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Como reduzir a concentração de viagem na BR-316 ?

PREMISSA

O Governo do Estado pretende implantar uma rodovia EXPRESSA com traçado
paralelo a rodovia federal, de mão dupla, com seção transversal de 24,2
metros, com duas faixas e mais acostamento em cada sentida.



❖ A implantação da Rodovia da Liberdade está dentro das ações estratégicas de
desenvolvimento do Estado do Pará, assim como está contemplada no Plano
Plurianual do Estado do Pará, publicado no Diário Oficial do Estado de 12 de
março de 2020, nº 34.140.

PROJETO

MOBILIDADE URBANA ESTRATÉGICA



PROJETO

OBJETIVOS

❖Geral: Ofertar uma via alternativa ao fluxo de entrada e saída de viagens da

RMB.

❖Específicos: Construção de uma rodovia expressa, que possibilite um fluxo

contínuo e rápido de veículos, assim como que garanta o conforto, redução na

taxa de acidentes e segurança de seus usuários.



PROJETO

INDICADORES

❖Volume de Veículos: atração de 6 mil veículos/dia da BR-316 para a Rodovia

Liberdade;

❖Número de Acidentes: redução mínima em 30% do número anual de acidentes

registrados na BR-316;

❖Tempo de Deslocamento: redução no tempo gasto pelos usuários no

deslocamento de entrada e saída de Belém. A população que será

diretamente beneficiada é a da RMB, com 2.275.032.



SOLUÇÃO

RODOVIA EXPRESSA
PROPOSTA
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SOLUÇÃO



SOLUÇÃO

Acesso a estação de Abastecimento da Cosanpa



SOLUÇÃO



SOLUÇÃO

Subestação da Eletronorte
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SOLUÇÃO

RODOVIA LIBERDADE

Seção Transversal Tipo 1 – Pista Dupla com Canteiro Central
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PROJETO COMPONENTES

❖Componente 1: Implantação

- Infraestrutura para o início da obra considerando os subcomponentes de

serviços preliminares, serviços de terraplenagem, pavimentação, serviços

de sinalização e dispositivos de segurança da via duplicada.

- Serviços de limpeza da área do projeto, terraplenagem com movimentação

de solos, contenções, transporte de material, tratamento do solo,

regularização de seções transversais, aplicação de material selante,

aplicação de material betuminoso, construção de drenagem superficial e

profunda, muros e fechamento da via, sinalização vertical e horizontal e

dispositivos de segurança.



PROJETO COMPONENTES

❖Componente 2: Obras de Arte Especiais considerando-se as pontes e
interseções. O segmento de via contemplará três viadutos sendo dois em
forma de passagem com vias de interferência e uma na forma de trevo no
entroncamento com a Rodovia Alça Viária PA 483 cada um com seção
transversal semelhantes a da rodovia Liberdade.



PROJETO COMPONENTES

❖ Componente 3: Projetos, consideram-se todos os projetos executivos estruturais, projetos e
relatórios de impactos ambientais e também outros que vieram a surgir como relatórios ou estudos
antropológicos/históricos necessários.
Projeto Executivo
Caracteriza-se a detalhar os elementos contidos no projeto básico, também como auxiliar a

execução e elaborar mudanças e correções no projeto ao longo da programação e execução da obra.
Estudos Ambientais.
São os estudos ambientais necessários para mitigar os impactos que a construção da Rodovia

possa apresentar, elaborando relatórios e ações para que a obra cause o menor prejuízo para fauna e
flora local.

Taxas, Emolumentos
São valores que possam ocorrer ao curso da obra, como a necessidade de haver estudos

complementares, como os de arqueologia ou antropologia, se surgir à necessidade de salvaguarda de
material, programas de conscientização ambiental e social, para áreas próximas a região de
abrangência da obra.



❖Componente 4: Estão incluídos o gerenciamento dos projetos executivos

estruturais e de arquitetura. O acompanhamento da gerenciadora fornecerá

informações e subsídios para que sejam tomadas ações mitigadoras que

permitam ajustes nos cronogramas das obras. Além disso terá que

fiscalizar e gerenciar a execução da obra, antevendo possíveis dificuldades

ou atrasos que venham a surgir no desdobramento do projeto, também

como apresentar soluções dos mesmos, auxiliar o fiel seguimento dos

projetos elaborados e os métodos de execução adotados.

PROJETO COMPONENTES



❖Componente 5: Desapropriação e mitigação de impactos ambientais, fica
disponível verba para eventuais desapropriações, reflorestamento,
programas educacionais e manejo.
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AV. INDEPENDÊNCIA



JOÃO PAULO II



PRAZO DE DESEMBOLSO

Este Projeto está estimado para ser implantado em 
24 meses. Sendo este o mesmo prazo para 

desembolso.

CONTATO

❖ Avenida Almirante Barroso, 3639. Bairro: Souza,

Belém-Pa, CEP: 66613-907.

❖ Telefone: 4009-4893

❖ E-mail: chefiagabinete@setran.pa.gov.br

EXECUÇÃO


