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aCessos  aos MuniCípios

Cidade Km sentido

Alfredo Vasconcelos 692,8 Norte

Alfredo Vasconcelos 692,8 Sul

Barbacena 699,0 Sul

Belo Horizonte / 
Anel Rodoviário

533,0 Norte

Belo Horizonte / 
BR-356

543,0 Norte

Carandaí 667,0 Sul

Carandaí 667,0 Norte

Congonhas 611,5 Sul

Conselheiro Lafaiete 632,4 Norte

Contagem 527,0 Sul

Contagem 527,0 Norte

Cristalina/ BR 050 liga 
Brasília/DF à Santos/SP

95,4 Sul

Cristiano Otoni 649,6 Sul

Curvelo 360,4 Norte

Esmeraldas 503,7 Sul

Ewbank da Câmara 756,9 Norte

Felixlândia 351,8 Sul

praças de pedágio

praça Km Cidade

PP 1 93 Cristalina - GO

PP 2 18 Paracatu - MG

PP 3 91 Lagoa Grande - MG

PP 4 172 João Pinheiro - MG

PP 5 254
São Gonçalo do Abaeté 

- MG

PP 6 328 Felixlândia - MG

PP 7 405 Curvelo - MG

PP 8 487 Capim Branco - MG

PP 9 577 Itabirito - MG

PP 10 643
Conselheiro 

Lafaiete - MG

PP 11 714 Barbacena - MG

postos de atendiMento

posto Km estado

PA 1 0 GO

PA 2 51 GO

PA 3 96 GO

PA 4 148 GO

PA 5 43 MG

PA 6 88 MG

PA 7 130 MG

PA 8 173 MG

PA 9 224 MG

PA 10 271 MG

PA 11 314 MG

PA 12 362 MG

PA 13 405 MG

PA 14 449 MG

PA 15 486 MG

PA 16 525 MG

PA 17 569 MG

PA 18 614 MG

PA 19 660 MG

PA 20 706 MG

PA 21 749 MG

posto de pesageM

Cidade Km

Carandaí 664

concessão

postos de atendiMentopraças de pedágio

Cidade Km sentido

Itabirito 563,2 Sul

João Pinheiro 143,2 Sul

João Pinheiro 143,5 Norte

Juiz de Fora 772,5 Norte

Lagoa Grande 109,1 Sul

Luziânia 23,9 Sul

Oliveira Fortes 733,3 Norte

Paracatu 40,1 Sul

Paracatu 40,8 Norte

Paraopeba / 
Caetanópolis

442 Norte

Ressaquinha 682,8 Norte

Ribeirão das Neves 511,1 Norte

Santos Dumont 746,3 Norte

Sete Lagoas 473,4 Norte

Três Marias/
Rio São Francisco

275,8 Sul

Três Marias/
Rio São Francisco

275,8 Norte

Valparaíso de Goiás 2,3 Norte

aCessos  aos MuniCípios

Fale com a Via 040: 
Atendimento 24h: 0800 040 0040

Deficientes auditivos e da fala: 0800 033 0040
Site: www.via040.invepar.com.br 

E-mail: faleconosco@via040.invepar.com.br
Ouvidoria: ouvidoria@via040.invepar.com.br

Caderno de Sugestão e Reclamação: 
disponível nos 21 postos de atendimento

Cartas: Coordenação de 
Atendimento ao Usuário 

Rua Niágara, 350. Bairro Jardim Canadá     
Nova Lima - MG. CEP: 34000-000
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editorial

Esta edição do Conexão apresenta ao leitor um dos setores 
fundamentais para o trabalho da Via 040: o Centro de Controle 
Operacional (CCO). Responsável por coordenar e enviar as equipes 
e equipamentos adequados para cada tipo de evento na rodovia, o 
Centro é considerado o cérebro da Concessionária. O que se passa 
nas pistas é identificado e solucionado pelas equipes do CCO, com 
atendimento 24 horas. 

