trechos  objeto  deste  chamamento,  por  meio  de
patrulhas policiais: policia militar rodoviária e batalhão ambiental;

c) instalar equipamentos de controle de velocidade, como radares fixos, móveis e lombadas
eletrônicas;

d) fornecer os projetos de infraestrutura que serão realizados, bem como fiscalizar a execução
das obras;

e) obter,  junto aos órgãos competentes,  as licenças ambientais  necessárias à execução e à
legalização das instalações, obras ou serviços referentes ao Programa;

f) aprovar as artes e layouts de placas, outdoors e qualquer outro elemento em que conste a
marca da empresa privada em até 3 (três) dias úteis da apresentação do material para análise.

Da vigência:

O presente Termo tem a vigência de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de sua
assinatura.

O presente termo é firmado em 02 (duas) duas vias de igual teor e forma, para que produza os
devidos efeitos de fato e de direito.

Goiânia, xx de xxxxxxxxxx de 201x.

[Assinatura do Representante Legal da empresa]
[denominação completa da instituição]

[cargo ocupado]

LUIZ CÉSAR KIMURA
Presidente da AGETOP
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INTRODUÇÃO 

 

Atropelamentos de animais silvestres causam impactos significativos não apenas 

sobre a fauna local, mas também sobre os usuários de rodovias. Se para os animais 

os atropelamentos podem constituir uma ameaça à sobrevivência de certas espécies, 

para os motoristas, colidir com um animal ou tentar desviar do mesmo, representa 

também um risco à sua segurança e pode resultar em custos significativos. 

Consequências de acidentes envolvendo atropelamento de animais podem ser de:  

i) natureza econômica (perda econômica, custos significativos); 

ii) social (mortes, ferimentos, etc.) ou  

iii) ambiental (relativos a fauna e a biodiversidade).   

 

As Rodovias, por segregarem os habitats naturais e os corredores migratórios, são 

consideradas em todo mundo a causa principal de mortalidade de fauna silvestre. 

 

Quanto à questão da mobilidade da fauna silvestre, não se verifica nos projetos 

rodoviários (salvo raras exceções) equipamentos de acessibilidade/mobilidade para os 

corredores faunísticos. Assim as rodovias cortam e segregam esses corredores 

ecológicos, e não dão em contrapartida opção segura para sua continuidade. 

Neste contexto, os problemas identificados, ao mesmo tempo em que oferecem ao 

órgão gestor da malha viária – a Agência Goiana de Transportes e Obras (AGETOP), 

um importante desafio, constitui-se (também) em grande oportunidade no âmbito 

de suas responsabilidades e competências, para implantar melhorias no sentido de 

Requalificar a rodovia a nível ambiental, paisagístico, de infraestrutura, sinalização e 

segurança viária, como também proceder à mitigação e prevenção dos impactos 

verificados, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e a segurança da rodovia 

sob sua jurisdição.  

O Projeto “RODOBICHO” – Rodovia Segura para a Fauna Silvestre permite uma 

mudança de paradigma em projetos rodoviários, possibilitando experimentar e 

implantar nova ótica em práticas construtivas, com a internalização das questões 

ambientais, notadamente as referentes à mobilidade da fauna silvestre. 
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1. PLANO DE PROJETO.  

O Projeto Piloto “Adote Uma Rodovia”, estabelece o escopo de ações preconizadas 

pelo Projeto RodoBicho – Rodovia Segura para Fauna Silvestre, visando  

empreender parcerias com a iniciativa privada com vistas ao apoio, financiamento e a 

construção das infraestruturas, de forma a suprir a insuficiência de investimentos em 

infraestrutura por recursos públicos próprios.  

Cumpre observar que os projetos com as medidas propostas serão efetuados pela 

AGETOP, que deverá acompanhar, fiscalizar, demandar correções e aceite dos 

serviços executados, além de seu monitoramento. Não havendo ônus, ou qualquer 

forma de repasse financeiro para a AGETOP.  

1.1      Escopo 

Inicialmente, é descrito e detalhado o Escopo do Plano do Projeto, compreendendo 

seus elementos estruturais: Situação Geradora, sua motivação incluindo problemas e 

necessidades; Justificativa com apresentação do diagnostico inicial; Objetivos gerais 

e específicos; Análise de Riscos; Resultados Esperados com sua implantação, e 

por fim, sua Abrangência, com extensão, alcance e público alvo.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

Pelo fato das rodovias serem barreira física ao processo natural de migração da fauna, 

constata-se diariamente a morte de várias espécies de animais silvestres. Existem 

muitos aspectos relacionados ao desenho da rodovia (seu traçado), que afetam 

sobremaneira as taxas de atropelamento – ocasionadas pela não observância das 

condicionantes relacionadas aos processos migratórios, nas etapas de planejamento e 

execução desses empreendimentos. A preocupação apresentada diz respeito à 

integridade e a preservação da vida, dos que transitam pela rodovia: o ser humano e 

as espécies de nossa rica fauna silvestre.  
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2.1 Localização 

 

Foram selecionados dois Segmentos rodoviários, de grande vulnerabilidade  

ambiental, com alto risco para ocorrência de acidentes envolvendo o atropelamento de 

animais silvestres: as rodovias: GO-139/GO-225, do Entr. GO-561(p/ Olhos D'água) 

até o Início Perímetro Urbano (Corumbá de Goiás), e GO-239, Trecho: São Jorge – 

Alto Paraíso, com extensões de 32 e 36 km respectivamente, conforme figura abaixo.  

 

Localização dos Segmentos Rodoviários: GO-139/225 e GO-239 

SRE: 
225EGO003

SRE: 
139EGO018
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3. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo do Projeto “Rodobicho” – Rodovia Segura para Fauna Silvestre é de 

propiciar a facilitação dos deslocamentos da fauna nos corredores em pontos 

previamente demarcados, conectando os fragmentos florestais a serem feitos por 

processos construtivos e dispositivos adequados, a fim de evitar e/ou reduzir os 

acidentes com o eventual atropelamento de animais silvestres, e restabelecer a 

conectividade dos “habitats” naturais. 

