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ConeXão

ÁGUA, UM RECURSO 
PRECIOSO  
veJa diCas PaRa eCoNomiZaR 

CUIDADO COM 
A NEBLINA  

SAIBA COMO AS 
EQUIPES DA VIA 040 SE 
COMUNICAM NA RODOVIA 
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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

fale CoM a via 040: 
Atendimento 24h: 0800 040 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

 aCessos  aos muNiCíPios

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

Postos de ateNdimeNto
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Nesta edição, convidamos os leitores a visitar os atrativos de algu-
mas das 53 unidades de conservação localizadas ao longo do trecho 
sob concessão. Nesses verdadeiros redutos naturais da BR-040, a 
vegetação, os animais e os recursos naturais são protegidos. As uni-
dades também abrigam exposições e pesquisas científi cas.

Destacamos também o diálogo que a Via 040 mantém com as comu-
nidades e autoridades estaduais e municipais, ação que é um impor-
tante elo entre as realidades de milhares de pessoas que vivem às 
margens da rodovia e a empresa.

Mostramos como funciona o sistema de comunicação da 
Via 040, tecnologia que garante a troca de informações entre os vá-
rios setores que trabalham para oferecer mais segurança e confor-
to aos usuários. Dicas de atitudes sustentáveis, curiosidades sobre 
como é feita a construção do pavimento e boas opções para curtir o 
inverno ao longo do trecho administrado pela Via 040 completam o 
exemplar deste mês. 

Nos vemos no próximo Conexão! Boa leitura!

saiba como funciona o sistema 
de comunicação da via 040 na 
rodovia
Para prestar um atendimento de qualidade é necessário ter uma 
comunicação efi ciente. Como dizia Chacrinha, “quem não se comunica, 
se trumbica”! Já imaginou como seria cuidar dos quase mil quilômetros 
da BR-040 administrados pela Via 040 sem um sistema que funcione, 
de verdade? Atualmente, a troca de informações na estrada acontece 
via sistema de rádio através da transmissão de voz e dados.
 
Segundo a coordenadora de Planejamento Operacional da Via 040, 
Clarisse Liguori, a radiocomunicação possibilita a conversa entre as 
viaturas, Postos de Atendimento e Centro de Controle Operacional 
(CCO), além de permitir que as posições das equipes sejam 
determinadas por GPS. “A comunicação via rádio facilita e torna a 
operação mais ágil e efi caz”, ressalta Clarisse. Outra funcionalidade 
é o tráfego de dados entre as unidades da Via 040 (Postos de 
Atendimento, Praças de Pedágio e Sede Operacional). “As equipes 
podem interagir com os postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 

postos de pesagem da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), radares e Painéis de Mensagem Variável (PMV), além de 
trocar e-mails e ter acesso a sistemas de monitoramento da rodovia”, 
explica Clayton Fonseca, gerente de Tecnologia da Informação.

futuro

Durante a modernização da BR-040, a Via 040 implantará em toda a 
rodovia a infraestrutura de fi bra ótica, que se juntará à radiocomunicação 
para dar ainda mais velocidade e efi cácia à comunicação. 

Em toda a rodovia estão 
distribuídas 74 torres 
de comunicação que 
replicam o sinal de forma 
que ele cubra todo o 
trecho. Assim, as equipes 
da Via 040 podem ser 
acessadas em qualquer 
momento, independente 
do relevo e obstáculos.

editoRial

CoMUniCaR PaRa atendeR

veja CoMo 
fUnCiona

torre 
de dados

torre 
de liGação

torre 
de voZ
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Unidades de conservação são 
opções de turismo ecológico às 
margens da BR-040
Em 5 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A  
Via 040 convida você para uma viagem pela diversidade da fauna 
e flora presentes ao longo do trecho sob concessão. Venha se 
surpreender com as riquezas naturais deste grande Brasil!

    Unidades de Conservação

A parte da BR-040 administrada pela Concessionária passa por 53 
unidades de conservação, territórios onde animais, plantas e recursos 
naturais são protegidos e preservados. Os locais contam com uma 
extensa variedade de fauna e flora e são abertos à visitação, uma 
ótima opção de programação para as férias de julho e para passeios 
durantes os feriados nacionais. 