Você vai ver também as melhorias realizadas pela Via 040 em um 
ano de operação viária, completado no dia 22 de outubro. Além da 
modernização da BR-040, um dado a ser celebrado é a redução de 

acidentes no trecho: 27% menos ocorrências foram registradas entre 
22 de outubro de 2014 e 30 de setembro de 2015, se comparado a 
igual período entre 2013 e 2014. 

Outros destaques desta edição são o jogo de tabuleiro Super Via, 
criado em homenagem ao mês das crianças, e as melhorias que 
estão beneficiando usuários da BR-040 no Distrito Federal e na 
comunidade do Gagé, em Conselheiro Lafaiete (MG). A seção 
“Parada” traz dicas de trilhas para a prática de mountain bike e 
destaca como a convivência harmônica entre ciclistas e condutores 
é primordial para a segurança de todos. Boa leitura e até a próxima!

diversão e aprendizado 
para toda família 
Em comemoração ao mês das crianças, a Via 040 distribuiu 
gratuitamente em todas as praças de pedágio, o Super Via – jogo 
de tabuleiro que incentiva boas práticas no trânsito e apresenta os 
atrativos da BR-040.  Cerca de 4 mil crianças foram presenteadas e 
puderam se divertir e aprender ao mesmo tempo.

A jornada de 88 casas parte de Brasília (DF) rumo a Juiz de Fora 
(MG), reforçando os conceitos de respeito à sinalização e aos 
limites de velocidade, além da importância de uma direção atenta e 
responsável. O jogo também apresenta pontos turísticos que podem 
ser visitados ao longo da viagem. 

Nádia Reis, gerente de Comunicação e Marketing da Via 040, ressalta 
que o jogo consegue unir diversão, dicas de viagem, noções de direção 
responsável e a apresentação da estrutura de atendimento disponível aos 
usuários da BR-040. “O Super Via dialoga com um tema fundamental, a 
educação no trânsito. Ao despertar nas crianças, que serão os motoristas 
do futuro, a importância de se tornarem condutores conscientes, a 
Via 040 contribui para a busca de mais segurança e civilidade nessa 
atividade tão presente em nossas vidas, que é dirigir. Além disso, o jogo 
é uma forma de diversão que pode reunir toda a família”, afirma Nádia.
 
O jogo de tabuleiro não deixa de ser uma novidade para as crianças 
de hoje, que crescem conectadas ao mundo digital. Ao mesmo 
tempo, proporciona aos adultos a volta a uma época em que 
passavam horas jogando dados e conquistando casas. O Super 
Via também está disponível para download no site da Via 040:  
www.via040.invepar.com.br. 

institUcional
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o cérebro da rodovia
Acompanhar os eventos que ocorrem ao longo de quase 1.000 
quilômetros de uma rodovia como a BR-040 e empenhar o 
atendimento adequado para cada situação requer mais do que uma 
estrutura apropriada. É preciso contar com uma equipe preparada 
para lidar com diversos cenários. Assim é o Centro de Controle 
Operacional (CCO) da Via 040, setor responsável por registrar o que 
acontece em todo o trecho sob gestão e por acionar os equipamentos 
e profissionais adequados para garantir a segurança dos usuários e 
a solução das ocorrências.

O CCO é composto por uma estrutura de tecnologia da informação 
que tem como principal ferramenta um painel chamado sinótico, 
tela onde toda a extensão da rodovia pode ser visualizada pelas 
equipes de operadores 24 horas por dia. Pelo imenso monitor, 
os operadores acompanham o deslocamento de equipamentos 
e equipes para os atendimentos. Os operadores do CCO 
recebem os dados da ocorrência e fazem o registro no sistema, 
que automaticamente os transfere para o sinótico. A partir das 
informações, o operador identifica quais serviços devem ser 
demandados.

agilidade no atendimento
As ocorrências recebidas pelo CCO chegam tanto do usuário da  
BR-040, que aciona a Concessionária por meio de ligação gratuita 
para o telefone 0800 040 0040, quanto pelas equipes de inspeção 
viária, que percorrem a estrada constantemente e repassam as 
ocorrências via rádio. “Toda a equipe passou por treinamentos 
específicos e percorreu o trecho sob concessão para conhecer a 

realidade de cada segmento da BR-040”, afirma Leonardo Cardoso, 
coordenador de Planejamento e Controle da Concessionária.