 

3.1  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

A par do objetivo geral apresentado, objetiva-se o alcance de outros, específicos, 

incluindo a “requalificação” da rodovia com a implantação de medidas 

integradoras em sua infraestrutura, tornando o segmento rodoviário mais amistoso e 

integrado ao meio ambiente em que se encontra inserido. Os objetivos específicos 

correspondem aos resultados que o projeto pretende alcançar, são integrativos, e ao 

seu modo, também contribuem para o atingimento do objetivo geral. 

Dotar a rodovia de equipamentos e dispositivos específicos, que permitam a 

continuidade (com maior segurança) das condições de mobilidade de espécies de 

fauna silvestre afetadas pela construção da rodovia.  

 

Estabelecer medidas mitigadoras, constando as características e as instalações 

mínimas a serem construídas para propiciar a passagem da fauna sob o leito da 

rodovia, permitindo o fluxo de indivíduos e de grupos de indivíduos minimizando o 

efeito barreira e o eventual atropelamento de animais. 

 

Estabelecer a educomunicação e a conscientização ambiental com os usuários da 

rodovia e a comunidade de seu entorno. 

 

4.  ANÁLISE DE RISCO 

Os riscos para as pessoas e para o meio ambiente são aspectos considerados na 

avaliação ambiental do projeto, construção e operação de uma rodovia. Medidas de 
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redução de riscos podem e devem ser tomadas ainda na fase de projeto, que é sem 

dúvida a melhor ocasião para fazê-lo, pois as instalações ainda são virtuais, de forma 

que modificações podem ser feitas com recursos bem menores que aqueles 

necessários após a construção da infraestrutura viária.  

Os impactos das obras viárias podem ser mitigados, por medidas classificadas em: 

i) “a priori”, antes da implantação da rodovia: por meio da definição 

de traçados, projetando-se estruturas que possibilitem a manutenção 

da conectividade de habitats – chamadas de intervenções 

estruturais, e  

ii) “a posteriori”, pós-implantação: com medidas também específicas e 

próprias de manejo.  

Desta forma, o planejamento e implantação de medidas para redução de risco de 

atropelamento de animais silvestres na rodovia, enquadram-se nos seguintes 

objetivos:  

i) selecionar para cada setor de risco a melhor alternativa de 

intervenção; 

ii) estabelecer entre as intervenções selecionadas ordem de prioridade  

para sua  implantação, necessária devido a restrições financeiras.   

 

Esse procedimento será aplicado nestas Rodovias, em virtude do problema 

apresentado e nas áreas de risco pré-selecionadas, identificadas como de alta 

vulnerabilidade (suscetibilidade). Trata-se de rodovias diferenciadas (se comparada a 

outras) – pois margeia áreas que demandam cuidados ambientais específicos, à 

merecer manejo adequado e distinto. 

Neste processo de escolha e de priorização das intervenções de redução de risco, 

foram considerados os principais condicionantes do problema:  

i) o risco existente – representado pelo conflito entre os corredores de 

fauna e o tráfego usuário da rodovia; 

ii) o custo das intervenções, aliadas a segurança de tráfego; 

iii) a urgência de resultados, e os benefícios resultantes (advindos) de 

sua implantação. 
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Situação Geradora. 

A crescente mortalidade de animais silvestres, provocada por acidentes de trânsito 

com atropelamento, nas rodovias (GO-139/225 e GO-239) que margeiam áreas de 

grande sensibilidade ambiental, incluindo no caso da GO-239, o Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros, que causa impactos significativos não apenas sobre a fauna 

local, mas também, sobre a segurança dos motoristas e demais usuários das rodovias, 

constituindo-se em severa ameaça a biodiversidade desta unidade brasileira de 

conservação integral da natureza, declarada Patrimônio Natural da Humanidade pela 

UNESCO, em 2001.  

 

Metodologia 

Foram identificados os locais caracterizados como Corredores de Fauna ao longo dos 

segmentos rodoviários destacados – sendo realizados Mapas com Rotas de 

Passagem. Com essa espacialização foi possível, identificar os pontos de 

interferência dessas rotas com as rodovias, locais onde os Corredores Ecológicos - 

Rotas de Passagem cruzam a rodovia. Desta forma, foi possível, o planejamento das 

medidas mitigadoras sugeridas neste estudo.    

 

5. PLANO DE AÇÃO.   

 

Este componente do Plano de Projeto – o Plano de Ação apresenta a metodologia e 

os procedimentos necessários para execução do que foi expresso no escopo do 

projeto, com os passos e atividades necessárias para atingir os objetivos específicos 

do mesmo, constando de um conjunto de atividades que visam melhorar, recuperar os 

atributos naturais da região, ressaltar que a aplicação de tais medidas e 

procedimentos compõe um conjunto devendo-se verificar sua aplicabilidade dentro das 

particularidas específicas dos segmentos objetos de intervenção.  

 

Tendo em vista que as rodovias, objeto deste Projeto, encontram-se já pavimentadas, 

as medidas propostas, são primordialmente de mitigação dos impactos sobre a fauna, 

em rodovias em fase de operação. No entanto, o Projeto contempla adequações 
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estruturais, na mitigação dos impactos verificados, com a implantação de mecanismos 

conjugados capazes de auxiliar na travessia da fauna, ou mesmo impedi-lá de cruzar 

as áreas com maiores riscos. Destacamos as medidas (não estruturais e estruturais) 

propostas neste Plano de Ação, compreendendo :  

 

5.1 Sinalização Viária – Horizontal e Vertical, com identidade visual e – lay out 

específico do Projeto, incluindo a instalação de dois (02) outdoors no início e 

fim do trecho rodoviário; 

5.2 Educomunicação e Conscientização Ambiental – Comunicação com 

usuários da rodovia e comunidades da região;  

5.3 Dispositivos de Alerta e Redução de Velocidade 

5.3.1 Sonorizadores; 

5.3.2 Marcas Transversais: Linhas de Estímulo à Redução de Velocidade 

(LRV); 

5.3.3 Implantar equipamentos para fiscalização, monitoramento e redução de       

velocidade (AGETOP); 

5.4 Estruturas; 

5.4.1 Cercas Direcionadoras; 

5.4.2 Adaptação de Estruturas de Drenagem para estrutura Multiuso; 

5.4.3 Zoopassagens – instalação de passagens de fauna, sob ou sobre a 

rodovia; 

5.5 Repovoamento Florestal  

5.6 Policiamento Militar e Ambiental (AGETOP) 

5.7 Instalação de Pórticos – instalados no início e fim do segmento; 

5.8 Painéis de Mensagem Variável (PMV) – murais eletrônicos de informações 

variadas. 
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5.1 Sinalização e Segurança Viária 

A comunicação da rodovia com seus usuários se dá por meio dos dispositivos de 

sinalização. A sinalização viária integra de forma de forma preponderante as demais 

medidas associadas à proteção da fauna. 