Conheça algumas das unidades de conservação encontradas ao 
longo do trecho:

ParqUe estadUal de ParaCatU

Localizado em Paracatu (MG), o parque exerce um importante papel 
na preservação dos ecossistemas naturais da região. O principal rio 
do município, o Paracatu, dá nome ao parque e pertence à bacia do rio 
São Francisco. A área compreende, ainda, as micro bacias do ribeirão 
Santa Izabel e do córrego da Espalha. Há também o rio São Marcos, 
divisor interestadual com o município goiano de Cristalina que deságua 
juntamente com seus afluentes na bacia do rio do Prata.
 
No espaço são realizadas pesquisas científicas que contribuem para 
a preservação e conscientização ambientais. 

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

João Pinheiro - MG 144,4

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

veRde qUe te qUeRo veRde
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GrUta rei do Mato

Localizada em Sete Lagoas (MG), a área da Gruta Rei do Mato foi 
demarcada para proteger o ecossistema local e valorizar o patrimônio 
arqueológico (vestígios de civilizações antigas) e espeleológico 
(cavernas). 

A infraestrutura para visitação conta com banheiros, auditório, sala 
de exposições e área externa para atividades. Ao visitar a gruta, 
os turistas devem ir obrigatoriamente com calçado fechado. Para 
aproveitar ainda mais o passeio, procure ir com sapato confortável, 
devido ao percurso ser feito por trilha; usar roupas leves e não carregar 
peso; não levar alimento para dentro da gruta e, principalmente, não 
tocar nas formações, pois uma vez interrompidas, elas demoram 
milhões de anos para se formarem. 

serra do rola-Moça

Os visitantes do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça encontram 
fauna e flora diversificadas. Espécies como o ipê e o jacarandá do 
cerrado enfeitam o ambiente. A onça-parda, raposa e o mico-estrela 
compõem a fauna local. A vegetação diversificada proporciona um 
colorido especial, sendo encontradas espécies como orquídeas, 
bromélias, jacarandá e a canela-de-ema, que se tornou o símbolo 
do parque.
 
O parque possui centro de visitantes, alojamentos, portaria 24 
horas, auditórios, vestiário e biblioteca. Para visitas monitoradas, é 
necessário agendamento prévio. 
 

serra da Moeda

Localizado a 16 quilômetros do município de Moeda (MG), o 
Monumento Natural da Serra da Moeda abriga grande diversidade 
de espécies de aves, entre elas o beija-flor-de-orelha-violeta e o 
tapaculo-de-colarinho. Árvores ameaçadas e protegidas por lei 
também se encontram no local, como o pequizeiro, o jacarandá-da-
bahia e a braúna. 

está PreParado Para ajUdar na Preservação 
do eCossisteMa da Br-040? Confira diCas Para 
ter UMa atitUde sUstentável na rodovia. 

• As bitucas de cigarro são uma das principais 
causas de incêndios na rodovia. Por isso, colo-
que-as em um recipiente para depois jogá-las 
no lixo.

• Nunca jogue plástico, papel, latas de refrige-
rante e restos de comida às margens da rodo-
via. Lixo jogado de forma incorreta pode poluir 
os rios que cortam a BR-040.

• Nunca alimente animais silvestres.

• Ande sempre na velocidade máxima permiti-
da, o que minimiza o risco de atropelamento de 
animais e pedestres.

CoMo ProCeder eM Caso de aCidentes CoM 
risCo aMBiental?

Ao presenciar ocorrências que podem oferecer risco 
ambiental na rodovia, como acidentes com carga de produtos 
inflamáveis ou tóxicos, os usuários devem entrar em contato 
pelo telefone gratuito 0800 040 0040 e informar a Via 040 
sobre o ocorrido.