O gerente de Operações da Via 040, André Araújo, afirma que a 
vivência da equipe no trecho foi fundamental para dar agilidade 
ao trabalho realizado pelo CCO. “O centro é o cérebro da rodovia. 
Os operadores sabem que as decisões vão resultar no sucesso 
das equipes de atendimento, já que elas executam fielmente as 
orientações repassadas”, destaca Araújo. 

Usuário como prioridade
Lauriete Rodrigues Estevão reside em Ribeirão 
das Neves (MG) e percorre a BR-040 sempre 
que precisa ir a Belo Horizonte, como fez 
durante toda sua gestação, para realização do pré-natal em 
um hospital da capital mineira. Numa tarde de junho, Lauriete 
seguiu para Belo Horizonte de carona com uma amiga. O 
horário era de tráfego intenso e ela não se sentia bem. Foi 
então que Lauriete pediu socorro à Via 040 pelo 0800. O CCO 
destacou uma ambulância que prestou o atendimento pré-
hospitalar e encaminhou-a à unidade de saúde. 

Mas, a história dela com a Via 040 não parou por aí. Dois 
dias depois, no dia 8 de junho, já em trabalho de parto, 
Lauriete e o marido acionaram a Concessionária em plena 
rodovia, a caminho do hospital. Mais uma vez, o CCO fez a 
análise do caso e encaminhou a ambulância para o socorro. 
“Se não fosse o trabalho da Via 040, a Camille (filha do casal) 
teria nascido dentro do carro, no meio do tráfego, sem os 
cuidados necessários. Sou maravilhada pela atuação da 
Concessionária”, ressalta. Hoje com quatro meses de idade, 
Camille Vitória é uma criança sadia e esperta, conforme afirma 
a mamãe coruja. “Serei sempre muito grata a todos pelo que 
fizeram por mim e minha filha”, destaca Lauriete.

atendimento
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1 ano de conquistas e 
modernização na Br-040
No dia 22 de outubro a Via 040 completou 1 ano de operação 
viária. No período, mais de 96 mil atendimentos aos usuários foram 
registrados pela Concessionária. A boa notícia é que nos últimos 12 
meses, houve a redução de 27% no número de acidentes no trecho 
da BR-040 entre Brasília (DF) e Juiz de Fora (MG). Confira os principais 
resultados alcançados:

  21 postos de atendimento ao usuário 
(média de um a cada 45 quilômetros)

  56,3 quilômetros duplicados (entre 
Luziânia e Cristalina/GO e João Pinheiro/MG)

  Redução de 27% no número de acidentes*

 127 mil atendimentos ao usuário pelos 
canais de relacionamento

 38.889 atendimentos de socorro mecânico

  11.149 atendimentos médicos

  825 ações de recolhimento e 
afugentamento de animais 

  718 ações de combate a incêndios 

  20 radares fixos instalados ao longo do 
trecho concedido

  Ativação de 10 painéis de mensagens 
variáveis

  Reativação e modernização dos postos de 
pesagem veicular

recUPeraÇão e conserVaÇão
  Recuperação de 714 quilômetros de pavimento;

  Revitalização de 171 pontes e viadutos; 

  Instalação de 12.570 placas de sinalização; 

 Restauração de 4.872 quilômetros lineares de sinalização 
horizontal; 

  Instalação de 296,9 mil olhos de gato na rodovia;

  Implantação de 130,5 mil metros de defensas metálicas nas 
margens e canteiros centrais das pistas;

  Construção de 3,3 mil metros de barreiras rígidas;

  Recolhimento de volume de resíduos na rodovia equivalente 
a 3.142 caminhões;

 Execução de 5.323,75 quilômetros lineares de manutenção 
vegetal, incluindo capina, roçada, poda e aceiros. 

oPeraÇão

*Entre 22 de outubro de 2014 e 30 de setembro de 2015, comparado a igual período entre 2013 e 2014.
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Fique atento e evite colisões 
traseiras
Um dos tipos de acidentes mais frequentes na rodovia é a colisão 
traseira. Elas acontecem, geralmente, por distração dos motoristas 
ou por falta de observação e respeito à sinalização ou à velocidade 
máxima permitida na via.