Deverá ser implantado projeto específico de engenharia e segurança de tráfego com 

vistas a minimizar os impactos ao meio ambiente incluindo a instalação de 

equipamentos e medidas de adequação, e redução de velocidade em locais pré-

selecionados da rodovia que correspondem aos corredores ecológicos.  

5.1.1 Sinalização Vertical 

Serão implantadas “sinalização ambiental”, com placas educativas e informativas,  

relativas à fauna silvestre em projeto com layout próprio, com identidade visual 

específica do Projeto “RODOBICHO”, para comunicar e transmitir aos usuários das 

rodovias, conceitos próprios de educação e conscientização ambiental – que 

incentivem a preservação ambiental, usando para tanto representação gráfica e 

interpretativa da fauna silvestre, destacando-se as espécies características do Bioma 

Cerrado.  

A proposta preconiza a ocupação da faixa de domínio da rodovia – que são áreas de 

utilidade pública destinada ao uso rodoviário, prestando-se portando, para o objetivo 

de contribuir na sustentabilidade ambiental dos empreendimentos viários, por meio da 

sensibilização e conscientização ambiental.  
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Deverá ser instalada sinalização viária específica constando de: a) placas educativas,  

de alerta e advertência, ressaltando o risco de atropelamento de animais silvestres de 

acordo com as particularidades e caracteres da rodovia, utilizando a estampa de 

espécies representativas da fauna nativa do Bioma Cerrado, b) instalação de placas 

turísticas ressaltando os atrativos turísticos da região relacionados à estrada parque, 

e a preservação ambiental.  

As placas indicativas de corredores de fauna, nas mesmas deverão ser substituídas, 

retiradas a espécie “servo” (por não pertencer a fauna brasileira), e substituídas 

pela espécie do “lobo-guará”, conforme indicado abaixo. 

 

 
Em cada Rodovia deverá ser instalada placas (em pontos pré-determinados), alusivas 

ao Projeto RodoBicho – Rodovia Segura para Fauna Silvestre, com a espécie símbolo 
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do Cerrado e do Projeto “RODOBICHO” – o Lobo Guará, abaixo indicada. 

ATENÇÃO

Rodovia Segura

para a

Fauna Silvestre

 

 

Deverão ser instalados no início e final dos segmentos rodoviários, outdoors, com 

dimensões de 9,0 x 3,0 mts, indicativos do Projeto, comunicando aos usuários da 

Rodovia sobre a finalidade e objetivo do mesmo, bem como os cuidados necessários 

para se evitar o risco de acidentes envolvendo o atropelamento de animais silvestre 

nas rodovias. 

 

Nos outdoors, devem constar os participantes, e apoiadores do Projeto, conforme 

figura a seguir. 
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Exemplo ilustrativo de outdoor com dimensões de 9 x 3 mts.. 
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5.2 Educomunicação e Conscientização Ambiental 

 

O conhecimento é aliado da preservação, todos devem compreender que trafegam em 

um espaço privilegiado, de rica biodiversidade e belezas naturais, que devem ser 

conservadas e preservadas, permitindo a apreciação do ambiente em seu percurso.  

 

 Comunicação - promover o envolvimento da população local, turistas e demais 

usuários da rodovia, para sua participação, como agente atuante e colaborador deste 

Projeto Piloto, buscando-se para isso ações de sensibilização e conscientização, com 

elaboração de cartilhas, flyers, etc., para divulgação na própria rodovia, em escolas, 

hotéis, pousadas e diversas mídias, objetivando: 

 

●  Valorizar e divulgar os  atributos naturais e históricos –   

presentes na região e aliar o seu desenvolvimento 

socioeconômico, de modo a conjugar o turismo consciente com 

a preservação ambiental; 

  ● Implantar comunicação mais direta para a conscientização – de 

todos que utilizam a rodovia, a consciência do tráfego em 

estrada parque é fundamental. Tanto quanto os cuidados de 

engenharia a serem praticados na obra, é a conscientização 

dos que vão trafegar por ali – Conhecer para valorizar, 

conhecer para preservar; 

●  Educomunicação ambiental - desenvolver uma consciência 

crítica, partindo da participação ativa das pessoas na melhoria 

do ambiente, necessidade do fomento de ações locais voltadas 

à construção de uma sociedade sustentável. A consciência do 

uso comum do meio e a responsabilidade coletiva pelo espaço 

levam a noção do “pertencimento” ocasionando a necessidade 

de proteção do patrimônio natural e cultural local. Neste 

contexto, a Educação Ambiental configura-se como elemento 

determinante, cujo sentido de pertencer aparece relacionado à 

memória, demandando a necessidade de preservação também 

do meio ambiente. Assim como nos orgulhamos de nossa 

biodiversidade, a responsabilidade para preservá-la deve ser 

equivalente. 
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Não basta o cuidado do governo estadual no planejamento e execução das ações e 

dispositivos a serem implantados neste Projeto. Tão importante quanto os cuidados de 

engenharia praticados é a conscientização daqueles que vão trafegar ali: a 

consciência do tráfego em uma Estrada-Parque ou Rodovia que margeiam Unidades 

que encerram rica biodiversidade é fundamental.  

  

Placas Educativas 

Serão instaladas ao longo dos segmentos rodoviários, sinalização com foco na 

conscientização e educação ambiental, alusivas ao Projeto “RODOBICHO”, com 

mensagens no intuito de orientar e incentivar a conscientização ambiental pela 

preservação e conservação do meio ambiente, notadamente de nossa rica fauna 

silvestre ameaçada de extinção.  

