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editorial

NO ARENITO, HIERÓGLIFOS. 
A história se rende aos que convenceram o Faraó a “empilhar pedras no meio do deserto”. Engenheiros 

do mundo antigo, engenheiros do mundo moderno. Todos eles tem esse traço de personalidade em 
comum: entregar. A lição de hoje, a lição de amanhã, ambas fi cam postas: o trabalho fi ca. Eis então o 
recado milenar dos que contribuíram com este periódico e ora se encontram perenemente nestas 
páginas – papiros brasileiros da engenharia - Rodovias&Vias. 

Levantar letras para a defesa da engenharia nunca foi fácil, ultimamente tem sido missão hercúlea. Pois 
o engenheiro-empresário está na berlinda. Como os principais nomes do mundo empresarial do setor, 
encontram-se enredados em tramas e dramas que vão da suspeição a cadeia, passando por acordos de 
delações premiadas na Lava Jato, todos que se identifi cam com o ambiente de negócios da construção 
pesada, são automaticamente encarados com olhares de suspeição.

A tempestade perfeita que chacoalha nosso país e faz coincidir caos político a desastre econômico, turva 
nossa visão de futuro, tira-nos também a capacidade de criar e a alegria inerente ao nosso povo. 

Mas crises são companhias cíclicas de qualquer país, empresa ou família, faz parte de nosso aprendizado 
nestes parcos dias de viajantes na terra.

Agora o que se deve fazer é ser rápido o sufi ciente para tiradas as lições, recomeçar, reconstruir e seguir 
em frente.

Esperamos que os governantes, de qualquer coloração partidária, aprendam com as verdades históricas, 
nunca houve Nação que tenha alcançado melhores  patamares de desenvolvimento, que não tenham 
apostado na infraestrutura e no trabalho duro de seus cidadãos  para vencer os desafi os.

Acreditamos que o governo Michel Temer com a duração que tiver, apoiado em quadros políticos e 
técnicos com alta experiência em gestão pública, pode sim dar contribuições de maior ou menor alcance, 
com certeza não serão sufi cientes para recolocar o avião brasileiro em voo de cruzeiro, mas atenuarão o 
desconforto e afastarão  o risco de queda.
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JOSÉ ALBERTO PEREIRA RIBEIRO 

“SEM NOSSA PARTICIPAÇÃO
PLANO DE GOVERNO É PAPEL”

Presidente da ANEOR – Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias

Uma intensa neblina cobria o skyline da capital do Paraná, no momento 
em que Rodovias&Vias chegava à sala da presidência da ANEOR. Indiferente 
à ela, José Alberto Pereira Ribeiro, fi tava o horizonte como quem divisava 
claramente o plano diretor da cidade. Da mesma forma, o presidente, durante 
a conversa que você acompanha a partir de agora, evidenciou uma visão 
apoiada na experiência e no domínio adquirido no exercício contínuo da 
engenharia e na observação atenta, pormenorizada, de quem, familiarizado a 
um assunto, não se deixa demover pelas aparências.
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“Nós sabemos 
que tocar a 
infraestrutura 
somente com 
recursos de 
orçamento é 
inviável. Por 
outro lado, não 
podemos aceitar 
recursos vinculados 
que não estejam 
sendo destinados a 
sua finalidade.”

Rodovias & Vias: O governo Michel Temer, 
parece ter jogado suas fichas em um novo 
modelo econômico, com foco no enxugamento 
das despesas de custeio e convites aos 
empresários para investir, qual a sua 
expectativa para o país no curto e médio prazo?

José Alberto: São tempos novos. 
Evidentemente traz esperanças, muito 
embora o tempo seja curto, tem que dar certo 
nesse espaço. O posicionamento da ANEOR 
é o de sempre nesses 28 anos de atuação: 
propositivo. Nós temos todos os elementos 
para fazer acontecer a implantação da 
infraestrutura necessária. O que vemos, 
até com uma certa apreensão é um vácuo 
no planejamento macro. Quando havia o 
GEIPOT (Grupo Executivo de Integração da 
Política de Transportes), e mesmo o PAC, 
quando propusemos a criação da EBPL, 
que já vinha sendo pensada pela gestão 
anterior a mesma virou a EPL – Empresa 
de Planejamento e Logística, sob a direção 
do Bernardo Figueiredo – havia essa 
preocupação mais consistente, muito embora 
em nossa proposta, sua atuação fosse mais 
restrita aos Transportes, do que foi a da EPL. 
Acreditamos que a EPL, com a importância de 
seu papel, será um acessório imprescindível 
junto a Secretaria Especial comandada pelo 

experiente Moreira Franco. E dentro 
também desse planejamento entra um 
aspecto fundamental que é pauta da 
ANEOR: recursos orçamentários. Nós 
sabemos que tocar a infraestrutura 
somente com recursos de orçamento 
é inviável. Por outro lado, não 
podemos aceitar recursos vinculados 
que não estejam sendo destinados 
a sua finalidade. E aí entra a tecla em 
que batemos muito, a utilização da 
CIDE Combustíveis. (Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico).

A crise que hoje se alastra por toda a 
economia, parece ter chegado antes ao 
setor da construção pesada. Como está o 
setor que o senhor representa?

Veja que em um passado recente, lá 
por volta de 2010, chegamos a ter 
picos de execução e pagamentos 
da ordem de R$ 18 bilhões. Já em 
2015, os pagamentos chegaram 
a atrasar cinco meses em média.  
Praticamente todo serviço prestado 
no segundo semestre ficou para ser 
pago em 2016, como restos a pagar. 
Nesta conjuntura, era impensável 
voltar a trabalhar normalmente sem 
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realinhar o preço do material betuminoso, 
que chegou a dobrar em alguns estados no 
período de novembro de 2014 aos dias de 
hoje, provocando fortes desequilíbrios nos 
contratos com o DNIT. O orçamento de 2016, 
gira em torno de R$ 6,5 bilhões. Considerando 
que R$ 1 bilhão, era proveniente de emendas 
impositivas dos parlamentares – inclusive com 
uma demonstração de falta de planejamento e 
diálogo, pois onde se verificava um orçamento 
de R$ 1 bilhão de fato, ficava cerca de R$ 500 
milhões para obras ainda a serem licitadas. 
Então, acompanhando a conta, de 2015 para 
2016, viraram com R$ 2,5 bilhões em restos 
a pagar. Sobraram R$ 4 bilhões.  R$ 3 bilhões 
teriam que ser destinados para manutenção e 
restauração e R$ 1 bilhão para construção. Agora, 
avaliamos que somente para os programas 
ainda em aberto, como CREMA II (Programa 
de Conservação, Restauração e Manutenção 
Rodoviária do DNIT), são necessários de 
R$ 700 milhões a R$ 800 milhões por mês. Neste 
contexto, a ANEOR 
levantou que 50% da 
malha viária Federal 
hoje, está sem a 
mínima manutenção. 
No máximo um tapa 
buraco, dependendo 
do contrato. O fato 
é que não podemos 
continuar com 
orçamento na base 
do favor, de seguidas 
ingerências. Com 
a volta da CIDE-
Combustíveis aos 
parâmetros da 
sua criação em 2002 e com uma nova forma 
de divisão com os estados e os municípios, 
estimamos que a arrecadação líquida, poderia 
ser de R$ 28 Bilhões ao ano. Nós concluímos que 
para o DNIT funcionar, bastariam R$ 15 Bilhões. 
O restante se daria pelas concessões. Há sim, 
bons instrumentos, que podem e devem ser 
usados, mas que devem ser revistos como a PMI 
– Proposta de Manifestação de Interesse – que 
devem ser mais divulgados os seus passos em 
forma de Audiências Públicas e discutindo com 
toda a cadeia representativa do setor produtivo 
que interagem com a concretização dos 
investimentos previstos. 

A questão é estrutural? Como em um 
ciclo vicioso? Projeto gera problema de 
execução e exige ajustes e aditivos e assim 
por diante, qual a saída?

Não se trata apenas disso. Pesa muito 
também a segurança jurídica. Tanto no 
que tange a contratações via RDC (Regime 
Diferenciado de Contratação) quanto 
Concessões. Avaliando as PPP’s pelo 
prisma rodoviário, por exemplo, note que o 
empreendedor entra como sócio minoritário 
do governo em um horizonte de 25 a 30 
anos. Pesando aí a questão das mudanças e 
instabilidades políticas. Eu acredito que PPP é 
uma boa solução para empreendimentos com 
tempos de concretização menores, como na 
área de saneamento, sistema penitenciário, 
de iluminação etc... Eu vejo as concessões 
prosperando mais nas obras especiais. Que 
demandam empresas com mais expertise 
técnica e financeira. Tanto é que esperamos 

que haja uma solução 
desses acordos de 
leniência com as grandes 
empresas, por que não 
podemos prescindir delas. 
Muitos podem falar que 
aí se abriria o mercado 
para os estrangeiros, mas 
veja bem, esse mercado 
nunca foi fechado. E olha 
que sou testemunha, 
estou no ramo há 45 anos. 
Mas essas empresas não 
vêm. E por que não vêm? 
Por que o ambiente é de 
insegurança, insegurança 

jurídica. Nós tivemos uma formatação que 
chegou muito próxima do ideal, que foi o 
PIL 1 Rodoviário. E só! Em que pese a TIR que 
precisa ser revista para se tornar atrativa, 
se não nós não teremos atrativo para os 
empreendedores. No mais, posso apontar que 
tudo o que eu disse é uma somatória para o 
fato de que falta um orçamento responsável, 
e um planejamento “macro”. Em que pese o 
secretário Moreira Franco com sua experiência 
possa contribuir, falta previsibilidade. Há medo 
quanto ao prisma político. Houve decisões 
extemporâneas, e em muitas ações, tentativas 
que nem sempre deram certo. 

“Neste contexto, a ANEOR 
levantou que 50% da malha 

viária Federal hoje, está 
sem a mínima manutenção. 
No máximo um tapa buraco, 
dependendo do contrato. O fato 
é que não podemos continuar 

com orçamento na base do 
favor, de seguidas ingerências.”
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“Temos que resolver o 
principal entrave – que 
são as operações para 
viabilização de nossos 
contratos – e nisso 
entra um claro repasse de 
responsabilidades, além,
é claro, da convivência com 
diversas leis de licitação.”

Em sua análise, quais as medidas o 
governo poderia tomar e que impactos na 
cadeia produtiva teriam?

Primordialmente, essa questão do 
orçamento, no que a CIDE se transveste 
como uma garantia. Eu vejo na equipe 
do Presidente Interino Michel Temer, 
pessoas com altíssimo conhecimento 
técnico e político, entre eles o ex-Ministros 
dos Transpores Eliseu Padilha, que como 
boa lembrança, recordo que foi na sua 
gestão que se implantou a cronologia 
de pagamentos, uma das maiores 
reinvindicações do Setor na época.  Então, 
nossa sugestão, ao invés de voltar com a 
CPMF, é ir recompondo a CIDE. E o mais 
importante é que ela também contribui 
com a questão do álcool. Devolve-se a 
competitividade ao setor sucroalcooleiro 
sem levar em conta também que a CIDE 
redistribui 45% para a indústria de materiais 
e equipamentos, 25% para remuneração 
da mão de obra utilizada, 20% para 
despesas indiretas (impostos), nos cabendo 
como gestores da obra, administrar os 10% 
restantes, e que se formos competentes e 
sem o atrapalho dos nossos contratantes 
teremos resultado com certeza.

 Agora, temos que resolver o 
principal entrave – que são as operações 
para viabilização de nossos contratos 
– e nisso entra um claro repasse de 
responsabilidades, além, é claro, da 
convivência com diversas leis de 
licitação. É preciso usar os instrumentos 
que existem e tiveram êxito, como a pré-
qualificação dos programas de obras e 
serviços e a adoção de editais padrão, como 
o existente da Lei 8.666 para que tenhamos 
competição isonômica em nossas licitações, 
notadamente na contratação de obras, 
obras especiais, que demandam maior 
expertise. Há ainda defasagens importantes 
a serem corrigidas, como as verificadas no 
SICRO II (Sistema Referencial de Custos do 
DNIT). A ANEOR entende que, em suma, 
deveria existir uma lei de licitação específica 
para Obras e Serviços da engenharia. Não 
é por meio de uma lei geral – mesmo a 
8.666 – que se pode   realizar contratos com 
finalidades tão díspares! 

Recentemente, foi aprovada a me-
dida provisória 708/2015, devolvendo 
10 mil Km de rodovias para a Federação. 
Como você avalia o impacto disso para o 
DNIT?