Este tipo de colisão envolve, além de danos materiais, riscos de lesões 
graves como as cervicais, causadas pelo impacto da batida.

Para evitar este tipo de acidente, algumas orientações devem ser 
respeitadas:

postos de CoMbustíVel

posto Km sentido estado

Posto Petro Rios 1 Sul DF

Posto Gardem 1 Sul GO

Posto Solar 1 Sul GO

Posto Garzzo 1,4 Norte GO

Posto Vaparaíso 
WCombustíveis 2,5 Norte GO

Posto Alfatroz 3,3 Norte MG

Posto Shell 4 Norte GO

Posto PH 5 Sul DF

Posto da Mata 5 Norte GO

Posto São Roque 8,5 Norte GO

Posto Ipê 9 Norte GO

Posto Petros 9 Sul GO

Posto Machado LTDA 10,3 Norte GO

Posto Passarela 13 Norte GO

Posto Petros 15,2 Norte GO

Posto São Cristovão 20 Sul GO

Posto São Cristiano 21,2 Norte GO

Posto Aliança 23 Norte GO

Posto Estrela III 24 Norte GO

Posto Corujão 38,2 Sul GO

Posto Cruzeiro LTDA 41 Sul MG

Posto Paracatu 41,5 Norte MG

Posto Portal de Minas 41,6 Sul MG

Posto Coopervap 44,5 Norte MG

Posto Cooperativa 44,7 Norte MG

Posto 81 72,9 Sul GO

Posto Petrobras 73 Sul GO

Posto Mourão 85,6 Norte MG

Posto JK 95 Norte GO

Posto 3K 95,1 Sul GO

Posto Molas Cristal 96 Norte GO

Posto Tampinha 111 Sul MG

Posto Ruaralminas 129 Sul MG

Posto Trevo 2 142,9 Sul MG

Posto Albatroz 143,2 Sul MG

Posto Sayonara 143,2 Norte MG

Petrominas 143,3 Norte MG

Posto Oásis 190 Sul MG

Posto Beira Rio 207 Sul MG

Posto Pirapatos 225 Sul MG

Auto Posto Itaipu 225,9 Sul MG

Posto JK 226 Norte MG

Posto Caxuxa JK 226 Norte MG

Posto Beira Rio 272,2 Norte MG

Posto Vale Verde 279,6 Sul MG

Posto da Bandeira 284 Norte MG

Posto Planalto 314,9 Norte MG

Posto Rio Extrema 
Grande 321 Norte MG

Posto Ruff/Rei do 
Gado 352,1 Norte MG

Posto Pioneiro 356,5 Sul MG

Posto Aliança 358,2 Sul MG

Posto Alissom 358,2 Sul MG

posto Km sentido estado

Posto Trevo JB 413,3 Sul MG

Posto Faisão 423 Norte MG

Posto Trevo JM 426 Sul MG

Posto Campinho 427 Sul MG

Posto Pôr do Sol 436,5 Sul MG

Posto Diamantinense 
(Por do Sol) 436,7 Sul MG

Posto Dom Pedro 438,8 Norte MG

Posto Gauchão 466,5 Norte MG

Posto Canecão 467,1 Sul MG

Posto Três Poderes 472,2 Norte MG

Posto Mina D’água 474 Norte MG

Posto Campeão 477,1 Norte MG

Posto Vila Esmeraldas 497 Norte GO

Posto Vila Tabocão 497,7 Sul MG

Auto Posto Xavier 501,7 Norte MG

Posto Esmeraldas 507 Norte MG

Posto Bonanza 523,6 Sul MG

Posto Mutuca 544 Norte MG

Posto Chefão 551,6 Sul MG

Posto Curva do Retiro 553,6 Sul MG

Posto Água Boa 558 Norte MG

Posto Paraíso das Águas 570 Norte MG

Posto Boi na Brasa 600 Sul MG

Posto Brasileiro 600,3 Sul MG

Posto Estância Real 608 Sul MG

Auto Posto Feirauto 614 Sul MG

Antigo Posto Esso 614,2 Sul MG

Posto Profeta 614,2 Sul MG

Posto GNV Trevão 617 Sul MG

Posto Trevão 617 Sul MG

Posto Juca 627 Sul MG