ATENÇÃO

Rodovia Segura

para a

Fauna Silvestre.Projeto

ATENÇÃO

Os bichos têm

tantos direitos

quanto você.Projeto

ATENÇÃO

Os bichos vivem aqui

 muito mais tempohá .

espeite-os.RProjeto

2 0, 0 m

1
,

0
 m

0

 

ATENÇÃO

Meio Ambiente.

Responsabilidade 

de TodosProjeto

ATENÇÃO

Respeite a Vida,

a Sua e 

a dos AnimaisProjeto

2, 0 m0

1
,

0
 m

0

ATENÇÃO

Devagar,

Travessia de 

Animais SilvestresProjeto
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ATENÇÃO

Aqui, a preferência

é do

animal pedestreProjeto

ATENÇÃO

Reduza a velocidade.

s nimaiso  a

agradecemProjeto

2, 0 m0

1
,

0
 m

0

 

 

 

5.3 Dispositivos de Alerta e Redução de Velocidade 

Nos locais especificados como Corredores de Fauna deverão ser instalados, os 

dispositivos de alerta e redução de velocidade integrada neste projeto. 

A sinalização deve anteceder em aproximadamente 500 mts – nos dois sentidos da 

rodovia, abrangendo aproximadamente 1 km, sendo 500 mts antes e 500 mts após os 

locais que se pretende a redução de velocidade, geralmente no ponto de intersecção 

das tangentes (PIV).  

i) Por tratar-se de corredor de fauna, será instalado inicialmente a Placa 

Indicativa do “Corredor de Fauna” recomendando a necessidade de 

redução da velocidade; 

ii) Seguindo-se da Placa da Velocidade Indicada: 60 (ou 40) km/h; 

iii) Placa Educativa – de Conscientização e Educação Ambiental; 

iv) Placas Alusivas a Fauna Silvestre – recomendando a manutenção e 

redução de velocidade de segurança de 60 (ou 40) km/h; 

v) Placa indicativa dos sonorizadores – localizados a 50 mts a partir dos PIVs 

dos dois lados, com placas a partir de 100 mts, a 50 mts e no local 

(perfazendo 06 placas – 03 para cada lado do fluxo de tráfego); 
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vi) Placa Indicando o retorno à velocidade de diretriz da rodovia de 80 km/h, 

nos 2 sentidos da rodovia, conforme esquema ilustrativo a seguir: 

 

 

Desenho ilustrativo. 

5.3.1 Sonorizadores 

Sonorizadores, também conhecidos por bandas rugosas: são dispositivos de controle 

de tráfego, constituídos por pavimentos com superfície irregular, cuja função é induzir 

os condutores a reduzirem a velocidade e alertar, através de efeito sonoro-vibratório, 

sobre a existência de algum perigo ou obstáculo à frente. 

Serão instalados dispositivos de alerta e de redução de velocidade na rodovia, 

conhecidos como sonorizadores (ondulações transversais) em locais específicos 

previamente demarcados, como estratégia para aumentar o alerta dos usuários em 

p o n t o s  específicos da rodovia e, indiretamente, fazê-los reduzir a velocidade, 

servindo também de alerta a fauna, propiciando maior tempo de resposta a reações do 

motorista e do animal.  



 
RODOBICHO   

Rodovia Segura para Fauna Silvestre 

 

Projeto Piloto – “Adote Uma Rodovia” 
 Rodovias: GO-139/225 e GO-239 

 

Projeto Rodobicho – Rodovia Segura para a Fauna Silvestre  

 19 

O sonorizador deve ser executado com material asfáltico, concreto ou material de 

demarcação viária, conforme especificações constantes na  Resolução N.0 601 de maio 

de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, conforme esquema abaixo. 

 

 

 

5.3.2 Marcas Transversais 

A LRV é um conjunto de linhas paralelas que, pelo efeito visual, induz o condutor a 

reduzir a velocidade do veiculo, de maneira que esta seja ajustada ao limite desejado 

em um ponto adiante da via.  

Tendo por objetivo informar aos condutores dos veículos sobre a necessidade de 

reduzir a velocidade nestes pontos específicos, as Linhas de Estímulo à Redução de 

Velocidade (LRV), devem ser instaladas antes dos sonorizadores, e em complemento 

a outros dispositivos e ações de sinalização e segurança viária. 

 

As LRV serão aplicadas gradualmente antes de pontos críticos e o número de linhas e 

suas larguras são calculados mediante especificidades. As LRV serão dimensionadas 
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de acordo com as características técnicas das vias, diminuindo seu distanciamento à 

medida que se aproximam dos locais onde o veículo deva estar com a velocidade 

reduzida, desta forma, o espaçamento entre as linhas, ao ir diminuindo em relação aos 

obstáculos, também vão aumentando sua intensidade avisando cada vez mais o 

usuário do ponto crítico à sua frente.  

A utilização da LRV, combinadas com outros elementos de sinalização e segurança 

viária, possibilitam o aumento da eficácia destes tipos de sinalização horizontal em 

pontos críticos da rodovia, amplificando a percepção do usuário aumentando, por 

conseguinte a segurança viária. 

Onde foram identificados fluxos conflitantes, por constituírem-se em corredores 

naturais de fauna, apresentando alto risco de acidentes, serão instaladas – antes dos 

sonorizadores, e em seu complemento, conforme esquema ilustrativo abaixo: 
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Figura ilustrativa – aplicação das Linhas de Estímulo a Redução de Velocidade. 