Simplesmente reforça o meu discurso 
de que, o DNIT não tem condições 
com o orçamento que tem para 2016 
de   recebê-las. Hoje está com metade 
da malha rodoviária descoberta de 
manutenção e agora passa a receber 
mais 10.000 Kms. Por outro lado, 
torna premente a discussão quanto à 
disponibilização de recursos. Se antes 
eles eram necessários, com isso passam 
a ser praticamente mandatórios. Porém, 
como os estados estão em situação 
ainda pior, essa MP 708/2015, tem um 
lado bom, pois exigirá do DNIT, que 
volte a fazer um planejamento “Macro”. 
Muito provavelmente com isso o DNIT 
volte também a ter as suas rodovias 
melhor classificadas. Antes, percebia-
se nitidamente a diferença de padrão 
técnico, de uma obra do DNIT (DNER), 
para uma de uma autarquia ou órgão 
estadual ou mesmo municipal. Trocando 
em miúdos, vejo que o DNIT, o Ministério 
dos Transportes comandados pelo 
Deputado Federal (PR/AL), Maurício 
Quintella, terão forte atuação quanto 
a sua eficiência funcional e Gestão dos 
recursos para os investimentos previstos.  
Até porque o DNIT já demonstrou que 
tem quadro e expertise pra isso .
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“Há uma frase que eu 
costumo usar reiteradas 
vezes, que cunhei há 
muito tempo, que é 
a seguinte: O que nos 
anima, o que nos faz 
acreditar, é que sem 
a nossa participação, 
plano de governo, é 
papel. Pode ser o melhor 
planejamento, com a 
melhor das intenções, mas 
para realizá-lo, é necessária 
a figura do construtor.”

  Qual a mensagem que gostaria de deixar 
aos associados e aos gestores públicos da área?

Mesmo com a grande preocupação, 
dado o elevado número de empresas em 
dificuldades financeiras, agravados pelo 
fraco desempenho de 2015, juntando tabelas 
referenciais de preços defasadas, mais os 
atrasos de pagamentos, levando a uma 
situação de que ninguém resiste, somados 
à conjuntura   crise e a baixa rentabilidade 
verificados, um enorme número de 
empresas são obrigadas a optarem por uma 
recuperação judicial, cujo índice de falências 
efetivas é altíssimo. O nosso setor ainda 
assim apresenta-se como a única ferramenta 
efetiva para uma imediata recuperação  
pois praticamos as melhores técnicas de 
engenharia do mundo. Há uma frase que eu 
costumo usar reiteradas vezes, que cunhei 
há muito tempo, que é a seguinte: “O que 
nos anima, o que nos faz acreditar, é que sem 
a nossa participação, plano de governo, é 
papel”. Pode ser o melhor planejamento, com 
a melhor das intenções, mas para realizá-lo, é 
necessária a figura do construtor. 
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Uma verdadeira indústria de máquinas 
e equipamentos está pegando carona 
na construção das fontes sustentáveis. 
No Vale do São Francisco, na Bahia, três 
usinas com capacidade instalada para 
produzir 68 Megawatts (MW), começaram 
a operar 34 aerogeradores. A energia 
disponibilizada, em média 35 MW, é o 
sufi ciente para atender a uma cidade com 
aproximadamente 300 mil habitantes.

A Companhia de Energias 
Renováveis (CER), vai inaugurar outros 
194 aerogeradores, com capacidade 
de geração de 456 MW, no Vale do São 
Francisco, ainda em 2016. Na Bahia, a 
companhia é responsável por 21 projetos 
eólicos e outros oito projetos solar 
fotovoltaicos.

No início de maio mais de 600 
quilômetros em linhas de transmissão 
foram arrematados pela WPR Participações 
LTDA., que fechou a negociação de dois 
lotes por R$181,6 milhões, durante o leilão 
realizado pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), em São Paulo. 
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Fatores econômicos e ambientais 
vêm mudando sensivelmente a 
divisão das matrizes energéticas 
mundiais. Lançado em 2004 pelo 
Governo Federal o Programa de 
Incentivo às Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica (Proinfa), nasceu com 
a intenção de aumentar a geração de 
energia elétrica por fontes de origem 
sustentável como eólica, biomassa e 
pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). 
Inicialmente o programa previu a 
implantação de 144 usinas, o que 
representa cerca de 3.300 megawatts 
(MW) de capacidade instalada. 
Deste total, 1.422 MW viriam de 54 
usinas eólicas. Em pouco mais de três 
anos o Brasil passou de 22 MW de 
energia eólica instalada para 414 MW 
instalados. Hoje, segundo dados da 
Associação Brasileira de Energia Eólica 
(ABEEólica) existem 369 usinas eólicas 
instaladas no Brasil, que respondem 
por uma capacidade instalada de 9,25 
gigawatts. 

ENERGIA SUSTENTÁVEL
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A ligação entre as torres eólicas e o gerador é feita por cabos elétricos 
enterrados, que são instalados através de abertura de valas
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Com o objetivo de popularizar o uso 
do asfalto, a ÚNICO Asfaltos levou para 
a ABF Franchising Expo 2016, a maior 
feira do segmento do mundo, uma de 
suas usinas. O objetivo foi demonstrar 
aos visitantes como é realizado o pro-
cesso de fabricação de seu asfalto ex-
clusivo, além de apresentar três novos 
modelos de negócios. O produto da 
ÚNICO foi desenvolvido para permitir 
aplicação em obras de todos os portes e 
em qualquer condição climática. “Nosso 
asfalto pode ser ensacado e estocado, 
aplicado em qualquer quantidade, sob 
chuva ou altas temperaturas”, afi rma 
Jorge Coelho, presidente e fundador 
da ÚNICO. O asfalto tradicional só pode 
ser produzido próximo do local de onde 
será aplicado, difi cultando a logística de 
transporte e da própria aplicação – por 
isso, o produto criado e registrado pela 
ÚNICO é tão inovador. O segredo indus-
trial da ÚNICO está na alteração química 
do asfalto, que possibilita uma aplica-
bilidade mais fácil e a liberação da via 
logo após a aplicação do produto. 

ASFALTO RÁPIDO

“Desenvolvemos um composto 
químico que controla a cura da mistura 
asfáltica. Assim, podemos aplicar nosso 
asfalto a frio e também em pequenas 
quantidades”, complementa Coelho. O 
asfalto inovador da ÚNICO tem diversas 
aplicações e, por isso, as franquias são 
altamente rentáveis – um franqueado 
pode registrar ganhos de R$ 50 mil lí-
quidos mensalmente. 

“Nosso produto pode ser utilizado 
em reparações emergenciais e pavi-
mentações interioranas. Atualmente, 
nossa maior demanda vem das empre-
sas que prestam serviços em obras pú-
blicas das prefeituras, concessionárias 
de rodovias, departamentos de água e 
de esgoto. Todos estes órgãos precisam 
de soluções rápidas e efi cientes – exa-
tamente a proposta da ÚNICO”, ressalta 
Coelho. Com esta logística facilitada, o 
asfalto da ÚNICO chega tanto para as 
grandes cidades, quanto para a as regi-
ões mais remotas do Brasil. Além disso, 
o asfalto da marca possui durabilidade 
comprovadamente maior e é mais bara-
to do que o convencional.

Fo
to

s: 
 D

iv
ul

ga
çã

o/
Ú

N
IC

O
 A

sf
al

to
s

Criada há 15 anos, a marca entrou no franchising em 2014. De lá 
para cá, construiu uma rede de mais de 60 unidades franqueadas 
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NA MEDIDA

FARÓIS ACESOS

CORPUS  CHRISTI 

RODOVIA SUBTERRÂNEA   
NO CHILE

O presidente interino Michel Temer 
alterou artigos do Código de Trânsito 
Brasileiro, tornando obrigatório o uso de 
farol baixo em rodovias também durante 
o dia. A lei com as alterações foi publicada 
no Diário Ofi cial da União. Manter os 
faróis acesos em luz baixa durante o 
dia já era medida obrigatória a ônibus, 
ao circularem em faixas próprias, e às 
motos. O condutor que não mantiver o 
farol baixo ligado em rodovias cometerá 
infração média, poderá ser autuado e 
receber quatro pontos na habilitação, 
além de multa de R$ 85,13. A medida 
entra em vigor no início de julho.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
registrou, entre os dias 25 e 29 de maio, em 
razão do feriado de Corpus Christi, redução 
de 34% no número de acidentes nas 
rodovias federais do país. No total, foram 
registrados 1.329 acidentes este ano. Em 
2015, foram mais de 2 mil ocorrências 
desse tipo. Mesmo com a redução no 
número de acidentes, houve aumento de 
8% no número de mortes em relação ao 
ano anterior. Foram 118 óbitos, contra 109 
no feriado de 2015. O número de pessoas 
feridas também caiu, ao passar de 1,4 mil 
para 1,2 mil, este ano – redução de 16%. 
Devido à grande quantidade de autuações 
de motoristas com nível de álcool elevado 
no sangue, o teste do bafômetro foi 
intensificado durante o feriado. Nos 
cinco dias, a PRF fez quase 38 mil testes, 
com 695 motoristas autuados. Ao todo, 
96 condutores foram encaminhados à 
delegacia por dirigir após ingerir bebida 
alcoólica.

Depois de três anos de estudos e discussões o 
Ministério de Obras Públicas do Chile anunciou 
a construção de um novo trecho da Rodovia 
Vespucio Oriente. O segmento, que fi ca entre as 
Avenidas Príncipe de Gales e Los Presidentes e 
passa por cinco bairros, será uma via subterrânea. 
Por ali, já passa a galeria do metrô, que terá como 
vizinho de baixo o túnel rodoviário, a 40 metros de 
profundidade.  Serão 5,2 quilômetros de extensão 
por baixo da linha 4 do metro da capital Santiago. O 
projeto conta com mais um corredor de transporte 
público e tem custo médio de US$ 800 milhões. A 
licitação deve acontecer ainda este ano. 
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CARGA EXPLOSIVA
Conhecida pela operação e manutenção da SP-099 - Rodovia 

dos Tamoios–“de forma segura, confortável e eficiente” – e sócio-
ambientalmente responsável - segundo suas premissas empresariais, a 
Concessionária Tamoios, “pregou fogo” nas obras de duplicação do famoso 
trecho de Serra sob sua gestão. Considerada uma nova fase nos serviços, a 
empresa, dentro de sua dinâmica própria, convocou a imprensa e convidou 
o governador Geraldo Alckmin para um comunicado singelo quanto à 
orientação deste início de trabalhos: É hora de detonar.

TAMOIOS SP-099
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Ro d o v i a s & V i a s  a o 
longo de quase duas 
décadas de jornalismo, 

habituou-se à ansiedade e o 
ritmo frenético dos momentos 
que antecedem a chegada 
de autoridades a um evento 
de relevância. Até mesmo os 
engenheiros mais ciosos e 
confiantes de seu trabalho, 
não parecem imunes ao 
frêmito que contagia à toda 
organização – e porque não, 
agitação - que se deslinda à 
sua volta. Os últimos testes da 
equipe de som, a aglutinação 
do público que faz selfies a 
todo instante, o olhar atento do 
cerimonial, a tensão “elétrica”, 
que culmina nos últimos 
lances galgados em direção ao 
púlpito. Há contudo, neste dia 
de Abril em Caraguatatuba, um 
ingrediente “extra”, ainda que 
perfeitamente controlado. E 
quem deu pistas, foi justamente 
a autoridade em questão, o 
governador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin:“Começa 
agora, um novo trecho para o 
desenvolvimento do estado. 
A duplicação da Serra, começa 
aqui, já, com a explosão 
inicial do chamado túnel 5”. 
Carregados – justificadamente - 
de simbolismo, tanto a retórica 
quanto o subsequente gesto 
digital, puseram em curso o 
que seria por si só um prodígio 
rodoviário em termos de 
engenharia: o maior túnel do 
Brasil, com 3,65 Km de extensão, 
parte de um complexo que 
integra cerca de 12 Km de 
extensão, se somados os demais 
túneis e mais 6 Km de viadutos 
previstos no projeto.Tamanha 
complexidade, movimentação 
e volume tem motivação nobre: 
reduzir ao máximo os possíveis 
impactos ao meio ambiente, uma 
vez que a rodovia perpassa a 
preciosa região de Mata Atlântica 
do estado, uma das maiores 
reservas preservadas desse tipo 
no país.

