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1.

Introdução

1.1.

Informações da Concessão
O Polo Rodoviário de Pelotas possui extensão de 457,3 km e é formado

pelas rodovias BR-116/RS, Pelotas – Camaquã e Pelotas – Jaguarão, e BR392/RS, Pelotas – Rio Grande e Pelotas – Santana da Boa Vista.

O Polo Pelotas possui 5 (cinco) praças de pedágio: Retiro, Cristal,

Pavão, Glória e Capão Seco. Além disso, possui ainda 2 (dois) Postos de
Pesagem de Veículos e 3 (três) Serviços de Atendimento ao Usuário.

Na 11ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica

de Pedágio foram aprovados, com critério global, investimentos adicionais para
a recuperação e manutenção do pavimento até o final da concessão. No ano

de 2015 tiveram início os serviços de manutenção do pavimento ao longo das
rodovias do Polo Pelotas e no ano de 2016 foram iniciados os serviços de
recuperação do pavimento.

Igualmente, serão realizadas no presente ano obras de implantação de

aproximadamente 27,466 km de defensas metálicas e de 10 pontos de
iluminação ao longo das rodovias do Polo.

Por fim, destaque ainda para as obras de recuperação estrutural das

Pontes sobre o Rio Camaquã e Rio Canguçu, na BR-392, e para a construção
das novas Bases Operacionais e SAUs nas rodovias BR-116 e BR-392.
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1.2.

Informações Contratuais
Tabela 01 – Dados Contratuais
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1.3.

Mapa de Situação

Figura 01 – Mapa de Situação
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2.

Acompanhamento e Controle das Principais Obras

2.1.

Descrição das Principais das Obras
As intervenções de recuperação e manutenção do pavimento são

realizadas por equipes e equipamentos especializados que realizam os
seguintes serviços:


Recapeamento

com

CBUQ:

intervenção

que

consiste

na

varredura e limpeza da superfície no local do recapeamento, pintura de
ligação com o uso de emulsão asfáltica aplicada com caminhão
espargidor de asfalto, lançamento de camada de revestimento em
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) utilizando vibro-

acabadora de asfalto, e, finalmente, execução da compactação desta
camada com equipamentos específicos (rolos tandem e de pneus);


Fresagem

e

Recapeamento

com

CBUQ:

intervenção

no

pavimento constituída de fresagem inicial para remoção do revestimento
degradado, transporte do material removido para locais previamente

estabelecidos, aplicação de pintura de ligação com emulsão asfáltica e
enchimento do local com CBUQ devidamente espalhado com vibro-

acabadora. A compactação é realizada com equipamentos mecânicos
específicos (rolos tandem e de pneus);

Destaque também para os serviços de recuperação do acostamento da

BR-116, entre Pelotas e Jaguarão, iniciados no ano de 2014 e que terão
continuidade no ano de 2016.

O trabalho consiste na execução de rebaixamento da camada vegetal

existente, recomposição com saibro, compactação e execução de imprimação

com uso de asfalto diluído. Para a execução do recapeamento com CBUQ é
executada pintura de ligação com o uso de emulsão asfáltica aplicada com

caminhão espargidor de asfalto, lançamento da camada de revestimento em

Pré Misturado a Quente (PMQ) utilizando vibro-acabadora de asfalto, e,
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finalmente,

é

realizada

a

devida

compactação

equipamentos específicos (rolos tandem e de pneus).

desta

camada

com

As obras de recuperação do pavimento foram iniciadas no mês de

janeiro na BR-392/RS, trecho Pelotas – Rio Grande, e serão realizadas durante
todo o ano ao longo do Polo Pelotas.

Em relação a obra de recuperação da Ponte sobre o Rio Canguçu, na

BR-392 (Pelotas/Santana da Boa Vista), a Concessionária iniciou os serviços
em dezembro de 2015 e concluiu os mesmos no mês de maio.

No tocante à obra de recuperação da Ponte sobre o Rio Camaquã na

BR-392 (Pelotas/Santana da Boa Vista), observa-se que o projeto executivo

encontra-se em análise pela ANTT, de modo que as obras deverão ser
iniciadas no segundo semestre de 2016.

Destaque ainda para as obras de implantação de dispositivos de

segurança – defensas metálicas e sistemas de iluminação, nas rodovias BR116 e BR-392. Para o ano de 2016 serão executados mais de 27 mil metros de
defensas metálicas e 10 novos dispositivos de iluminação em trevos e pontes.

Por fim, no que diz respeito à implantação das novas bases operacionais

e SAUs, aprovados em decorrência do novo plano operacional do Polo Pelotas,
serão construídas 5 (cinco) novas bases operacionais e 4 (quatro) SAUs.
Dessa forma, a Concessionária passará a oferecer aos seus usuários após a
conclusão das obras 6 (seis) BSOs e 5 (cinco) SAUs.
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2.2.

Localização das Obras

Tabela 02 – Relação das Principais Obras
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2.3.

Marcos Contratuais
Tabela 03 – Lista de Marcos Contratuais
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2.4.

Relação de Equipamento e Pessoal
Tabela 04 – Lista Equipamento e Pessoal
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3.

Relatório Fotográfico

Figura 02 – Recuperação do Pavimento – BR-392/RS

Figura 03 – Recuperação do Pavimento – BR-392/RS
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4.

Considerações Finais
O presente relatório tem por apresentou informações sobre as principais

obras em execução pela Concessionária Ecosul nas rodovias do Polo Pelotas,

conforme instruções dos Ofícios Circulares nº 052/2014/SUINF, de 31/07/2014,
e nº 011/2015/SUINF, de 20/02/2015.
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5.

Termo de Encerramento
O presente Relatório Mensal se completa com 12 (doze) folhas

devidamente identificadas e numeradas.
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