5.3.3 Equipamentos de Redução, Monitoramento e Controle de Velocidade. 

Nas rodovias lindeiras, ou que atravessem áreas de sensibilidade ambiental, como 

Unidades de Conservação (UC), ou locais caracterizados como Corredores Ecológicos 

faz-se necessário o controle e a redução da velocidade nestes segmentos, evitando-se 

o conflito entre o fluxo de tráfego e a mobilidade da fauna. Os segmentos rodoviários, 

assim especificados, não têm por finalidade oferecer uma rota mais rápida de tráfego, 

ao contrário, por suas características ambientais, existe a necessidade de controlar a 

velocidade dos veículos que trafegam por ela, de forma a compatibilizar a preservação 

da biodiversidade local com o deslocamento dos veículos. Devendo ser instalados 

entre outros os seguintes equipamentos: radares fixos e móveis e lombadas 

eletrônicas. A obrigação da instalação e operação destes equipamentos é da 

AGETOP. 
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5.4 Estruturas  

5.4.1 Cercas Direcionadoras 

 

O projeto prevê que as passagens devem ser dotadas de cercas direcionais (guias), 

especificadas em planilha de custo da AGETOP, como alambrado com poste de 

concreto e cinta armada, constituídas de telas de arame galvanizado, de modo a 

auxiliar no direcionamento dos animais às passagens. O cercamento deve ser 

disposto lateralmente em cada uma das entradas das passagens de fauna ou 

estruturas de drenagem multiuso (bocas) com uma extensão indicada para cada lado 

e altura de 2,5 m (acima da superfície do terreno), de modo a auxiliar no 

direcionamento da fauna que busca transpor o obstáculo. Observando as seguintes 

condicionantes: 

 

● Sua construção deve possuir uma base (baldrame) de concreto enterrada, de 

30 a 50 cm de profundidade, para impedir que animais cavadores passem por 

baixo da estrutura; 

● Sua construção deve possuir uma base (baldrame) de concreto enterrada, com 

60 cm de profundidade, ou 3 (três) fiadas de canaletas 14x19x39cm para 

impedir que animais cavadores passem por baixo da estrutura; 

● As cercas direcionadoras devem ser de arame galvanizado, sendo os 60 cm 

inferiores dotados de tela de pequeno diâmetro de espaçamento entre os fios -  

malha quadrada de 2,0 x 2,0 cm sobreposta a malha superior de 10,0 x 10,0 

cm, conforme projeto-tipo indicativo; 

● Devem quando possível, ser instaladas em ângulo de 200 a partir das 

passagens, visando o direcionamento dos animais; 

● Devem ser instaladas sobre as laterais das pontes ou passagem, para evitar o 

acesso de pessoas à passagem de fauna e o lançamento de lixo e objetos nos 

cursos d’água. 

 

Abaixo, esquema ilustrativo da cerca direcionadora. 
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Esquema ilustrativo de cerca direcionadora. 
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5.4.2 Adaptação de Estruturas de Drenagem e Multiuso 

 

Utilização de Estruturas de Drenagem  

 

As estruturas de drenagem das rodovias, sob o ponto de vista construtivo, são 

consideradas obras de arte correntes ou especiais, em face de suas dimensões 

e/ou características peculiares. Tais estruturas hidráulicas posicionadas 

transversalmente a rodovia, como: bueiros tubulares; bueiros celulares; pontes; 

viadutos e estruturas destinadas a passagens de gado são passíveis de adaptação 

podendo servir como pontos adicionais de passagem ou travessia inferior de fauna 

silvestre (estruturas multiuso), cuja movimentação frequentemente está associada às 

drenagens naturais. Por preservarem a integridade dos ambientes aquáticos.  

 

A readequação de estruturas existentes (com múltiplo uso) – obras de arte corrente e 

especiais, podem se constituir sob este enfoque, em uma alternativa viável e de menor 

custo comparando-se com a instalação de uma estrutura específica para a fauna, em 

rodovias já existentes. As passagens “úmidas” aproveitam o escoamento de drenagem 

de água superficial em seu interior, favorecendo a passagem de animais dentro do seu 

habitat natural – que agrega as linhas de drenagem e as matas ciliares associadas.   

 

Nestas estruturas, quando possível, devem-se manter passagens seca, por meio da 

instalação de plataformas laterais, a serem utilizadas por espécies como corredor para 

vencer os cursos d’água que podem se constituir em barreiras a sua movimentação.  

 

5.4.2.1 – Plataformas Secas 

 

Outra adaptação proposta trata-se da construção de “Rampas Secas” instaladas na 

lateral de bueiros celulares de maiores dimensões ou sob o vão de pontes para 

permitir a passagem de animais sobre a água.  

 

As pontes dotadas de “plataformas secas” e rampas de acesso são estruturas mais 

eficientes para passagens de fauna, pois as áreas secas - que ficam sob seu vão 

apresenta-se mais iluminada e ampla que os bueiros. Plataformas secas e rampas de 
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acesso são de fácil implantação e reduzido custo, tonando-se em uma estrutura 

funcional, mais econômica e amistosa (atrativa) à fauna silvestre.  

 

Importa salientar, que tais adaptações, não podem interferir na capacidade de vazão 

hidrológica de tais estruturas. Estas áreas normalmente são suficientes para travessia 

de fauna, inclusive de animais de médio e grande porte que rejeitam as passagens por 

bueiros.  

 

As obras de arte passíveis de adaptação, em especial as estrategicamente 

posicionadas em trechos importantes quanto à expectativa de uso pela fauna, devem 

ser selecionadas e incorporadas ao Plano de Implantação das Passagens de Fauna 

do Projeto “RodoBicho – Rodovia Segura para Fauna Silvestre”. Apresenta-se 

croqui abaixo, como exemplo, de Plataforma seca utilizada em dispositivo de 

drenagem em rodovia federal. 

 

 

 

Croqui ilustrando plataforma seca para deslocamento da fauna. 

 

A readequação de estruturas existentes ou com múltiplo uso – obras de arte corrente 

e especiais (pontes, galerias e bueiros) frequentemente podem se constituir em uma 

alternativa viável e de menor custo comparando-se com a instalação de uma estrutura 

específica para a fauna, em rodovias já existentes.  

 

Estas estruturas adaptadas para servirem como passagem (alternativa) de fauna 

(zoopassagens), necessitam a complementariedade de outras estruturas e 

intervenções, a saber:  
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i) Cercas Direcionadoras; e  

ii) Reflorestamento (Repovoamento Vegetal) – para conexão com os 

corredores de flora e fauna; 

 

5.4.3 Zoopassagens 

Tendo por objetivo a facilitação dos deslocamentos da fauna nos corredores 

migratórios, conectando-os quando possível, por processos construtivos e dispositivos 

adequados, propiciando a passagem da fauna sob ou sobre o leito da rodovia, 

evitando e/ou reduzindo os efeitos: barreira, borda, evitação e o eventual 

atropelamento de animais, permitindo a conectividade dos “habitats” naturais, com a 

instalação de estruturas de passagem da fauna sob ou sobre a rodovia, em 

segurança.  