RODOVIAS concessionadas
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TAMOIOS SP-099

Diversos fatores contribuem para a posição 
consolidada do Estado de São Paulo no 
que tange à capacidade contínua de atrair, 
concentrar e fixar investimentos vultosos tanto 
da iniciativa privada, quanto do governo do 
estado e até mesmo por meio de modalidades 
que exploram de maneira diversa, ambas 
variáveis. O “motor do Brasil” parece ser imune a 
um funcionamento engazopado. Do contrário, 
aliás, muito embora até em alguns momentos 
esse motor diminua o giro, ele jamais para. 
Da mesma forma que modernos trens de 
força possuem gerenciamento inteligente 
para seu funcionamento eficiente, também 
é no gerenciamento que se pode buscar a 
suavidade e previsibilidade no funcionamento 
da máquina estatal e dos resultados da 

implementação de suas políticas. Atento 
ao pragmatismo do pujante empresariado, 
São Paulo, desde sempre buscou maneiras 
inovadoras de estabelecer com ele, uma relação 
de “prestação de serviços”, muitas vezes sendo 
pioneiro quanto aos arranjos que, apoiados na 
segurança jurídica, estrito cumprimento de 
contratos e mesmo autonomia de seus órgãos 
fiscalizadores e executores, permitiu o salutar 
ambiente de negócios que é um dos mais 
poderosos cartões de visitas do estado. Foi o 
próprio governador quem apontou também, 
durante os discursos, dois fatores importantes 
para o sucesso de iniciativas desse gênero, 
tanto no tocante a Concessões como PPP’s: 
“Um marco regulatório forte” e uma “Agência 
reguladora profissional”. Durante o explosivo 

CAUSA E EFEITO

Alberto Macedo
Secretário de Estado interino de 
Transportes e Logística

“Esta é uma etapa 
importante, que se tornou 
possível pelas parcerias 
com a iniciativa privada, 
com investimentos 
igualmente significativos do 
governo para sua realização. 
Um êxito a várias mãos, que 
beneficiará toda a população.”
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RODOVIAS concessionadas

Giovanni Pengue Filho.
Diretor de Geral da ARTESP

Theodoro de Almeida Pupo Jr.
Diretor de investimento da ARTESP

evento – o leitor perdoe o trocadilho 
– o secretário de estado interino de 
Transportes e Logística, Alberto Macedo, 
evidenciou em linhas gerais este 
acertado raciocínio: “Esta é uma etapa 
importante, que se tornou possível pelas 
parcerias com a iniciativa privada, com 
investimentos igualmente significativos 
do governo para sua realização. Um 
êxito a várias mãos, que beneficiará toda 
a população”. Diretor Geral da ARTESP – 
Agência Reguladora dos Transportes do 
Estado de São Paulo, Giovanni Pengue 
Filho, mais do que corroborar, avaliza 
o tino objetivo: “Essa é uma parceria 
que começa desde o início da operação 
do trecho, e que tem se desenvolvido 
muito bem. Juntamente com a 

administração do trecho já duplicado, 
tem colocado todos os esforços para a 
duplicação da Serra. Uma parceria muito 
importante.”, disse à Rodovias&Vias. 
O diretor de investimento da Agência, 
Theodoro de Almeida Pupo Jr., também 
enfatiza a “solução Tamoios”, como 
um bom exemplo: “Em que pesem as 
características especiais de engenharia 
que a obra possui, do ponto de vista do 
meio ambiente, tornou-se imprescindível 
a busca por novas tecnologias, como 
o cablecrane, que elimina a demanda 
por pistas de serviço e operação. Temos 
confiança no trabalho que começa a ser 
realizado”. Declarou com exclusividade.
Deixando um pouco de lado as parcerias, 
o presidente da Concessionária Tamoios, 

“Essa é uma parceria que 
começa desde o início da 
operação do trecho, e que tem 
se desenvolvido muito bem. 
Juntamente com a administração do 
trecho já duplicado, tem colocado todos 
os esforços para a duplicação da Serra. 
Uma parceria muito importante.”

“Do ponto de vista do 
meio ambiente, tornou-se 

imprescindível a busca por novas 
tecnologias, como o cablecrane, 

que elimina a demanda por pistas de 
serviço e operação. Temos confiança no 

trabalho que começa a ser realizado.”
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Marcelo Stachow, quando abordado por 
Rodovias&Vias, fez outras considerações 
quanto ao avanço representado pelas 
obras: “É um momento histórico. Mesmo 
sabendo que o avanço nesta frente será 
mais lento, por conta das características 
complexas desse tipo de intervenção, o 
túnel avança por volta de 4 metros por dia, 
ainda assim é um trabalho muito intenso. 
São 2.500 empregos diretos, o que incide 
positivamente sobre a região e, em uma 
situação econômica como a do país no 
momento, mostra a robustez e o fomento 
que a infraestrutura proporciona, gerando 
benefícios antes mesmo de dispormos 
dos dispositivos prontos.”, apontou. 

TAMOIOS SP-099

Quem também fez questão de ressaltar a 
importância do fator humano nas obras, 
foi o prefeito de Caraguatatuba, Antônio 
Carlos da Silva (PSDB-SP): “Eu cumprimento 
aqui, primeiramente aos trabalhadores, 
que estão à frente das obras. Eu aprendi 
com o governador, que para alcançar 
o desenvolvimento, primeiro é preciso 
gerar emprego e renda. E temos aqui 
um potencial maravilhoso. É uma obra 
esplendorosa, que contribuirá ainda mais 
para a qualidade de vida e a segurança de 
quem vem nos visitar. É uma conquista, um 
avanço que vem em um momento difícil 
do Brasil, de crise, e que particularmente me 
envaidece muito.”, declarou.

Marcelo Stachow
Presidente da Concessionária Tamoios

“É um momento histórico. 
Mesmo sabendo que o 
avanço nesta frente será 
mais lento, por conta das 
características complexas 
desse tipo de intervenção, 
o túnel avança por volta de 4 
metros por dia,ainda assim é 
um trabalho muito intenso. São 
2.500 empregos diretos.”

Antônio Carlos da Silva 
Prefeito de Caraguatatuba-SP

“Para alcançar o desenvolvimento, 
primeiro é preciso gerar
emprego e renda.
E temos aqui um potencial maravilhoso.
 É uma obra esplendorosa, que contribuirá
ainda mais para a qualidade de vida e a 
segurança de quem vem nos visitar.”
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Nosso compromisso é
com a qualidade

Atendemos serviços em rodovias, vias urbanas, ciclovias, aeroportos, heliportos, 
estacionamentos, pátios de shopping centers ou empresas privadas e condomínios. 

Os materiais atendem garantias de 1 a 4 anos de durabilidade, dependendo do 
tipo de material exigido no projeto.

www.sinalisa.com.br

Segurança Viária
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Nosso compromisso é
com a qualidade

Atendemos serviços em rodovias, vias urbanas, ciclovias, aeroportos, heliportos, 
estacionamentos, pátios de shopping centers ou empresas privadas e condomínios. 

Os materiais atendem garantias de 1 a 4 anos de durabilidade, dependendo do 
tipo de material exigido no projeto.

www.sinalisa.com.br
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ALTO PADRÃO
Não é segredo para quem é “do ramo”, 

que a Concessionária Tamoios se impôs 
um compromisso quase tão desafiador 
quanto a duplicação dos quase 22 Km 
de pista ascendente: a visão de tornar-
se “reconhecida pelos usuários, Poder 
Concedente e mercado como a melhor 
empresa concessionária de rodovias do 
Estado de São Paulo”. Nunca é demais 

lembrar que o Estado figura como 
detentor, já há anos, das 10 melhores 
rodovias do Brasil segundo a CNT. Sob a 
fiscalização da Agência Reguladora dos 
Transportes do Estado de São Paulo – 
ARTESP – a Tamoios, por meio de seus 
acionistas, investirá R$ 2,6 Bilhões até 2020, 
para ingressar no seleto grupo. E para isso, 
promete não deixar pedra sobre pedra.

RODOVIAS concessionadas
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ENTREVISTA

Rodovias&Vias, como porta voz de um setor, possui alguns privilégios conquistados 
pela marca ao longo dos anos e pelas características do jornalismo transparente, 
conhecido como uma de suas premissas. Costumeiramente carregada, a agenda dos 
gestores públicos, assoberbados entre o ir e vir comprimido entre o gabinete e as 
demandas, costuma ser cronometrada durante eventos desta natureza. Ainda assim, o 
governador Geraldo Alckmin gentilmente cedeu a exclusiva que você lê agora:

Como o senhor avalia em termos 
estratégicos para o Estado de São Paulo, 
as intervenções nesta região?

É uma pista muito importante para 
o desenvolvimento. O Vale do Paraíba é 
uma região muito industrializada, talvez 
a mais industrializada do mundo, mais 
até do que o vale do Ruhr na Alemanha, o 
litoral norte tem um porto importantíssimo, 
que é o porto de São Sebastião, é a base 
do gás natural, do pré sal, além de ser um 
acesso importante ao litoral e suas praias 
maravilhosas. Então, é um sonho de um 
quarto de século. Foram 25 anos de espera 
até o início hoje, quando ele começa a ser 
realizado. Nós vamos ter aqui uma rodovia 

de padrão internacional. Uma obra com 
o que de melhor há na engenharia e com 
avançados cuidados ambientais, no que 
é preciso cumprimentar à concessionária 
que assumiu o desafio. Têm diante de 
si um trabalho histórico. Aliás, como 
eu citei a engenharia, lembro-me das 
sábias palavras de Mário Covas – que era 
engenheiro: “A salvação dos governos é o 
engenheiro”. Ele costumava dizer isso por 
conta da capacidade de a engenharia dar 
respostas rápidas para melhorias logísticas 
e infraestrutura, gerando emprego e 
qualificação. Eu sempre concordei com ele, 
e emendava: “É. Mas se a coisa complicar, 
melhor chamar um médico”, era uma 
brincadeira que costumávamos fazer.
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Governador do Estado de São Paulo
Geraldo Alckmin

Uma parte do trecho já havia sido 
contemplada, não?

Olha, nós já fizemos pelo estado, 
a duplicação até o alto da Serra. São 
praticamente 50 Km já duplicados, 
passando por São José dos Campos, 
Jambeiro e Paraibuna. Também estamos 
fazendo o contorno de Caraguatatuba. 
Uma nova auto estrada, que segue 
para Ubatuba, um trecho de mais 
de 10 Km, seguindo integralmente 
até São Sebastião, para acesso ao 
porto e ao centro de São Sebastião. É 
inclusive uma obra bastante moderna, 
com túneis. Fizemos uma PPP para a 
construção da nova Tamoios na Serra. 
Já em operação. Como vocês sabem 
a concessionária tem obrigações, 
como a manutenção da rodovia, 
fazendo recapeamento, iluminação do 
trecho da serra, sinalização, obras de 
segurança, atendimento ao usuário, 
dentro do conceito de “rodovia viva”, 
com atendimento médico, ambulância, 
UTI, telefonia, câmeras de vídeo, 
guinchos, viaturas para a força policial 
e a construção da nova autoestrada. Ela 
que nos traz hoje à Caraguatatuba. Com 
o início aqui, sentido Paraibuna, São José 
dos Campos, começa essa nova rodovia, 
que será talvez a mais moderna do país, 
com o maior túnel de todos, com 3.650 
metros de extensão.

“Foram 25 anos de espera até o 
início hoje, quando ele começa 

a ser realizado. Nós vamos ter 
aqui uma rodovia de padrão 
internacional. Uma obra com o 
que de melhor há na engenharia e 

com avançados cuidados ambientais, 
no que é preciso cumprimentar à 

concessionária que assumiu o desafio.”

“Concessionária tem obrigações, como 
a manutenção da rodovia, iluminação 
do trecho da serra, sinalização, 
obras de segurança, atendimento 
ao usuário, dentro do conceito de 
“rodovia viva”, com atendimento 
médico, ambulância, UTI, telefonia, 
câmeras de vídeo, guinchos, viaturas 
para a força policial e a construção 
da nova autoestrada. Com o início aqui, 
sentido Paraibuna, São José dos Campos, 
começa essa nova rodovia, que será talvez 
a mais moderna do país, com o maior túnel 
de todos, com 3.650 metros de extensão.”
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ENTREVISTA
Governador do Estado de São Paulo

Geraldo Alckmin

A preservação ambiental tem sido um fator 
importante nas obras pelo estado. Qual o ponto mais 
evidente desta orientação aqui na Tamoios?

Hoje, nós podemos ter, com os avanços da 
engenharia e das novas tecnologias, obras com toda a 
sustentabilidade. Com certificação ISSO 14.001, que se 
refere à cuidados ambientais. Esse conjunto de cuidados 
aqui é tão grande, que a maior parte do traçado consiste 
de túneis ou Pilotis, então não haverá mais “cortes” nos 
morros e nem na região de mata. Em alguns trechos, 
será usado até teleférico. O colaborador vai chegar na 
obra, em seu local de trabalho, por via aérea, suspenso, 
bem como o seu material de trabalho. Então, estamos 
tomando todo o cuidado nesta obra, como foi feito 
também na Nova Imigrantes, que também foi certificada 
com o ISSO 14.001.