Cr
éd

ito
: A

gê
nc

ia
 M

in
as

Cr
éd

ito
: A

gê
nc

ia
 M

in
as

Cr
éd

ito
: T

ia
go

 B
el

ch
io

r



Boletim Mensal - 6

via 040 mantém relacionamento 
ativo com líderes comunitários e 
autoridades públicas
Entender como vivem e quais são as principais demandas e 
atividades das comunidades do entorno da BR-040 sempre foi uma 
prioridade para a Via 040. Desde que assumiu a gestão da rodovia, 
a Concessionária se propõe a estabelecer um diálogo aberto 
com líderes comunitários e autoridades públicas dos municípios 
localizados ao longo do trecho.
 
ConHeCendo realidades 

Para entender a dinâmica social das famílias que habitam os 
municípios do entorno da rodovia, a Via 040 está implementando 
o programa de diálogo social com lideranças comunitárias, o que 
permite um levantamento detalhado de todas elas. Além disso, está 
sendo realizado o cadastramento de todas as habitações e indivíduos 
que vivem às margens da rodovia. “A partir deste mapeamento, que 
foi iniciado em fevereiro de 2015, é possível conhecer um pouco 
mais sobre a realidade das comunidades, sobretudo das pessoas 
que têm atividades econômicas dentro da faixa de domínio, isto é, 
na área sob responsabilidade da Via 040”, destaca Nobert Souza, 
coordenador Socioambiental da Via 040. 

diÁlogo qUe Rende fRUtos
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Reunião com comunidade de Hermilo Alves, em Carandaí, Minas Gerais

qUeM eXPeriMentoU, aProva

O presidente da associação de moradores do conjunto Califórnia 1, 
Júlio César Teixeira, aprovou o diálogo que a Via 040 vem mantendo 
com a comunidade. “Os resultados têm sido muito rápidos. A 
Concessionária identifi cou moradias irregulares às margens da 
rodovia, uma situação que há bastante tempo preocupa nossa  
comunidade. Além disso, temos feito reuniões para articular novas 
ações em parceria com a regional nordeste, em Belo Horizonte 
(MG)”, conta.

diáloGo aBerto

Além do trabalho realizado com as comunidades, a Via 040 
realiza reuniões frequentes com autoridades públicas municipais e 
estaduais para esclarecer dúvidas sobre a concessão, apresentar as 
melhorias já conquistadas e esclarecer dúvidas sobre intervenções 
futuras. “A iniciativa tem sido bastante produtiva para explicar às 
autoridades públicas e aos formadores de opinião como funciona 
uma concessão pública”, destaca Frederico Souza, gerente de 
Relações Institucionais da Via 040. 
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As condições do pavimento de uma rodovia fazem toda a diferença 
para quem vai pôr o pé na estrada, afinal, asfalto ruim pode gerar 
problemas para o veículo, além de diminuir o nível de segurança na 
rodovia. Como se diz, todos gostam de rodar em uma estrada que 
“parece um tapete”, lisinha, sem ondulações e buracos.

Por isso, o trabalho da Via 040 envolve melhorias constantes do 
pavimento, o que inclui operações de manutenção, recuperação 
profunda de trechos deteriorados e construção de novo pavimento 
nas pistas duplicadas. Até o momento, já foram executados 
aproximadamente 1,7 milhão de metros quadrados de recuperação de 
pavimento, o que representa 676 quilômetros de faixas de rolamento 
e quase 176 mil toneladas de asfalto aplicado.

saiBa Mais

 

A construção do pavimento envolve várias etapas. As camadas 
podem variar, mas geralmente são dividas em: 

• Subleito: funciona como a fundação da estrutura, sendo a camada 
de sustentação do pavimento. Geralmente é constituído pelo solo do 
terreno natural.

• Sub-baSe e baSe: são camadas intermediárias que recebem e 
distribuem as cargas uniformemente. Geralmente são formadas por 
materiais granulares, como brita, canga de minério, bica corrida ou 
cascalho. 

• ReveStimento aSfáltico: camada superior, que recebe o atrito 
do tráfego diretamente. Geralmente é composto de CBUQ (concreto 
betuminoso usinado a quente), material proveniente da mistura 
de material betuminoso com agregados minerais. O revestimento 
protege os níveis inferiores dos desgastes e proporciona aos 
condutores mais comodidade ao dirigir.