 

5.5 Repovoamento Vegetal 

A etapa inicial das construções rodoviárias é precedida pelos serviços de 

desmatamento, que antecedem as operações de terraplenagem, consistindo na 

remoção da vegetação, incluindo o destocamento e limpeza da área necessária a 

implantação das obras.  

A recuperação de áreas degradadas – nas faixas de domínio das rodovias, por meio 

de sua revegetação, representam benefícios obtidos a partir de processos naturais 

que regulam as condições ambientais (serviços ambientais). 

O Código Florestal Brasileiro em seu artigo 2º, alínea a, considera de Preservação 

Permanente, as florestas e demais formas de vegetação naturais que compõem as 

Matas Ciliares, que ocorrem em segmentos das rodovias nos locais de pontes e 

grandes bueiros, e que devem merecer atenção na sua conservação e/ou restauração, 

o cuidado que se deve ter com o reflorestamento das áreas críticas, definindo a 

preferência pelo plantio de espécies nativas, existe uma preocupação para que o 

plantio seja feito de acordo com as normas técnicas de segurança nas rodovias, e na 

manutenção da cobertura vegetal das faixas de domínio.  
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A recomposição morfológica das áreas atingidas por meio da proteção das formações 

nativas e recomposição das áreas degradadas visam ao desenvolvimento de 

ecossistemas propícios à sobrevivência e preservação da fauna regional. 

 
Desta forma, devem ser escolhidos, os locais onde se deve implantar o repovoamento 

vegetal, notadamente nos locais onde a rodovia fragmenta áreas de importância vital 

aos ecossistemas ali instalados (como áreas de proteção permanente - APPs), 

devendo ser estas áreas consideradas para reconectar os corredores migratórios 

naturais de fauna e de flora. 

 

5.6    Policiamento Militar e Ambiental  

Mais ostensiva por meio de patrulhas policiais, realização de blitz conjugadas com 

equipe ambiental do Projeto RodoBicho – disseminado a preservação ambiental, por 

meio de conscientização e informação, com a participação de equipes do DETRAN, 

policia militar rodoviária e batalhão ambiental. 

 

5.7 Instalação de Pórticos 

Os Pórticos de sinalização rodoviária devem ser colocados nos extremos dos trechos 

rodoviários (inicio e fim dos segmentos), com importantes mensagens aos usuários 

por meio de dispositivos de sinalização indicando o seu nome, percurso, órgãos 

envolvidos e outras informações úteis aos usuários da rodovia.  

De estrutura metálica, compostas por treliça espacial em cantoneiras laminadas 

apoiadas em colunas tubulares, são estruturas de sustentação de placas de 

sinalização gráfica, painéis eletrônicos de mensagem variável, podendo incluir 

equipamentos de controle de velocidade.  
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Esquema ilustrativo de Pórtico 

 

Esquema ilustrativo de Pórtico com Painel de Mensagem Variável (PMV). 
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5.8 Painéis de Mensagem Variável Móvel (PMV-M). 

 

Instalação de murais eletrônicos de informações variadas, com mensagens de rápida 

leitura, utilizado para reforço institucional, divulgação de indicações ao longo da 

rodovia, com mensagens educativas e de sensibilização, alusivas aos objetivos do 

Projeto, e de excelente visibilidade em situações especificas (eventos). 

 

 

Figura ilustrativa de utilização PMV-M. 

Os painéis de Mensagem Variável Móvel (PMV-M) promovem uma operação segura 

da rodovia, utiliza tecnologia opto eletrônica com clusters formado por “Leds”, na cor 

âmbar, formatado modularmente possibilita a inserção de mensagens com variadas 

fontes de caracteres e linhas. São montados sobre chassi rodoviário homologado pelo 

DENATRAN, os painéis de mensagem móveis utilizam localizador via GPS (Global 

Positioning System) e sistema de transmissão via GPRS/3G (General Packet Radio 

Service) ou local via RS-232. São dotados de coletores solares, que conferem ao 

equipamento total autonomia de funcionamento, sem qualquer necessidade de 

carregamento das baterias na rede elétrica. 

6. ABRANGÊNCIA DO PROJETO.  

Todos são beneficiados, os que podem usufruir diretamente de um ambiente 

preservado, e os que indiretamente venham ser beneficiados por sua preservação. A 

implantação de politicas positivas, com relação ao meio ambiente (sustentabilidade) 

possui características sui generis, pois além de ser dirigida a toda sociedade, alcança 

também as gerações futuras. Por tratar-se de Projeto Piloto, o sucesso em sua 
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implantação, irá propiciar sua repetição em várias outras rodovias e regiões do Estado 

de Goiás que enfrentam idêntica problemática.  

7. RESULTADOS ESPERADOS  

São muitos os benefícios a serem auferidos com a realização do Projeto 

“RODOBICHO” – Rodovia Segura para Fauna Silvestre. Os resultados esperados 

com a implantação do Projeto Piloto estão relacionados diretamente aos objetivos 

gerais e específicos do mesmo, passando necessariamente pela:  

i) melhoria da segurança do tráfego usuário, com redução significativa de 

acidentes envolvendo pessoas e animais silvestres; 

ii) espera-se, ainda, que a requalificação da rodovia - por meio da adoção de 

medidas integradoras na infraestrutura viária, produzam reflexos imediatos com 

impactos positivos; 

iii) espera-se o envolvimento dos usuários da rodovia sobre a importância do 

tema, para sua participação como agente preponderante, atuante, colaborador 

e fiscalizador deste Projeto. 

Por tratar-se de “questões ambientais”, sua essência perpassa várias e necessárias 

condicionantes, com graus de complexidade e imbricamento, tendo no ser humano o 

foco principal deste projeto, entendido como agente transformador e regulador deste 

sistema. Sendo necessária a mudança de hábitos e de conscientização, buscando-se 

novo contexto no qual os investimentos e projetos de engenharia viária que afetam 

diretamente o meio ambiente, sejam realizados sob uma perspectiva de sua efetiva 

contribuição à sustentabilidade ambiental.  