“Esse conjunto de 
cuidados aqui é tão 
grande, que a maior 
parte do traçado 
consiste de túneis ou 
Pilotis, então não haverá 
mais “cortes” nos morros e 
nem na região de mata.”
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UM NORTE 
PARA O 
NOVO 
GOVERNO

UM NORTE 
PARA O 
NOVO 
GOVERNO

Pesquisa
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Tradicionalmente a Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) divulga 
todos os anos uma avaliação da malha 

rodoviária Nacional. Trata-se de uma pesquisa 
detalhada, que leva em conta o estado geral 
do pavimento, sinalização e geometria de vias 
federais e estaduais pavimentadas. 

Em sua 19a edição, divulgada no fim do 
ano passado, a CNT reforça a necessidade de 
investimentos urgentes e acima da média. 
“Ao longo desses 20 anos, os investimentos 
destinados à área se mostraram insuficientes 
para assegurar qualidade em larga escala a 
nossas rodovias”, explica o presidente da CNT, 
Clésio Andrade. Para ele, existem diferenças 
gritantes entre as estradas públicas e privadas. 
“O levantamento atesta a diferença entre 
rodovias concessionadas, que dispõem de 
estrutura satisfatória, e as públicas, que ainda 
sofrem com inadequações que impactam 
diretamente no custo operacional dos 
veículos e oferecem mais riscos aos usuários”, 
complementa ele.

NOTA BAIXA
De acordo com o levantamento, nos últimos 

dez anos, a extensão da malha rodoviária 
federal pavimentada cresceu 14,7%. Em 2005 
eram 58,2 mil quilômetros, já em 2015 passou 
para pouco mais de 66,7 mil quilômetros.  
Considerando a área total do país (8.516.000 
km²) é a dependência que o país tem do modal 
rodoviário para movimentar sua econômia, o 
número está muito aquém do necessário. No 
ranking de competitividade global do Fórum 
Econômico Mundial, a qualidade das rodovias 
brasileiras aparece na 121a  posição dos 140 
países analisados, Se comparamos com outros 
países da América do Sul, ficaremos atrás do 
Chile (35o), Uruguai (95o), Argentina (108o), 
Bolívia (109o) e Peru (111o). A avaliação da 
infraestrutura das rodovias utiliza notas que 
variam de 1 (extremamente subdesenvolvida 
– entre as piores do mundo) a 7 (extensa e 
eficiente – entre as melhores do mundo). O Brasil 
recebeu a nota 2,7.

cnt de rodovias

Pesquisa da Confederação Na-
cional do Transporte avaliou mais 
de 100 mil quilômetros de rodovias 
em todas as regiões do Brasil
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“O levantamento atesta a 
diferença entre rodovias 

concessionadas, que dispõem 
de estrutura satisfatória, e 

as públicas, que ainda sofrem 
com inadequações que impactam 
diretamente no custo operacional 

dos veículos e oferecem mais riscos 
aos usuários.”

Clésio Andrade
Presidente da CNT

QUALIDADE DO 
PAVIMENTO

A pesquisa dividiu os critérios 
avaliados em cinco níveis: péssimo, 
ruim, regular, bom e excelente. Com 
relação a qualidade do pavimento foram 
identificados 41,6% da extensão em 
ótimo estado de conservação e 9,8% 
em bom estado. Em 48.897 quilômetros 
(48,6%) foi encontrada algum tipo de 
deficiência no pavimento. Por isso 35,4% 
foram classificados como regular, 10,1% 
como ruim e 3,1% como péssimo.

SINALIZAÇÃO 
O Programa BR Legal, tema de capa 

da nossa edição número 100, contribuiu 
significativamente para o nível deste 
critério da pesquisa. Levando em 
consideração as definições do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB). Perto de 49 

mil quilômetros foram considerados em 
condições satisfatórias de sinalização. 
Em 16,4% da extensão avaliada, os 
dispositivos presentes ao longo das 
rodovias foram considerados ótimos e 
32,2% avaliados como bons. Identificou-
se também 28.933 quilômetros em 
situação regular, 13.083 quilômetros 
em situação ruim e 9.824 quilômetros 
avaliados como péssimos.

GEOMETRIA
A avaliação da geometria das 

rodovias considerou características 
como tipo e perfil da rodovia, presença 
de faixas adicionais, curvas perigosas e 
acostamento. Somando esses critérios 
somente 22,8% da extensão avaliada 
foi considerada ótima ou boa. Em 30,2% 
da extensão a geometria foi classificada 
como regular.

Longos trechos sem acostamento, 
elevada quantidade de curvas 
perigosas sem dispositivos de proteção 
ou sinalização e ausência de faixas 
adicionais colocou 47.334 quilômetros 
avaliados como ruins ou péssimos.

ELEMENTOS DA PESQUISA
Pavimento
Sinalização 
Geometria da Via

Pesquisa
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CONCEDIDAS SÃO 
MELHORES

A Pesquisa CNT de Rodovias 
avaliou 19.804 quilômetros (19,7%) 
de rodovias sob responsabilidade de 
concessionárias e 80.959 quilômetros 
(80,3%) sob gestão pública. O resultado 
evidencia a eficiência da administração 
privada em relação à esfera pública. 
Nas rodovias concedidas 78,3% (15.499 
km) da extensão avaliada obtiveram 
avaliação positiva do estado geral, sendo 
classificados como ótimos ou bons. Em 
21,7%, há problemas de pavimento, 
sinalização ou geometria e foram 
classificados como regular, ruim ou 
péssimo.

Comparando com o estado geral 
das rodovias públicas há uma situação 
inversa, em que a maioria da extensão, 
65,9 % (53.354 km), apresenta algum 
tipo de deficiência e está classificada 
como: regular (38,7%), ruim (19,4%) 
ou péssimo (7,8%). Somente 34,1% 
da extensão pública (27.605 km) foi 
classificada como ótima ou boa. 

EXTENSÃO DA PESQUISA
• Rodovias concedidas pesquisadas: 
19.804 quilômetros
• Rodovias públicas pesquisadas: 
80.959 quilômetros
• Total pesquisado: 
100.763 quilômetros 

CONCEDIDAS:
78,3% 
consideradas boas ou ótimas

PÚBLICAS: 
34,1%
consideradas boas ou ótimas

cnt de rodovias
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TEMER E A PONTE
Ansiosamente aguardada pelo setor produtivo e investidores, 

tanto dentro quanto fora do país – como sinalizado pelas tendências 
monetárias e números de operação da Bolsa a cada solavanco 
causado pelo processo jurídico-político que resultou no afastamento 
da presidente Dilma Rousseff - a posse como Presidente Interino 
Michel Temer, se não garante dias melhores para o país, representa ao 
menos uma bem vinda oxigenação para setores bastante saturados e 
essenciais para o desenvolvimento. Não por acaso, em sua “Ponte para 
o Futuro”, o PMDB, partido encabeçado pelo atual presidente 
e, plataforma de lançamento de suas visões de Estado, 
elege a Infraestrutura como a base de um tripé, 
composto ainda por Economia e Área Social.
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Com a pretensão de prepa-
rar um arranque necessá-
rio para vencer a estag-

nação – ou franca queda – dos nú-
meros do desempenho brasileiro, 
frequentemente noticiados como 
os piores em décadas, dependen-
do da análise setorial, o presidente 
Temer reforçou a graxa nos sapa-
tos para azeitar as relações com o 
empresariado do país. 

Diametralmente oposta 
à marca da gestão anterior, 
inúmeras vezes associada a uma 
comunicação truncada, quando 
não simplesmente falha com a 
iniciativa privada, o peemedebista 
exerce com propriedade uma 
de suas maiores qualidades: a 
de “juntar ao invés de espalhar”. 
Bons relacionamentos cultivados 
ao longo de anos, servem neste 
momento, para apaziguar ânimos, 
pacificar questões e reorientar 
o país para o primeiro passo em 
direção ao aparentemente distante 
progresso, que não por acaso, vem 
depois da palavra “Ordem” no 
lema da Bandeira Nacional.
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CAPA

Em que pese a assoberbada pauta 
naturalmente imposta a um país com 
grandes desafios nas mais diversas 
áreas, naturalmente é preciso vencer 
o “burburinho” e estabelecer metas e 
objetivos bem definidos. Ciente de que 
toda grande jornada é iniciada com um 
primeiro e singelo passo, assegura Temer 
“Nós temos uma tarefa, uma missão, 
que é fazer com que o País caminhe 
na meta do crescimento econômico”,  
habilmente se utilizou de uma premissa 
amplamente difundida entre teóricos e 
práticos do empreendedorismo: imbuiu-
se do viés criterioso do Head Hunter que, 
além de avaliar currículums, procura 
observar não apenas o desempenho 

individual dos gestores, executivos, 
técnicos e profissionais à sua disposição, 
como também as formas pelas quais esses 
“componentes” interagem entre si, bem 
como sua capacidade de liderar, incentivar, 
e fazer funcionar as equipes sob suas 
responsabilidades. Uma vez compreendida 
esta linha de raciocínio, a lógica empregada 
para a chefia das principais pastas do atual 
governo fica evidente. Também por este 
viés, se torna compreensível a manutenção 
de alguns ministérios sob a batuta de grupos 
que, historicamente performaram algumas 
gestões. É o caso do Partido da República à 
frente do Ministério dos Transportes, Portos 
e Aviação Civil, agora sob a liderança e 
comando de Maurício Quintella.

DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO

O Ministro Maurício Quintella, tem aproximado as conversas com Estados e Munícipios,
como na foto acima com o Governador do Estado do Pernambuco, Paulo Câmara.
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Orientar

Temer toma posse e anuncia sua nova equipe de Ministros, 
com promessa de um novo modelo de governo aberto

“Nós temos uma 
tarefa, uma missão, 

que é fazer com que o 
País caminhe na meta do 
crescimento econômico.”

TEMER E A PONTE
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QUESTÃO DE FUNDOS
Entre as prioridades da agenda no 

Congresso Nacional, o governo elegeu 
também priorizar projeto sobre a governança 
dos fundos de pensão. “O projeto visa 
introduzir critérios rígidos para nomeação 
de dirigentes dos fundos e das empresas 
estatais. É uma regra tecnicamente 
correta, porque teremos a meritocracia 
funcionando. As pessoas que vão para esses 
fundos serão tecnicamente preparadas. 
São regras que vão preparando o País para 
o futuro. Estabelecem um mecanismo que 
implicará na alocação efi ciente de centenas 
de milhões de reais nessas instituições. Se 
houver concordância do Executivo e do 
Legislativo, devemos levar esse projeto 
adiante”, afi rmou Temer.

UNIDADE NACIONAL
Foco principal das estratégias que se 

desenvolvem nestes primeiros momentos 
de governo interino, o planalto envida 
esforços para “pacificar” os ânimos, por 
meio de movimentos que devolvam ao 
país uma imagem que se desgastou com a 
deterioração da situação econômica, tanto 
interna quanto externamente. Até mesmo 
questões que se julgavam superadas, 

como segurança jurídica em sua acepção 
mais ampla, voltaram a ser debatidas, 
em especial por conta da complexidade 
de ritos e mesmo factoides oriundos de 
uma disputa meramente retórica, que 
mostrou-se prejudicial a ponto de  interferir 
no entendimento por parte de setores e 
investidores do andamento do processo 
legítimo que teve curso.
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MENOS INGERÊNCIAS, MAIS PARCERIAS
Fiel ao “tripé” sinalizado com ênfase em 

seu discurso e nas premissas apontadas 
no compêndio “Ponte para o Futuro”, mais 
especifi camente na “perna” que se refere a 
infraestrutura, o presidente aprovou uma 
Medida Provisória que criou o PPI – Programa 
de Parcerias de Investimentos - com objetivo 
de “ampliação e fortalecimento da interação 
entre o Estado e a iniciativa privada por meio 
da celebração de contratos de parceria para 
a execução de empreendimentos públicos 
de infraestrutura e de outras medidas de 

desestatização”, segundo o texto publicado 
no Diário Ofi cial. Alçados à uma condição 
de “parceria”, a intenção é que os contratos 
de concessões, permissões de serviço e 
arrendamentos de bens públicos entre “outros 
negócios público-privados que, em função de 
seu caráter estratégico e de sua complexidade, 
especificidade, volume de investimentos, 
longo prazo, riscos ou incertezas envolvidos, 
adotem estrutura jurídica semelhante.”, 
em uma clara intenção de incrementar a 
atratividade.