Posto Ipiranga 628,2 Norte MG

Posto Globo 632 Norte MG

Auto Posto Trevão 640 Sul MG

Posto Cupim 648 Norte MG

Posto Soledade 652,7 Norte MG

Posto Pedra do Sino 660,4 Sul MG

Posto Lisboa JB 668 Sul MG

Posto Gauchão 669 Norte MG

Auto Posto 
Ressaquinha 678 Sul MG

Auto Posto Roselanches 695,8 Sul MG

GNV Cabana 699 Sul MG

Posto Cabana 699 Sul MG

Posto Imperador 703 Norte MG

Posto SBT 719 Norte MG

Posto Talismã 719 Norte MG

Posto Santos Dumond 740 Norte MG

Posto Demoiselle 749 Norte MG

Posto Dystak 749 MG

Posto Gauchão 758 Norte MG

Rodoposto Silvio’s LTDA 772,5 Norte MG

serViÇos

postos da políCia rodoViária Federal

Cidade Km

Santa Maria - DF 0

Paracatu - MG 47,4

Cristalina - GO 87

Três Marias - MG 284,53

Sete Lagoas - MG 471

Belo Horizonte - MG 554,3

Congonhas - MG 607

Juiz de Fora - MG 767,7

postos de CoMbustíVel

seGUranÇa

Posto Mar Doce           281          Norte         MG

 Mantenha a distância de 
segurança! Quanto maior for a 
velocidade permitida da via, maior 
deve ser a distância em relação ao 
veículo da frente.

  Respeite a velocidade máxima 
permitida.

      Observe a sinalização de quebra-
molas ou radares, por exemplo, e 
evite frear bruscamente.

 Planeje o seu trajeto com 
antecedência para evitar a indecisão 
quanto ao percurso. Isso irá evitar 
manobras bruscas que acabam 
confundindo o condutor do veículo 
que vem atrás.

 Sinalize corretamente o que 
pretende fazer, dentro do tempo 
necessário para que os outros 
motoristas possam visualizar e 
também planejar suas atitudes. 

 Seja gentil e favoreça a 
ultrapassagem dos veículos mais 
rápidos, mantendo sempre a 
distância de segurança. 
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 FlUideZ diÁloGo

Usuários aprovam operação 
de fluidez no dF
A operação especial implantada pela Via 040 no Km 2 da BR-040, na 
altura do viaduto de Santa Maria (DF), trouxe melhorias significativas 
para a fluidez do tráfego na região. A partir da canalização do fluxo 
de veículos no sentido Brasília, manobra executada com a colocação 
de cones na pista e uso do acostamento, as retenções nos horários de 
pico da manhã foram eliminadas. O fluxo no trecho, nesse horário, tem 
registrado velocidade média entre 40 e 70 km/h.
 
Os cones direcionam os veículos para o acostamento, permitindo que 
eles ganhem velocidade antes de acessar a pista da BR-040. Antes da 
operação, carros com velocidade mais lenta entravam diretamente nas 
faixas de rolamento, causando impactos na fluidez de todo o sistema 
de tráfego. “Os usuários estão se acostumando com a operação, 
por isso, o trânsito está fluindo cada vez mais rápido. A aprovação 
da comunidade é notória”, afirma Fábio Gerardi, coordenador de 
Operação Viária e Pedágio da Via 040.