O Objetivo Geral demonstra o compromisso alinhado à missão do Órgão Gestor da 

Malha Viária em dar resposta aos problemas destacados.  Importa salientar que as 

atividades e investimentos propostos, além de necessários, concorrem para alcançar 

os resultados e objetivos esperados, melhorando e trazendo significativos benefícios a 

realidade apresentada, conferindo à rodovia maior sustentabilidade ambiental.  

Representam, ao final, medidas e formas de intervenção em Engenharia de Tráfego, 

contribuindo para mitigação adequada, justificando-se plenamente os recursos 

investidos, comparando-se os benefícios subsequentes dos resultados 

socioambientais representados pelos acidentes a serem evitados. 
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8. PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA. 

Destacando, ao final, a importância da inovação, possibilitada pela participação da 

iniciativa privada no financiamento e execução das ações que visam conferir aos 

empreendimentos rodoviários a sustentabilidade ambiental necessária na preservação 

de vidas e de nossa rica biodiversidade. O Projeto “Adote uma Rodovia”, amplifica o 

alcance do Marketing Ambiental, com a associação, identificação e divulgação da 

empresa (sua marca) nos dispositivos projetados, ombreando com o poder público 

pela Responsabilidade Ambiental, que é de todos. A AGETOP deve aprovar a arte de 

todas as intervenções onde conste a marca da empresa privada. 

9. DOS QUANTITATIVOS E LOCALIZAÇÕES. 

9.1. LOTE 01: GO-139/225, Trecho: entr. GO-561 (para Olhos D'água) até o 

Início Perímetro Urbano (Corumbá de Goiás) – 32 km 

Para o Lote 01 do Projeto, deverão ser realizadas as seguintes instalações: 

a) Sinalização Vertical: 

 Outdoors em estrutura metálica de dupla face  - 02 und.; 

 Sinalização vertical totalmente refletiva – 131,59 m 2; 

b) Educomunicação e Conscientização Ambiental; 

c) Dispositivos de Alerta e Redução de Velocidade: 

 Sonorizadores - 02 (und); 

 Marcas Transversais – Linhas de Estímulo à Redução de Velocidade – 118,80 

m 2 

d) Estruturas: 

 Cercas Direcionadoras - 1.100,00 mts; 

 Adaptação de Estruturas de Drenagem para estrutura Multiuso; 

 Zoopassagens; 

e) Repovoamento Florestal: 1.866 mudas de espécies nativas; 
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f) Instalação de Pórticos:   02 – de estrutura metálica para sustentação de placas       
de sinalização; e  

                                                   02 – de estrutura metálica com Painél de Mensagem 
Variável (PMV). Localizados no início e fim do segmento.  
                                  

g) Painéis de Mensagem Variável  Móvel (PMV-M): 02 unidades. 

A localização de cada intervenção constará de projeto específico, a ser elaborado pela 

AGETOP e entregue à empresa privada na assinatura do Termo de Adesão. 

9.2. LOTE 02: GO-239, Trecho: São Jorge – Alto Paraíso – 36 km 

Para o Lote 02 do Projeto, deverão ser realizadas as seguintes instalações: 

a) Sinalização Vertical: 

 Outdoors em estrutura metálica de dupla face  - 02 und.; 

 Sinalização vertical totalmente refletiva – 1.497,87 m 2; 

b) Educomunicação e Conscientização Ambiental; 

c) Dispositivos de Alerta e Redução de Velocidade: 

 Sonorizadores - 15 (und); 

 Marcas Transversais – Linhas de Estímulo à Redução de Velocidade – 891,00 

m 2 

d) Estruturas: 

 Cercas Direcionadoras; 

 Adaptação de Estruturas de Drenagem para estrutura Multiuso; 

 Zoopassagens – 01 (aérea); 

e) Repovoamento Florestal; 

f) Instalação de Pórticos:   02 – de estrutura metálica para sustentação de placas       
de sinalização; e  

                                                   02 – de estrutura metálica com Painél de Mensagem 
Variável (PMV). Localizados no início e fim do segmento.  
 

g) Painéis de Mensagem Variável  Móvel (PMV-M): 02 unidades. 
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A localização de cada intervenção constará de projeto específico, a ser elaborado pela 

AGETOP e entregue à empresa privada na assinatura do Termo de Adesão. 

10. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO. 

A execução de cada intervenção deverá seguir o seguinte cronograma, cujo prazo terá 

início na assinatura do Termo de Adesão. 

Intervenção 
Mês 
01 

Mês 
02 

Mês 
03 

Mês 
04 

Mês 
05 

Mês 
06 

Sinalização Vertical:       

● outdoors       

● Placas       

Edocomunicação       

● Elaboração de cartilhas, flyers       

Dispositivos de Alerta e Redução de 
Velocidade: 

    
  

● Sonorizadores       

● Marcas Transversais       

Estruturas       

● Cercas Direcionadoras       

● Adaptação de Estruturas de 
Drenagem para estrutura 
Multiuso 

    
  

● Zoopassagens       

● Repovoamento Florestal       

● Pórticos       

● Painéis de Mensagem 
Variável 

    
  

A prorrogação dos prazos previstos neste Projeto depende de pedido formal da 

empresa privada e de autorização da AGETOP. 

11. DA VIGÊNCIA 

O Termo de Adesão terá vigência de 60 (sessenta) meses a partir da data de sua 

assinatura. 