TEMER E A PONTE
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Presidente Interino Michel Temer,
tem obtido boa articulação com o Congresso Nacional
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CAPA

COMPOSIÇÃO
O PPI deixa entrever novas alternativas 

de composição na modelagem, não tanto 
associadas à modicidade tarifária – o que por 
vezes prejudica enormemente o desempenho 
do próprio serviço – e sim à “Tarifas e preços 
adequados”, como expressou o secretário 
executivo do PPI, Moreira Franco (PMDB/
RJ): “O preço deve ser fi xado pelo próprio 
mercado, e é esta realidade do nosso dia a dia 
que precisa ser retomada”. A MP aborda ainda 
uma intenção de diminuir as interferências 
que podem abalar o equilíbrio de contratos 
futuros, por meio de uma “garantia de mínima 
intervenção nos negócios e investimentos”, 
assegurando também “estabilidade” e 
“segurança jurídica”. Em uma avaliação mais 
direta, pode-se observar que objetivamente 

o governo busca um aperfeiçoamento de 
sua instrumentação, uma vez que não houve 
até este momento, qualquer referência a 
atualizações, alterações ou modifi cações no 
que tange a novas contratações sob a égide 
de programas similares no mesmo sentido. 
Em administrações anteriores, como o PAC 
– Programa de Aceleração do Crescimento 
em suas diversas fases ou o PIL – Programa 
de Investimentos em Logística. Também 
dentro do escopo de aperfeiçoamento, 
dentro das possibilidades intrínsecas ao 
PPI, estão previstos dispositivos fi nanceiros 
que interajam de modo mais fl exível para 
dinamizar a captação de recursos, por 
conseguinte, tendo a capacidade de imprimir 
maior celeridade aos projetos e obras.

Moreira Franco
Secretário Executivo do PPI 
(Programa de Parcerias de Investimentos)

“O preço deve ser fi xado 
pelo próprio mercado, 
e é esta realidade do
nosso dia a dia que precisa 
ser retomada.”
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TEMER E A PONTE

FUNDO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS

Parte das medidas de reestruturação 
para tornar mais palatáveis ao capital esses 
empreendimentos – fundamentais para 
criar condições sustentáveis à retomada de 
crescimento do país, bem como possibilitar 
maior agilidade a eles - na concepção do 
PPI, também foi prevista a criação de um 
Fundo junto ao BNDES – Banco Nacional 
do Desenvolvimento Econômico e Social 
– que passa a ter autorização para oferecer 
contratos de prestação onerosa, com 
prazos de dez anos, renováveis por igual 
período dentro do âmbito do Programa, 
com composição separada, na forma de 

recursos particulares, não associados ao 
patrimônio do administrador, nem dos 
cotistas, que a grosso modo, podem ser 
tomados em similaridade ao papel de 
acionistas. Constituído por um misto de 
aportes oriundos do próprio funcionamento 
do fundo, por meio de seus serviços, bem 
como pela integralização de investimentos 
de entidades jurídicas públicas, privadas, 
pessoas físicas e organismos internacionais, o 
azeitamento desta engrenagem se dará ainda 
com garantias por meio de alienação de bens 
e direitos, bem como pelo rendimento de 
aplicações fi nanceiras.
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COMANDO DIRETO
Ao mesmo tempo em que suscita 

críticas, reside na forma mais direta, e 
consequentemente menos burocrática, 
talvez a maior vantagem do PPI em relação 
aos seus antecessores. Antes reservada a um 
papel mais reativo, a presidência da República 
passa a adotar uma postura mais analítica 
e participativa, compondo o colegiado que 
avaliará, junto com cinco ministros, mais o 
presidente do BNDES quais as concessões a 
serem oferecidas. Também diretamente sob 

a presidência, uma secretaria diretamente 
sob a presidência, fará a coordenação dos 
ministérios ligados à oferta dos certames. 
Parte do colegiado e detentor de uma das 
principais alternativas financeiras capazes de 
viabilizar os empreendimentos, o BNDES passa 
a contratar diretamente e sem interferências, 
por meio de um fundo específico, as empresas 
que farão os estudos de viabilidade. Pelo novo 
arranjo, estas contratadas, ficam impedidas de 
participar da concorrência.
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O QUE PENSAM OS
HOMENS DO PRESIDENTE

Não há sob qualquer prisma possível, 
a alegação de um perfil “conservador” que 
possa ser atribuído ao conjunto de medidas 
e propostas adotadas pelo início de governo 
Temer. Diametralmente oposto, o perfil 
demonstrado – mesmo já nas primeiras horas 
de governo e inclusive no discurso de posse - 
clarifica posições muito menos protecionistas 
e mais liberais quanto às visões de mercado, 
relações com entidades e investidores. 
Evidentemente que aos que buscam na 
história já consolidada e mesmo a observação 
de recentes fatos geopolíticos no mundo, 
fica patente a intenção de maior abertura, 
sem que se dispense, no entanto, o aparato 
de mediação, regulação e segurança jurídica, 
com um arcabouço mundialmente elogiado 
e tido como um dos mais vanguardistas já 
concebidos. A austeridade de grande parte 
das medidas adotadas emergencialmente 
não pode – e nem deve – ser tomada 
como um “mote” institucional. Até por que 
reiteradamente, as declarações dos principais 
“homens do presidente”, mira momentos 

posteriores, que simplesmente não ocorrerão 
se não encontrarem respaldo nessas ações 
imediatas. Naturalmente, como um condutor 
que tenta recuperar o controle de um 
automóvel que “desgarrou”, por mais hábil 
que seja, depende de correções simultâneas 
aplicadas tanto na direção quanto no conjunto 
mecânico – nenhuma delas individualmente 
capaz de “salvar” a situação de uma colisão 
aparentemente inevitável - mas que em 
conjunto e com ajustes finos, constituem, na 
pior das hipóteses, um incremento nas chances 
de colocar o veículo novamente na estrada 
e de preferência – na mão correta da pista. 
Com este cenário em mente, Rodovias&Vias, 
como voz do “motor de arranque”, primeira 
marcha capaz de estabelecer novo controle 
direcional à economia, usou de seu prestígio 
e reconhecimento para, em meio às delicadas 
manobras, em meio à concentração que o 
momento exige, como um navegador em 
um rallye, buscar junto a equipe do governo, 
conceitos e percepções que você acompanha a 
partir de agora.

TEMER E A PONTE
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CAPA

O HOMEM DO
TESOURO

Seguramente, um dos principais integrantes do “núcleo duro” da atual 
gestão, o atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tal qual o 
presidente Michel Temer, possui um perfil equilibrado, especialmente no 
que tange a duas características principais aparentemente incompatíveis: 
a musculatura que demanda arrojo, típica do mercado financeiro, onde 
começou a atuar cedo, ainda em meados dos anos 1970, com a cautela e o 
critério típicos de engenheiro Civil, profissão pela qual optou ao cursar a USP. 
Nome capaz de impactar positivamente o nervosismo econômico verificado 
até aqui, o experiente gestor já sinalizou em pouco tempo, orientações firmes 
e contundentes quanto ao caminho a ser trilhado por ele. Resta saber se o 
Brasil terá aparato para corresponder com a performance esperada à esta 
direção técnica voltada ao desempenho.
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TETO: CONTROLE É PRIORIDADE

TRIBUTOS

BNDES COMO PLATAFORMA
DE INVESTIMENTOS E CONCESSÕES

O Banco é um dos principais 
financiadores e garantidores de 
grandes obras de infraestrutura no país, 
juntamente com os demais bancos 
públicos. Para ele, Meirelles prevê 
saneamento ostensivo: “O BNDES  
hoje, possui caixa suficiente para 
pagar ao Tesouro Nacional (...) como 
também manter todo o projeto de 

REEQUILÍBRIO

financiamento e de participação nas 
concessões. Isto é, tudo isso foi levado 
em conta de forma cuidadosa para que 
o BNDES de fato seja um agente ainda 
mais importante dentro do processo de 
financiamento do desenvolvimento, 
do crescimento, da industrialização, 
mesmo dos setores de serviços e agora, 
cada vez mais das concessões.”

Por meio dessas medidas e outros 
ajustes durante a vigência da atual 
gestão, o ministro prevê ainda a 
possibilidade de trazer aos cofres 
públicos uma economia de R$ 7 Bilhões, 
apenas via pagamento de juros ao ano 
via BNDES para o Tesouro. Também ele 
sinalizou a forma como pretende sanar 
ao menos em parte o déficit de 2016, 

por meio de R$ 100 Bilhões divididos em 
1+2 de R$ 40 Bilhões e R$ 30 Bilhões a 
serem aportados igualmente ao Tesouro 
Nacional. Em que pese ainda não haja 
um posicionamento jurídico quanto ao 
movimento – o que se configura como 
uma condição sine qua non – Meirelles 
afirma contudo que não haverá riscos 
quanto à carência de recursos do banco.

Principal reclamação de todas 
as pontas das relações comerciais 
brasileiras, tanto de empreendedores 
quanto consumidores finais, os 
impostos também fizeram parte 
das primeiras declarações do 
ministro: “Em último caso, em algum 
momento, pode-se temporariamente 
estabelecer ou se propor algum 

Uma das medidas tomadas 
em primeira mão pelo ministro, foi 
determinar um “stopping” para os gastos 
públicos. A intenção é reequilibrar as 
finanças, adotando como parâmetro a 
inflação do ano anterior, forçando assim 
o corte das despesas: “Caso esse teto 
seja aprovado pelo Congresso e seja de 

fato implementado, vai significar que 
as despesas públicas que cresceram 
de forma acentuada nos últimos anos 
(...) estarão limitadas a um crescimento 
real zero. (...) Isso faz com que haja 
necessidade de cortes importantes 
numa série de despesas exatamente 
para que ele seja respeitado.” 

imposto se for necessário à frente. 
Mas, levando-se em conta de que 
temos dito, e é um consenso hoje, 
de que a carga tributária brasileira 
hoje já está em nível elevado. E que, 
portanto, para voltarmos a crescer, 
é importante não sinalizar e não 
sobrecarregar ainda mais a sociedade 
com impostos.”

O QUE PENSA: 

TEMER E A PONTE
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Em tempo em que a classe política 
atinge níveis de descrença nunca vistos em 
uma democracia do tamanho da nossa, terá 
que ter mais do que diálogo, mas segundo 
ele, é algo tirará de letra, as pautas mais 
importantes do governo no Congresso,  
“Sou um homem do Parlamento, sei das 
angústias e dificuldades e estarei aberto 
para fazer essa ponte.” declara Geddel.

Como ministro da Secretaria de Governo, o soteropolitano 
Geddel Vieira Lima, vive as agruras de quem tem como missão, 
manter o diálogo e os interesses da base aliada, em melhores condições 
do que a relação da gestão anterior, que de tão desastrosa redundou 
no afastamento da presidente. Experiente no Parlamento, com 05 
mandatos de Deputado Federal (PMDB-BA), o baiano sabe o tamanho 
do desafio.

“Precisamos azeitar a relação, 
resolver um estresse ali, outro aqui, a 
ansiedade natural dos parlamentares de 
participarem mais ativamente. Temos um 
novo momento, um presidente aberto ao 
diálogo, que permite uma proximidade 
maior. A sensação que eu tenho é que você 
vinha de uma estrutura represada para um 
governo aberto”, disse em entrevista recente.

O QUE PENSA: 

CAPA

HOMENS DO
PRESIDENTE
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O gaúcho de Canela, Eliseu Padilha é antigo ator da cena da 
engenharia e portanto das páginas da Rodovias&Vias, que por sinal 
nasceu quando ele ocupava a pasta dos Transportes. Incentivador de 
primeira hora, viu o projeto editorial se tornar referência na comunicação 
segmentada. Hoje, Ministro da Casa Civil,o advogado com mestrado 
em filosofia,  desponta como o político certo para estas horas incertas. 
A fala pausada e o tom assertivo de suas declarações, podem orientar 
os rumos do atual Governo Federal.

 Ministro Eliseu Padilha, diz que no 
governo do presidente Michel Temer, a 
Casa Civil será descentralizada e atuará 
como órgão de gestão. “Não vou ser um 
articulador político. Meu trabalho será de 
gestão”. E como gestor, Padilha demonstra 
que o governo está amalgamado quanto ao 
rumo que os “indutores de desenvolvimento” 
devem tomar. “São instrumentos 
inalienáveis. Não há hipótese do governo 
abrir mão do controle (dos Bancos Públicos), 

O QUE PENSA: 

TEMER E A PONTE
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da manutenção do controle”, garantiu o 
ministro. “São instrumentos indispensáveis 
para um País em desenvolvimento, como 
é o nosso caso, que tem que ser indutor 
da atividade econômica”. Com isso  
sinaliza o que vem sendo anunciado nos 
nomes à frente das instituições e empresas 
governamentais, como previsto no início 
desta reportagem: uma administração que 
privilegia escolhas técnicas acima de outras 
características.
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Natural de Teresina-PI, Moreira Franco está definitivamente onde 
mais gosta de atuar, no centro nervoso do governo do presidente 
interino Michel Temer. Com uma vasta folha de serviços prestados aos 
mais diferentes governos e matizes partidárias. Hoje o  Secretário 
Executivo do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da 
Presidência da República, Moreira Franco.

 “Não vamos trabalhar com fantasia. 
Não temos um programa publicitário. 
Temos uma força-tarefa que tem uma 
estratégia: procurar destravar dos 
mais fáceis para os mais difíceis”, vem 
afirmando Moreira Franco. Consciente 
de que não será do cofre público que virá 
o grosso dos investimentos, sem os quais 
o governo não terá qualquer chance de 
sucesso, tem se esmerado em conquistar o 
capital privado.