José Roberto da Silva, morador de Luziânia, trabalha como jardineiro 
em Brasília e faz o percurso diariamente usando o transporte coletivo. 
Ele relata que a rotina dos usuários da BR-040 mudou depois da 
intervenção da Concessionária. “Meu tempo de deslocamento 
diminuiu em cerca de uma hora. Chego mais disposto ao trabalho, 
sem aborrecimento com o trânsito. Tenho certeza de que a melhoria 
foi sentida por todos. Parabenizo a Via 040 por esse trabalho”, elogia.
A operação acontece de segunda a sexta-feira, entre 4h30 e 8h. Caso 
seja necessário, o tempo de liberação do acostamento é estendido até 
que o fluxo diminua. Um painel de mensagens variáveis informa aos 
usuários sobre a operação.

avanços para Gagé
Com foco na segurança do usuário, a Via 040 apresentou um conjunto 
de soluções à comunidade do Gagé, em Conselheiro Lafaiete (MG). 
As medidas vão ampliar a segurança de quem transita pela região, 
localizada no Km 621 da BR-040. Dentre elas estão a construção de 
um redutor de velocidade, reforço da sinalização, remanejamento e 
construção de pontos de ônibus e instalação de defensas metálicas 
para criação de um caminho de segurança para pedestres. A primeira 
fase das melhorias já foi concluída. As demais intervenções devem ser 
finalizadas em novembro.

As soluções para a comunidade de Gagé são fruto do diálogo e da 
parceria entre a Via 040 e a comunidade. “Desde que assumiu a gestão 
da BR-040, a empresa mantém contato permanente com as diversas 
lideranças da região de Conselheiro Lafaiete. Esse relacionamento 
contribuiu para que necessidades adiadas ano após ano fossem 
identificadas e estudadas em conjunto com a população, visando 
principalmente à redução dos riscos para os usuários do trecho”, 
afirma José Aparecido de Oliveira, diretor de Operações da Via 040.

A Via 040 realizará também, um trabalho de conscientização junto 
à comunidade, visando engajar os moradores como parte ativa das 
mudanças propostas. Informações sobre as precauções exigidas ao se 
transitar pela rodovia, a necessidade de sempre manter-se alerta e de 
respeitar a sinalização, além do cuidado redobrado com crianças, são 
alguns dos pontos a serem reforçados por meio de peças informativas 
e relacionamento direto com os moradores.
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 Parada 

ciclismo com segurança
A região da BR-040 entre Nova Lima e Ouro Preto (MG) é 
considerada pelos adeptos do mountain bike – modalidade de 
ciclismo realizada em trilhas – a Meca desse esporte. São muitos 
os atrativos para quem curte pedalar em meio à natureza, mas é 
preciso prudência e bom senso para garantir a segurança de todos 
os usuários que trafegam pela rodovia, seja para quem acessa as 
trilhas de bicicleta ou para quem segue viagem pelo asfalto.

Daniel Ovalhe, coordenador de Operação Viária e Pedágio da 
Via 040, afirma que, por concentrar percursos de mountain bike, 
a BR-040 é uma das principais rotas para se chegar às trilhas. 
“O movimento de ciclistas é maior nos finais de semana, das 6h 
às 10h, e às terças e quintas, neste mesmo horário. O condutor 
que visualizar ciclistas se deslocando na rodovia deve redobrar a 
atenção e observar que as bikes são um ponto frágil do sistema 
de tráfego. Todos – esportistas e motoristas – devem guiar com 
cautela para que a convivência seja respeitosa e consciente”, 
alerta.

   AtRAtIvOs

As Serras do Rola Moça e da Calçada, na região do Condomínio 
Retiro das Pedras, o entorno do Condomínio Alphaville até o trevo 
de Ouro Preto e a região de Macacos, possuem as trilhas mais 
procuradas. O ciclista Fred Lanna, diretor de esportes da ONG 
Arca Amaserra (entidade que trabalha pela proteção da Serra da 
Calçada) e colaborador do grupo Mountain Bike BH, diz que as 
trilhas têm características diferentes, apesar de estarem próximas. 
“Elas estão concentradas em uma região de minério, terreno 
muito técnico e duro. Na estação de chuva as pedras ficam soltas 
propiciando outra composição de solo. Tem ainda o atributo do 
cerrado somado a áreas montanhosas. Em Macacos, encontram-se 
terrenos de matas e diversidade maior de raízes”, explica. Fo
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