 

 

 



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

Estimativa de Custo

Setor : EP-GECOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

Código : 201800036010097 Data Orçamento : 11/12/2018

Descrição : ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA O PROGRAMA RODOBICHO – RODOVIA SEGURA PARA A FAUNA SILVESTRE

Versão : GO-139/GO-225 - ENTR. GO-561 (OLHOS D'ÁGUA) / INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE CORUMBÁ DE GOIÁS – T136

Trecho : ENTR. GO-561 (OLHOS D'ÁGUA) / INÍCIO PERÍMETRO URBANO DE CORUMBÁ DE GOIÁS

BDI : 26,24%

Data Base : 01/03/2018

Cód. Aux. Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total

A SONORIZADOR

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m2    114,400 0,32 36,60

40602 m3    2,860 341,88 977,77

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     0,060 2.012,89 120,77

40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 T     0,380 2.759,89 1.048,75

40530 T     0,440 92,97 40,90

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO - DT: 53 KM TKM   9,116 0,50 4,55

40455 m3km  845,932 0,84 710,58

Total do Grupo : 2.939,92

Cód. Aux. Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total

B LINHAS DE ESTÍMULO À REDUÇÃO DE VELOCIDADE

40825 m2    118,800 66,82 7.938,21

Total do Grupo : 7.938,21

Cód. Aux. Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total

C CERCAS DIRECIONADORAS

Composição CERCAS DIRECIONADORAS m     1.100,000 176,76 194.440,74

40451 TKM   11.465,770 0,53 6.076,85

Total do Grupo : 200.517,59

Cód. Aux. Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total

E PÓRTICOS

5213647 un    2,000 49.526,39 99.052,78

5213647 un    2,000 49.526,39 99.052,78

40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES m     320,000 179,20 57.344,00

Total do Grupo : 255.449,56

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-
CBUQ (BC/AC)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 
BETUMINOSO - DT: 113 KM

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DT: 
158 KM

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO 
EXTRUDADO (3 mm)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO – 
DT: 53 Km

PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 13,6 M, VENTO 
DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 20,4 M², 
TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M²

PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 13,6 M, VENTO 
DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 20,4 M², 
TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M²



Cód. Aux. Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total

F PMV

Estimativa PAINEL DE MENSAGENS VARIÁVEIS (PORTICO) un    2,000 148.454,60 296.909,20

Total do Grupo : 296.909,20

Cód. Aux. Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total

G OUTDOOR

150103 Kg 2.914,860 10,88 31.722,27

261609 m2    113,720 10,18 1.157,58

47023 m3    16,848 13,49 227,27

45035 m2    31,200 76,44 2.384,92

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) m3    0,450 468,78 210,95

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) m3    11,250 531,67 5.981,28

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3    5,148 56,17 289,16

Total do Grupo : 41.973,43

Cód. Aux. Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total

H SINALIZAÇÃO

40855 m2    131,590 349,20 45.951,22

Total do Grupo : 45.951,22

Cód. Aux. Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total

I ADMINISTRAÇÃO / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO

42110 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 un    1,000 80.159,92 80.159,92

42210 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 un    1,000 68.850,49 68.850,49

42310 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO A2 un    1,000 66.568,85 66.568,85

Total do Grupo : 215.579,26

Total do Orçamento : 1.067.258,39

AGETOP

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO 
DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 
DEMAOS

ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. 
(INCL. TRANSPORTE)

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM 
(INCLUSO DESFORMA)

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 
PINTURA ELETR.



AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

Estimativa de Custo

Setor : EP-GECOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

Código : 201800036010097 Data Orçamento : 11/12/2018

Descrição : ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA O PROGRAMA RODOBICHO – RODOVIA SEGURA PARA A FAUNA SILVESTRE

Versão : GO-239 - SÃO JORGE / ALTO PARAÍSO – T136

Trecho : SÃO JORGE / ALTO PARAÍSO

BDI : 26,24%

Data Base : 01/03/2018

Cód. Aux. Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total

A SONORIZADOR

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m2    858,000 0,32 274,56

40602 m3    21,450 341,88 7.333,32

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     0,430 2.012,89 865,54

40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 T     2,830 2.759,89 7.810,48

40530 T     3,260 141,68 461,87

40450 TKM   205,920 0,50 102,96

40455 m3km  6.424,640 0,84 5.396,69

Total do Grupo : 22.245,42

Cód. Aux. Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total

B LINHAS DE ESTÍMULO À REDUÇÃO DE VELOCIDADE

40825 m2    891,000 66,82 59.536,62

Total do Grupo : 59.536,62

Cód. Aux. Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total

D ZOOPASSAGENS

M0998 MADEIRA ESTRUTURAL DE EUCALIPTO m3    1,560 1.083,37 1.690,06

47023 m3    2,196 13,49 29,63

45035 m2    6,864 76,44 524,68

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) m3    0,078 468,78 36,56

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) m3    0,780 531,67 414,70

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3    1,338 56,17 75,18

Total do Grupo : 2.770,81

Cód. Aux. Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total

E PÓRTICOS

5213647 un    2,000 49.526,39 99.052,78

5213647 un    2,000 49.526,39 99.052,78

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-
CBUQ (BC/AC)

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 
BETUMINOSO - DT: 228 KM

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO - DT: 160 
KM

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DT: 
160 KM

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO 
EXTRUDADO (3 mm)

ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. 
(INCL. TRANSPORTE)

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM 
(INCLUSO DESFORMA)

PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 13,6 M, VENTO 
DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 20,4 M², 
TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M²

PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 13,6 M, VENTO 
DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 20,4 M², 
TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M²



40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES m     320,000 179,20 57.344,00

Total do Grupo : 255.449,56

Cód. Aux. Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total

F PMV

E9113 PAINEL DE MENSAGENS VARIÁVEIS (PMV) MÓVEL un    2,000 148.454,60 296.909,20

Estimativa PAINEL DE MENSAGENS VARIÁVEIS (PORTICO) un    2,000 148.454,60 296.909,20

Total do Grupo : 593.818,40

Cód. Aux. Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total

G OUTDOOR

150103 Kg 2.914,860 10,88 31.722,27

261609 m2    113,720 10,18 1.157,58

47023 m3    16,848 13,49 227,27

45035 m2    31,200 76,44 2.384,92

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) m3    0,450 468,78 210,95

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) m3    11,250 531,67 5.981,28

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3    5,148 56,17 289,16

Total do Grupo : 41.973,43

Cód. Aux. Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total

H SINALIZAÇÃO

40855 m2    1.497,870 349,20 523.056,20

Total do Grupo : 523.056,20

Cód. Aux. Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total

I ADMINISTRAÇÃO / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO

42110 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 un    1,000 80.159,92 80.159,92

42210 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 un    1,000 68.850,49 68.850,49

42310 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO A2 un    1,000 66.568,85 66.568,85

Total do Grupo : 215.579,26

Total do Orçamento : 1.714.429,70

AGETOP

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO 
DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 
DEMAOS

ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. 
(INCL. TRANSPORTE)

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM 
(INCLUSO DESFORMA)

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 
PINTURA ELETR.
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