Dos espinhos que encontrará pelo caminho, 
alguns já se apresentaram, taxa de retorno, 
segurança jurídica e entraves ambientais. “Temos 
que buscar transparência, marcos regulatórios 
claros e segurança jurídica, não só para nossa 
auto-estima mas para recuperar a confiança 
internacional que foi perdida”, tem assegurado 
Moreira.

A aposta está correta, faltando apenas 
combinar com os russos, brasileiros, chineses, 
americanos e etc.

O QUE PENSA: 

CAPA
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TEMER E A PONTE
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Paulista de São José do Rio Preto, Aloysio Nunes Ferreira chegou 
ao Senado com impressionantes mais de 11 milhões de votos. Cacifado 
pelas urnas, foi defensor ferrenho do afastamento da presidente Dilma 
Rousseff, portanto, sente-se na responsabilidade de ajudar o governo 
Michel Temer para fazer a travessia em tempos de turbulência inédita na 
economia e na politica. Daí que aceitou a tarefa de assumir a Liderança 
do Governo no Senado.

“Aceitei ser líder do governo para 
que eu possa contribuir no Senado 
para o bom desfecho desse processo 
e para que nós possamos aprovar as 
medidas econômicas que têm como 
efeito imediato estancar essa sangria, 
estancar essa decadência, a destruição 

da economia brasileira. Esta é a tarefa 
imediata que nós temos pela frente”.

A missão é dura mas experiência 
parlamentar ele tem, pois em sua vida 
pública já exerceu mandatos legislativos 
na Assembleia paulista e na Câmara dos 
Deputados.

O QUE PENSA: 

CAPA
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O filho de imigrantes italianos José Serra, não carece de grandes 
apresentações. Deputado Constituinte, eleito senador duas vezes, em  
1995 e em 2010, com passagens nos ministérios do Planejamento e da 
Saúde das gestões FHC, assume no governo Michel Temer a estratégica 
pasta das Relações Exteriores. Missão maior, provar a comunidade 
internacional a legitimidade do governo e ao mesmo tempo recuperar a 
credibilidade para atração de investimentos estrangeiros, fundamentais 
para a retomada do crescimento.

“Nós não fomos capazes de corrigir 
a assimetria em setores e o acesso entre 
produtos agrícolas e industriais.

Não fomos capazes de corrigir 
as preocupações de países em 
desenvolvimento no sentido de facilitar 
sua participação crescente no comércio 
internacional”, declarou recentemente.

Muitas das apostas brasileiras 
passaram pela melhora no ambiente 
de negócios e na capacidade de 
convencimento dos investidores 
internacionais, sempre com um olhar 
para a rampa do Palácio do Planalto, 
Serra pode ser o homem certo no local 
exato.”

O QUE PENSA: 

TEMER E A PONTE
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TAMOIOS SP-099

ABRANGENTE, 
FORTE

E CONTINUADO

No tocante à organização 
do orçamento, o Ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
já sinalizou que o controle 
de gastos, é uma etapa 
fundamental. Indexá-los 
pela inflação, desvinculando 
receitas, e mesmo dirimindo 
os temores mais recônditos 
dos empreendedores, 
constituídos em alterações 
prolongadas – quando e 
se existirem - na questão 
tributária, foram os primeiros 
ajustes à frente da pasta. 
Nas entrelinhas, evidencia-
se assim um incremento 
também na qualidade desses 
gastos. Ações concomitantes 
aos próximos passos que 
ele igualmente já adiantou, 
como um “emagrecimento” 
no funcionalismo da 
máquina pública, foram 
explanados da seguinte 
forma: “O crescimento real 
acumulado da despesa não 
financeira de 1996 a 2015 foi 
de 180%, acima da inflação. 
Estamos limitando isso a 
um crescimento real zero. 
Apenas à inflação. Isso faz 
com que haja necessidade 
de cortes em uma série 
de despesas para que seja 
respeitado esse teto. (...) Cai 
de 1,5 a 2 pontos percentual 
nos próximos três anos. 
O que é uma reversão 
fortíssima. Evidentemente 
que isso vai demandar 
uma série de medidas 
complementares para que se 
possa cumprir isso.”.

CAPACAPA
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CRESCER
No que se pode chamar de “ato 

contínuo”, a ação complementar, 
de “injetar” investimentos no país, 
desempenha papel crítico para o êxito 
– dentro do conjunto de correções 
simultâneas, como dissemos acima. À 
frente da nova gestão executiva dos 
Programas de Parcerias do Governo, 
o secretário Moreira Franco pretende 
valer-se da “capacidade ociosa” do 
governo para a criação do FGI – Fundo 
Garantidor de Infraestrutura – um 
lastro essencial para que se possa 
tocar em frente os novos certames de 
concessões e privatizações. Capaz de 
com seu montante inicial de R$ 500 
milhões, o fundo traz a robustez para 
cobrir riscos que diminuem o apetite 
dos investidores de longo prazo, 
criando condições de um “crédito” 
para financiamento de concessões 
de R$ 5 Bilhões para, juntamente 

ao estabelecimento de regras mais 
“amigáveis”, vencer a baixa adesão 
às ofertas verificadas, ao atrair capital 
externo, voltado a mercados futuros. 
“Temos que começar a investir 
para gerar empregos e o setor de 
infraestrutura é o que mais gera 
empregos. Precisamos de parceiros, 
porque os governos, tanto o Federal 
quanto os estaduais, estão com caixas 
precários. Esgotou a capacidade 
de operações do BNDES”, declarou. 
Paralelamente ao uso criativo de 
opções legítimas de engenharia 
financeira, Moreira Franco reiterou: “O 
que nós vamos mudar é a parceria do 
setor privado com o público, sobretudo 
em áreas de infraestrutura. Vendas de 
ativos não fazem parte desse escopo. 
O que faz parte é criar um ambiente 
que permita ter segurança jurídica, de 
negócios.”
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DE VOLTA 
À UNIÃO

Câmara aprova MP que federaliza rodovias de 15 estados

Em 2002 quinze estados 
brasileiros receberam da União 
a competência para administrar 

um total de 14,5 mil quilômetros de 
rodovias federais. A maioria dos trechos 
promovem a integração regional, 
interestadual e internacional. São vias 
de ligação entre capitais de estados, 
que atendem fluxos de transporte de 
grande relevância econômica. Algumas 
promovem ligações indispensáveis à 
Segurança Nacional, como em regiões 
de fronteira.

No fim de maio, após cinco horas 
de debates, a Câmara dos Deputados 
aprovou, já de madrugada, uma 
medida provisória que devolve pouco 
mais de 10 mil quilômetros à União. 
A MP 708/2015 será analisada pelo 
Senado Federal.

A medida vai desonerar os 
orçamentos dos estados com 
intervenções e manutenções nestas 
rodovias, que poderão receber recursos 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC). O deputado federal 
Sérgio Souza (PMDB-PR) foi o presidente 
da comissão mista encarregada de 
analisar a MP. Sérgio Souza ressalta 
que a medida provisória resolve um 
impasse jurídico entre União e estados, 
que estava prejudicando os usuários 
das rodovias. “Atende o governo e 
especialmente os estados brasileiros, 
que estavam passando por dificuldades 

para dar a manutenção a essas rodovias. 
E atende o próprio Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), que também não conseguia, 
por força de lei, implementar melhorias 
nessas rodovias”, explica o parlamentar 
(leia entrevista completa nesta edição). 

ÔNUS E  BÔNUS

Na época da troca de competências 
da União para os estados e Distrito 
Federal, em 2002, o Governo Federal 
aportou R$ 1,88 bilhão, direcionados 
a esses trechos. Entretanto, devido à 
ausência de uma regulamentação legal, 
o DNIT manteve repasses financeiros 
aos estados, para manutenção e 
investimentos nas rodovias. Porém, 
desde 2013, os governos locais estavam 
desobrigados a prestar contas à União 
quanto à aplicação dessas verbas.

Ao efetivar a reincorporação, os 
governadores assinarão um termo no 
qual renunciarão a ressarcimento ou 
indenização por despesas realizadas 
no período de vigência do domínio 
estadual. O Governo Federal, por sua 
vez, já tem planos para os trechos 
reincorporados. Interlocutores 
argumentam, entre outras coisas, que 
a medida é importante para viabilizar 
concessões. 

Legislação
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Aquaviário - DNITcongresso nacional
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QUILOMETRAGEM
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 

Bahia são os três estados com a maior 
extensão de quilômetros transferidos 
(em 2002) e devolvidos (2016). Minas ti-
nha assumido 6 mil quilômetros e agora 
vai devolver pouco mais de 3 mil. Depois 
vem Rio Grande do Sul, que recebeu qua-
se 2 mil quilômetros e agora vai devolver 
1.620. A Bahia, incorporou 1.411 quilôme-
tros em 2002 e vai devolver 1.300. 

ESTADO TRANSFERIDO EM 2002 (KM) DEVOLVIDO EM 2016 (KM)

Amazonas 265,9 181,9

Bahia 1.411,20 1.302,20

Espírito Santo 292,8 199,1

Goiás 619,2 527,2

Maranhão 715,1 715,1

Minas Gerais 6.000,30 3.074,50

Mato Grosso do Sul 685,6 625,3

Paraíba 242 242

Pernambuco 350,5 0

Piauí 299,2 215,3

Paraná 945 777,6

Rondônia 115 115

Rio Grande do Sul 1.987,80 1.620,80

Rorâima 187,7 187,7

Tocantins 388,9 223,3

TOTAL (km) 14.506,2 10.007

Dos 14,5 mil quilômetros, aproxima-
damente quatro mil continuarão sob 
domínio das unidades da federação. 
Nesses casos, o texto aprovado prevê 
um prazo de 540 dias (um ano e meio) 
para que o DNIT prossiga com obras e 
serviços de conservação e supervisão. 
Durante o período, o departamento 
também será responsável pela tutela do 
uso das faixas de domínio. 

Legislação

Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia são os três estados com a maior extensão de quilôme-
tros transferidos (em 2002) e devolvidos (2016)
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Rodovias&Vias: Como o senhor avalia este novo contexto em que a câmara passa a 
atuar? Quais avanços e possibilidades passam a ter maior destaque?

ENTREVISTA

À PARTE O AMPLO E NECESSÁRIO DEBATE POLÍTICO, A ATUAÇÃO DE 
PARLAMENTARES ATENTOS E ALINHADOS ÀS NOVAS ESTRATÉGIAS SINALIZADAS 
PELO GOVERNO FEDERAL, É COMPONENTE BASE PARA QUE O PAÍS VENÇA ÍNDICES 
PREOCUPANTES E CONHECIDOS PROBLEMAS. MAIS AFEITO AO PENSAMENTO QUE 
FOMENTA AÇÕES RUMO AO DESENVOLVIMENTO, COM PROFUNDO CONHECIMENTO 
DA LOGÍSTICA, O DEPUTADO FEDERAL SÉRGIO SOUZA (PMDB-PR), ADVOGADO 
DE FORMAÇÃO, MAS AUTORIDADE INCONTESTE QUANDO O ASSUNTO 
É A PERFORMANCE DOS TRANSPORTES, FALOU À RODOVIAS&VIAS COM 
EXCLUSIVIDADE QUANTO ÀS CONTRIBUIÇÕES DO CONGRESSO PARA OS NOVOS 
RUMOS QUE SE PRETENDE PARA O PAÍS.

momento, retoma-se essa confiança. 
O presidente nos inspira a novamente 
confiar. Precisamos voltar a consumir, o 
comércio voltar a vender, a indústria volte 
a produzir. Essa atmosfera de confiança 
não passa tão somente pelos fatores 
econômicos, por essa retomada do 
comércio e da indústria. É preciso pensar 
nas condições para que isso aconteça, 
no aumento de competitividade e 
certamente, pela redução de custos de 
produção. E não há como falar disso 
sem falar da otimização dos modais de 
transporte.  

Sérgio Souza: Com a chegada do 
presidente Michel, passa-se a pensar 
de forma mais ampla, no Brasil de hoje 
e no Brasil do futuro. É um momento 
de renovação. Em um primeiro 
momento, é necessário promover uma 
estabilidade econômica, fazer com 
que o cidadão readiquira confiança. O 
brasileiro deixou de comprar. Deixou 
de gastar, mesmo por que ele teve sua 
renda diminuída, viu a necessidade de 
pagar as suas contas, que ficaram mais 
caras, e não via esperança, motivos 
para investir em um curto prazo. Neste 
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E nesse sentido, há uma 
importante influência exercida, pela 
própria natureza de suas ações no 
congresso, até mesmo revisando 
algumas medidas, não?