Os quatro níveis compõem a estrutura do pavimento, sendo que 
apenas o revestimento asfáltico proporciona as condições funcionais, 
isto é, segurança e conforto aos motoristas. 

ÁgUa. Menos é Mais

ConstRUindo UM asfalto de qUalidade 

Confira as dicas da via 040 para 
evitar o desperdício de água
Menos excessos, mais economia. A falta de chuvas ligou o alerta 
dos brasileiros para a urgência da economia de água e energia. 
Segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS), órgão que coordena 
o sistema elétrico integrado do país, o nível dos reservatórios das 
usinas do Centro-Oeste e Sudeste estava com 36% da capacidade no 
início de junho. 

O Serra Azul, um dos principais reservatórios da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte voltado para o abastecimento da população, 
estava com 15% da capacidade no início do mês. A situação é séria, 
tanto que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) 
fixou a meta de 30% de redução do consumo, única maneira de se 
evitar o racionamento.

A água deve ser usada de forma consciente. Exemplo é a lavagem 
do carro, que gasta em média 200 litros de água limpa. Com a 
lavagem ecológica, a quantidade é 400 vezes menor, graças aos 
produtos biodegradáveis. Veja como deixar o carro tinindo de forma 
sustentável:

o qUe é PreCiso? 

Shampoo especial para lavagem automotiva 
2 panos de micro fibras
Borrifador

Passo a Passo 

• Dilua 100 ml do shampoo em 400 ml de água. 
• Aplique borrifadas do produto na lataria e limpe com um pano 
umedecido. 
• Passe o segundo pano, limpo e seco, para dar brilho e acabamento.

revestiMento 
asfáltiCo

Base

sUB-Base
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Com a entrada do inverno, chegam também diversos eventos cul-
turais e gastronômicos em todo o trecho. Entre os eventos mais tra-
dicionais da temporada estão o Festival de Inverno de Ouro Preto 
e o Inverno Cultural da Universidade Federal de São João Del-Rei 
(UFSJ). Em Ouro Preto, as atrações acontecem de 11 a 26 de junho. 
Já o evento da UFSJ é realizado em sete cidades de Minas, quatro 
delas com acesso pela BR-040. Em São João Del-Rei, as atrações 
acontecem entre os dias 18 e 26 de julho; em Sete Lagoas, de 17 
a 22; em Conselheiro Lafaiete, de 30 de julho a 1º de agosto e em 
Ouro Branco, entre o dias 30 de julho e 2 de agosto. 

Em São Sebastião das Águas Claras, distrito de Nova Lima (MG) 
conhecido como Macacos, a programação é para quem quer curtir 
a estação a dois. Os restaurantes oferecem promoções de caldos 
e fondues à luz de velas. 

O relevo montanhoso de Minas Gerais é um convite para aproveitar 
o frio com uma bela paisagem. Visitar as regiões serranas, como a 
Serra da Moeda e Serra da Mantiqueira, também são boas opções. 

Programação de inverno movimenta 
as cidades próximas à BR-040

No inverno há maior ocorrência de neblina nas estradas. Esse 
fenômeno nada mais é do que uma nuvem em contato com o solo. 
Também conhecido como nevoeiro, é mais comum em lugares 
frios, úmidos e elevados e ocorre devido à queda da temperatura e 
à consequente condensação do vapor d’água. 

Portanto, nessa época, fi que atento ao trafegar sob neblina. Veja 
algumas dicas da Via 040:

• Reduza gradualmente a velocidade ao perceber os primeiros 
sinais de neblina.

• Mantenha distância segura do veículo à frente.

• Acenda os faróis baixos durante o dia e à noite. 

• Não pare o veículo no acostamento.

• Nunca pare na pista.

• Não ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento.

• Use a pintura de faixa da pista como referência do caminho a 
seguir.

• Fique atento a sinais sonoros externos que possam indicar uma 
situação atípica à frente como buzinas, sirenes e som de colisão.

• Deixe o para-brisa limpo.

• Mantenha a janela aberta ou ligue a ventilação dentro do carro 
para não embaçar os vidros.

• Caso julgue não ter condições de visibilidade, pare em locais 
seguros como postos de abastecimento.
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