Olha, Nós estamos muito atrasados 
do ponto de vista de ferrovias, 
rodovias, portos e aeroportos. Agora 
recentemente, com a oportunidade 
de presidir a Comissão da Medida 
Provisória (MP) 708, pudemos 
apreciar com muito critério algumas 
peculiaridades do ponto de vista do 
modal rodoviário do Brasil. Percebemos 
que tínhamos quase 15 mil km de 
rodovias federais que deveriam estar 
sob o domínio dos estados, mas que 
os estados não tiveram condições 
de assumí-las, e o DNIT continuava 
fazendo sua manutenção. Nós 
conseguimos, dentro desta medida 
provisória, fazer com que o Governo 
Federal reassumisse a responsabilidade 
de mais de 10 mil km de rodovias em 
todo país. Somente no Paraná, foram 
777 Km. Essa oportunidade de debater 
a federalização passou por uma ideia 
que nós tivemos aqui, no Paraná, de 
criar um novo corredor rodoviário.  A 
ideia do novo corredor surgiu quando 
a MP estava em discussão. Acho que 
seria interessante colocar a reunião com 
o secretário de transportes do estado, 
Pepe Richa. 

O Paraná é um estado bem servido 
por rodovias, principalmente rodovias 
estaduais, e boa parte das federais 
que integram essa malha, foram 
concessionadas pelo estado, o que 
ocasionou a criação do famoso “Anel 
de Integração”, que corre pela periferia 
do estado, ligando aos grandes centros, 
mas falta ainda um eixo central, uma 
rodovia grande, que possa fazer a 
interligação entre o Sul de Santa 
Catarina e Paraná, em especial ligando 
o Oeste dos dois estados, que poderia 
conectar-se aos grandes centros 
consumidores de São Paulo. (A rodovia 
sai do interior de São Paulo, passa por 
Londrina (Norte do Estado), passa 
região central do estado e segue para 
Sta Catarina, no Oeste. Então não liga 
um Oeste a outro).

Sérgio Souza 
Deputado Federal (PMDB-PR)

“Nós conseguimos, dentro 
desta medida provisória, 
fazer com que o Governo 
Federal reassumisse a 
responsabilidade de mais
de 10 mil km de rodovias.”

Essa seria uma espécie de preparação 
para um segundo momento a curto-
médio prazo?

Conversamos recentemente com o 
Ministério dos Transportes, sobre este 
trabalho, por exemplo, que está bastante 
adiantado, de um novo corredor rodoviário 
para o Paraná, da seguinte forma: 
começando por São Paulo, na região de 
Marília, entrando pela PR-323, chegando 
a Londrina, pegando a PR-445, depois a 
PR-272, que é uma rodovia coincidente, 
na região de Mauá da Serra indo até o 
Ivaí, chegando até à PR-486, partindo 
dessa região, na divisa de Ivaiporã, Faxinal, 
perto de Pitanga e indo até Guarapuava. 
Na sequência destes há ainda um trecho 
da BR-277, até Candói, e daí em diante 
comunicando-se com trechos da BR-158 e 
BR-153 ligando-se até a divisa com Santa 
Catarina na região de Chapecó. Estaríamos 
portanto, ligando uma grande região 
produtora, que é o interior do Paraná à 
essas regiões Centro-Norte e Centro-Sul, 
às grandes rodovias brasileiras, facilitando 
sobremaneira a comunicação de produtores 
com consumidores. Acreditamos muito que 
em breve, já possamos ter do Ministério uma 
análise técnica desse corredor rodoviário e, 
a partir daí, o próprio governo Federal, nas 
rodovias que já lhe são de competência, 
juntamente com as coincidentes que foram 
federalizadas, possam ser contempladas 
por projetos criados dentro do legislativo. 
Logicamente, não passa a formulação de 
um corredor de tamanha dimensão, sem 
uma discussão ampla de logística e de 
transportes no governo Federal.  
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Dentro de uma nova abordagem portanto?

ENTREVISTA Sérgio Souza 
Deputado Federal (PMDB-PR)

O Governo Federal tem agido de 
forma inteligente. Tive recentemente, a 
oportunidade de conversar por duas vezes 
com o secretário executivo de parcerias, 
Moreira Franco, que é o idealizador de 
uma nova gestão, um novo formato das 
modalidades de concessões no Brasil, 
levando a ele algumas ideias. Por exemplo, 
sabemos que o Brasil criou nos últimos 
anos, alguns programas de infraestrutura, 
como o PAC – Programa de Aceleração 
do Crescimento e o PIL – Programa de 
Investimentos em Logística, que no entanto, 
falharam em tirar algumas coisas do papel. 
Concessões foram feitas, como no caso da 
BR-163 no MT, da BR-040, na região mais 
central do Brasil, mas observamos que a 
maioria delas não saiu do papel. Alguns 
dos modelos postos de concessão no Brasil 
ficaram muito onerosos ao trabalhador 
e ao setor produtivo, como é o caso das 
concessões feitas aqui no Paraná na década 
de 90. Não serve para o Paraná esse tipo de 

concessão. Não serve para o produtor, para 
o trabalhador, para aqueles que ajudam 
o Brasil. Em contrapartida, temos outros 
exemplos de concessão, como é o caso 
de outros pacotes que vieram depois, 
que ficaram com uma tarifa muito menor, 
mas que, no entanto, tem todas as obras 
construtivas custeadas pelo poder público. 
Alguns modelos mais recentes demonstram 
que há mais viabilidade, e é neste sentido 
que temos conversado com o Moreira 
Franco. De onde viriam os investimentos? 
O BNDES tem condições de realizá-los? Os 
bancos públicos? O Tesouro? Onde está o 
dinheiro? Ora. O dinheiro está na iniciativa 
privada. É preciso fazer com que o investidor, 
tenha coragem, confiança de investir no 
Brasil. Sejam eles brasileiros ou estrangeiros. 
Temos pelo menos dois nichos de mercado 
que querem investir em infraestrutura, 
com os quais estamos trabalhando, e os 
investimentos podem ultrapassar a casa dos 
R$ 300 bilhões. Foram essas ideias que levei 
ao secretário, para que possamos trabalhá-
las juntos. Dizer àqueles que querem 
investir e acreditam no Brasil, que podem 
ter a garantia deste governo do presidente 
Michel Temer, que haverá esse resgate da 
confiança e que haverá segurança para estes 
investimentos. 

Dentro destas premissas, o que o 
senhor tem a dizer a esses investidores, 
aos seus eleitores, quanto ao resgate 
dessa confiança?

Ora. O Brasil é hoje a 7ª economia do 
Mundo. O segundo maior produtor de 
alimentos do planeta. Não tem como 
dar errado. O que dá errado, são algumas 
ações políticas mal gestadas, mal geridas 
e mal planejadas ou até mesmo mal-
intencionadas. O que tem dado certo 
no Brasil é a corrupção. É por isso que 
concentraremos esforços no combate 
a ela, para que o que dê certo no Brasil, 
sejam os investimentos necessários ao 
atendimento das necessidades e anseios 
do povo brasileiro. Para que prevaleça a 
vontade do povo brasileiro. Para criarmos 
as condições de termos a pátria que 
queremos para prosperar, criar os nossos 
filhos e as nossas famílias.    



PUBLICIDADE
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ACREDITO
NO BRASIL

Mato Grosso
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Oriundo do Estado do Mato 
Grosso, uma região dos 
principais produtores do 

agronegócio brasileiro, Wellignton é 
também um otimista com a retomada 
do crescimento do país, “Deus já 
é brasileiro, basta que façamos 
nossa parte direito e retomaremos a 
trajetória de sucesso que vem com o 
trabalho”, disse ele em conversa com 
Rodovias&Vias.

Mato Grosso liderou o crescimento 
econômico entre os entes da 
Federação entre os anos de 2010 
e 2013. De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) 
teve variação de 21,9% no estado. 
O indicador soma os montantes dos 
gastos governamentais, o consumo 
das famílias, os investimentos 
realizados pela iniciativa privada e o 
saldo da balança comercial. 

A recessão pela qual o país passa, 
no entanto, arrefeceu o crescimento 
em todos os estados do Brasil. 
Conhecedor profundo dos 141 
municípios mato-grossenses e da 
realidade da infraestrutura Nacional, 
o senador Wellington Fagundes é um 
defensor da logística de transporte 
eficiente como válvula propulsora para 
o desenvolvimento. Para o líder do 
Partido da República (PR) no Senado, 
para que o país retome a linha de 
crescimento precisa, antes de tudo, por 
fim à crise política. “O espírito público 
é a única condição a ser tomada 
neste momento para que possamos 
fazer com que o país possa cumprir 
com o seu papel, que é de proteger o 
povo, melhorando as condições e a 
qualidade de vida comum”, afirma ele. 

Uma das bandeiras que Wellington 
Fagundes sempre carregou é por 
investimentos em infraestrutura 
de transportes. “A deficiência no 
escoamento da produção, prejudica 
e encarece os produto nacional”. Ao 
mencionar as potencialidades de Mato 
Grosso, o senador observa que toda 
a capacidade de produção e geração 
de riquezas acaba sendo subtraída 
em sua competitividade, por conta da 
logística, ainda inadequada.

Wellington Fagundes

Wellington Fagundes, líder do 
PR no Senado, é um eterno defen-
sor de políticas capazes de moder-
nizar a logística brasileira. Sempre 
otimista, aposta na motivação de 
todas as classes e em melhorias na 
infraestrutura de transporte para 
o país retomar o crescimento
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O parlamentar lembra que apenas 15% do 
pacote de R$ 200 bilhões de concessões, em 
sistemas de transporte, estão prontos para 
licitar este ano. Cerca de R$ 48 bilhões em 
investimentos, podem ser destravados até 
dezembro porque não dependem de leilões. 
Basta que o governo autorize empresas, que 
já têm as concessões, a dar início às obras. 
Por exemplo, projetos de ferrovias e rodovias 
que precisam de soluções em trâmites 
burocráticos somam R$ 32 bilhões. 

Outro mega-projeto de integração 
hidroviária entre estados do Norte e 
Nordeste dependem de tramitação 
dentro do Governo Federal. O Arco Norte, 
segundo o senador, vai impactar Rondônia, 
Amazonas, Amapá, Pará e Maranhão. O 
estudo leva em conta o aproveitamento do 
potencial de navegação dos rios Madeira, 
Amazonas e Tapajós. Segundo Fagundes 
a obra permitirá, em 10 anos, que o país 
escoe 20 milhões de toneladas pelos portos 
desses estados. Para a viabilização já foram 
autorizados R$ 16 bilhões em novas obras, 
mas parte dos recursos estão ameaçados 
por problemas econômicos. Também foram 
feitos leilões de três novos terminais. 

Em condições de serem licitados ainda 
este ano estão quatro aeroportos, quatro 
rodovias e nove terminais portuários. “Isso 
reforça o entendimento que precisamos dar 
fi m a esse conturbado momento político e nos 
dedicarmos exclusivamente a fazer com que o 
Brasil volte a andar”, avalia. Segundo ele, uma 
vez efetivado o Arco Norte, o Brasil poderá 
elevar a capacidade de embarques para mais 
de 60 milhões de toneladas de grãos até 2025. 
“Fato que, seguramente, elevará o país ao 
patamar das maiores potencias econômicas 
mundiais”, conclui ele.

“Isso reforça o 
entendimento que 

precisamos dar fi m a esse 
conturbado momento 
político e nos dedicarmos 

exclusivamente a fazer com que 
o Brasil volte a andar.”

Wellington Fagundes
Senador do Estado do Mato Grosso 
e Líder do Partido no Senado(PR)

Mato Grosso

DESEMPACAR AS CONCESSÕES 
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Wellington Fagundes

RODOVIA TRANSBANANAL
A Estrada Ecológica do 

Araguaia, conhecida como Rodovia 
Transbananal, entrará em fase de 
estudos de viabilidade técnica, 
econômica e ambiental. A via, que 
ligará os estados de Mato Grosso e 
Tocantins é considerada o principal 
corredor de exportação da região 
Araguaia. Para o senador Wellington 
Fagundes, que é presidente da Frente 
Parlamentar de Logística de Transporte 
e Armazenagem (Frenlog), quando a 
estrada estiver concluída, irá fomentar 
não só a economia do agronegócio, 
mas também o potencial turístico 
da região. “Devemos começar pela 
construção de pontes, principalmente 
sobre o rio Araguaia, esse é o primeiro 
passo para integrar os dois estados 
e potencializar o turismo”, disse o 
senador, ao defender a rodovia.

O projeto de implantação e 
pavimentação da rodovia BR-242 faz 
parte do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) do Governo 
Federal. A extensão total da obra é 
de 2.353 quilômetros, no sentido 
Leste-Oeste chegando até à Bahia. 
Alguns entraves estão nos trechos que 
atravessam terras indígenas, onde é 
necessário a retomada dos estudos de 
impacto ambiental.

De acordo com o diretor de infraes-
trutura rodoviária do Departamento Na-
cional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), Luiz Antônio Garcia, os estudos

de viabilidade técnica, econômica e am-
biental, imprescindíveis para a elabora-
ção do traçado desta rodovia, começam 
nos próximos dias. “Já iniciamos o diá-
logo com o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (IBAMA) para o licenciamento, 
e o órgão já emitiu o primeiro termo de 
referência que nos dá as diretrizes dos 
estudos para que tenhamos a licença des-
ta importante rodovia”, garantiu Garcia.



RODOVIAS&VIAS64

O empreendimento passará pela 
Ilha do Bananal, reserva ambiental 
brasileira e reserva da biosfera da 
Unesco, onde está o Parque Nacional 
do Araguaia.

Também envolvido com o projeto, 
o senador José Medeiros (PSD-MT), 
destaca que o traçado da rodovia é de 
interesse estratégico para abrir “um 
novo corredor de integração entre 
Mato Grosso e Tocantins e reduzir em 
até mil quilômetros a distância para 
o escoamento da produção desses 
estados”.

“Um novo corredor de 
integração entre Mato 

Grosso e Tocantins e reduzir 
em até mil quilômetros 

a distância para o escoamento 
da produção desses estados.”

José Medeiros
Senador do Estado do
Mato Grosso (PSD)

ESTRADA ECOLÓGICA
DO ARAGUAIA

(RODOVIA TRANSBANANAL)

• Implantação e pavimentação
da rodovia BR-242

• Faz parte do Programa de
        Aceleração do Crescimento 

(PAC) 

• Extensão de 
2.353 quilômetros

Mato Grosso
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
A Comissão Mista de Orçamento 

confirmou o senador Wellington 
Fagundes como relator do projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). O texto vai orientar a elaboração 
da proposta orçamentária de 2017, 
incluindo prioridades, normas para 
execução dos gastos e metas da 
política fiscal. “Essa é a oportunidade 
que temos para construir, de fato, 
um orçamento realista para 2017. Há 
muito o orçamento se transformou 
numa mera formalidade, uma ‘peça de 
ficção’. E isso precisa acabar”, disse o 
senador.

Enviado ainda na gestão da presidente 
afastada Dilma Rousseff, a proposta foi 
considerada pelo governo como sendo 
“conservadora”, e refletia o atual momento 
econômico. Para os parlamentares que 
formavam a oposição, a proposta é 
descontextualizada. “É fundamental que 
haja garantias de investimentos, sobretudo 
em infraestrutura e transferência para 
estados e, principalmente, aos municípios”, 
disse o relator.

Quando perguntado se ele aposta 
neste novo governo, a resposta vem de 
pronto: “Aposto é no Brasil, sempre”, 
conclui o senador.

Wellington Fagundes
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paraíba
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Tirar os municípios paraibanos do isolamento é o principal 
objetivo do - Programa Caminhos da Paraíba - , executado 
pelo governo estadual

CAMINHOS DA 
PARAÍBA

Programa social

Fotos: José Marques
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Em 2011, quando Ricardo 
Coutinho assumiu o governo 
da Paraíba pela primeira vez, 

haviam 54 municípios sem acesso 
pavimentado, que interligasse a 
cidade à malha rodoviária Nacional. 
A deficiência isola socialmente as 
cidades, privando os habitantes de 
serviços mais complexos de saúde. 
O comércio não se desenvolve e a 
qualidade de vida da população é 
limitada. 

No mesmo ano foi implantado 
o - Programa Caminhos da Paraíba-, 
que desde então aplicou mais de 
R$ 1,2 bilhão em pavimentação, 
restauração e manutenção de 
rodovias. O Programa já interligou 
40 cidades paraibanas, que antes 
eram rincões. Em maio, dois 
trechos da rodovia PB-200 foram 
inaugurados. Com as obras, quatro 
municípios; Serra Branca, Coxixola, 
Parari e Santo André, saíram da lista 
negra. Segundo o superintendente 
do Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), Carlos Pereira, trata-
se de um sonho que está virando 
realidade. “Em 2011, o sonho de tirar 
a Paraíba do isolamento asfáltico 
começou. Eram 54 cidades (três 
com atuação do DNIT). Hoje faltam 
apenas 11 e me orgulho em estar 
aqui inaugurando a 40ª estrada 
que muda a vida da população. 
Entregamos a estrada de Parari, que 
hoje entra para a história”, disse na 
ocasião.

paraíba

As obras inauguradas foram 
divididas em dois trechos. O primeiro 
tem 19 quilômetros, e liga Serra Branca a 
Coxixola. Foram mais de R$ 10 milhões em 
investimentos. O outro trecho corresponde 
ao entroncamento com a PB-148, em 
Parari, com 11,5 quilômetros. Neste foram 
investidos mais de R$ 11 milhões. 

A PB-200 recebeu terraplenagem em 
cortes e aterros, pavimentação asfáltica, 
duas pontes em concreto, bueiros, 
drenagem profunda e superficial, cercas, 
gramagem de taludes e sinalização 
horizontal e vertical.

AS OBRAS
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 “Temos o maior programa 
rodoviário que a Paraíba já viu, 
são cerca de 2.400 quilômetros 

de estradas. Até o final do ano 
concluiremos as 11 estradas que estão 

em obras pela Paraíba” 

O governador Ricardo Coutinho 
reforçou o cunho social do programa. 
“Temos o maior programa rodoviário 
que a Paraíba já viu, são cerca de 2.400 
quilômetros de estradas. Entregamos a 
PB-200, uma rodovia segura e moderna, 
garantindo o direito de ir e vir dos 
moradores. Parari é a 40ª cidade a sair do 
isolamento asfáltico, digo isso com muito 
orgulho e tenho certeza que até o final 
do ano concluiremos as 11 estradas que 
estão em obras pela Paraíba”, afirmou.

O POVO AGRADECE 
Givaldo Limeira, prefeito de Caxixola, 

um dos municípios atendidos, agradeceu 
pela rodovia, que era um desejo de todos 
os moradores. “A PB-200 é mais um feito 
enorme que vem melhorar a qualidade 
de vida dos cidadãos”, comemorou. O 
prefeito de Parari, José Josemar, também 
demostrou gratidão: “Essa rodovia será 
um marco para nosso município. Estamos 
muito agradecidos por receber esse 
asfalto que traz crescimento à Parari”, 
disse.

A dona de casa, Rita Maria, que sentiu 
na pele a falta de infraestrutrura, ressaltou 
que antes de ter a rodovia, as dificuldades 
eram enormes para sair da cidade de 
Parari. “Quando alguém precisava ir a 
outra cidade era um sacrifício, porque 
o caminho era muito ruim. Agora o 
problema acabou”, comemora ela.

 “Em 2011, o sonho 
de tirar a Paraíba do 
isolamento asfáltico 
começou. Eram 54 
cidades. Hoje faltam 
apenas 11 e me orgulho em 
estar aqui inaugurando a 
40ª estrada que muda a vida 
da população”

Ricardo Coutinho 
Governador da Paraíba

Carlos Pereira 
Superintendente do DER/PB

Programa social
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MOBILIDADE  
URBANA

TRANSPORTE

Foto: Davi Etelvino/Rodovias&Vias
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A forma como nos locomovemos é cultural

O tema é polêmico pois é fácil 
defender o transporte coletivo, mas 
usá-lo, na prática, é outra história. A 
comodidade que só um automóvel é 
capaz de oferecer, sem depender de 
horários; estacionar o mais próximo de 
onde se quer chegar e uma infinidade 

de outras razões, colocam o transporte 
coletivo em uma posição desfavorecida. 
Isso sem levar em conta a péssima 
qualidade dos serviços de ônibus, trens, 
metrôs e outras formas de transporte de 
massa em diversas partes do Brasil e do 
mundo. 

A Holanda  é um dos países mais povoados do mundo, com mais 
de 450 habitantes por quilômetro quadrado

modelo holandês
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Acontece que, para o bem ou para o 
mal, o mundo está em transformação e 
a mobilidade urbana acompanha essa 
metamorfose. Ruas e avenidas saturadas, 
emissão de gases poluentes, trânsito 
parado. O luxo do transporte exclusivo, 
com ar condicionado e som ambiente, 
deixou de ser eficaz há tempos nas 
grandes (e médias) cidades. Em certa 
ocasião, o jornalista Ricardo Boechat 
revelou a uma equipe da Rodovias&Vias 
fazer uso de moto-táxi para se locomover 
pela maior cidade do país. Só assim, na 
garupa de uma máquina de duas rodas, 
para ele cumprir compromissos entre um 
lado e outro de São Paulo.

O modo como nos locomovemos é 
cultural. Não é algo que se muda da noite 
para o dia, até porque certas mudanças 
precisam do mínimo de infraestrutura. 
Cada população vai se adaptando ao 
meio em que está inserida. De tempos 
em tempos, ao longo dos anos, as novas 
gerações passam a ter comportamentos 
que melhor se enquadram a realidade 
que vivem.

HOLANDA
A Holanda tem a bicicleta como 

um dos símbolos. É um dos países mais 
povoados do mundo, com mais de 450 
habitantes por quilômetro quadrado. 
Há muitos anos, a Holanda, e mais 
especificamente a capital Amsterdã, 
concentrou seu sistema de transporte 
nas bicicletas. Geografia plana e 
políticas de incentivo governamentais 
contribuíram para o desenvolvimento 
dessa cultura. Um holandês típico não 
mora a mais que 6 ou 7 quilômetros de 
seu trabalho ou da escola. Praticamente 
metade da população de Amsterdã 
realiza seus deslocamentos com 
bicicleta. São mais de 20 mil quilômetros 
de ciclovias espalhadas pelo país. O 
Brasil, por sua vez, com o seu território 
continental (o quinto maior país do 
mundo), tem menos de mil quilômetros 
de ciclovias. Um dos desafios do novo 
ministro das Cidades, Bruno Araújo, é 
buscar um caminho para que o Governo 
Federal possa auxiliar os municípios 
brasileiros a levar e trazer seus 
habitantes. 

TRANSPORTE

Foto: Davi Etelvino/Rodovias&Vias

São mais de 20 mil quilômetros de 
ciclovias espalhadas pelo país
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BRASIL
De acordo com a prefeitura de São 

Paulo a cidade conta com 413,6 km 
de “vias destinadas aos ciclistas”. A 
Companhia de Engenharia de Tráfego 
(CET) informa ainda que: “do total da 
infraestrutura cicloviária existente na 
cidade, a atual gestão inaugurou 317 km 
desde junho de 2014. Antes, São Paulo 
possuía 64,7 km de ciclovias e 31,9 km de 
ciclorrotas.”

 Um dos desafios do novo ministro 
das Cidades, Bruno Araújo, é 
buscar um caminho para que o 
Governo Federal possa auxiliar os 
municípios brasileiros a levar e
trazer seus habitantes.

Foto: Davi Etelvino/Rodovias&Vias

Foto: Bruno Peres

O transporte hidroviário funciona muito bem e é atração turística 

modelo holandês



                          

Os notáveis engenheiros Rebouças
(André Pinto Rebouças e 

Antônio Pereira Rebouças Filho) 

Dando continuidade à série 
que pretende resgatar os grandes 
nomes e contribuições da 
engenharia no Brasil e no mundo, 
Rodovias&Vias, como prometido 
na edição antecedida por esta, 
tem agora o orgulho e a chance 
de explorar os feitos realizados 
por duas mentes combativas e 
inventivas que exerceram seu 
papel de elevado protagonismo 
nas terras do país, do século 
XIX. Reza a sabedoria popular 
que os frutos não caem longe 
do pé, e isto explica em partes 
o porquê de as personalidades 
escolhidas como tema aqui, serem 
costumeiramente referidas no 
plural e não individualmente, sem 
qualquer chance de contestação 
por conta de nepotismo escuso. 
Nascidos para transformar, e 
apoiados no livre pensamento, 
examinemos aqui o contexto, as 
dificuldades e pormenores dos 
grandes êxitos alcançados por 
estes dois símbolos da engenharia 
nacional, de renome mundial.

O século XIX, tido por muitos como 
uma mera continuação do processo 
iniciado na velocidade do vapor, 

chamado de “revolução industrial”, é na 
verdade uma infl exão importante no que tange 
à consolidação da ciência – que abandona 
de vez qualquer traço que a associasse, 
por exemplo, à alquimia – passando a ser 
formulada, com teses e processos mais ou 
menos como a conhecemos hoje. Neste 
“caldo”, a era vitoriana, com seus cavalheiros 
de monóculo, damas cada vez mais ousadas 
em espartilhos, e uma quase obsessiva 
atenção à engenharia (um momentum que 
provoca a nostalgia de pessoas que adotam 
o estilo “steam punk”, uma releitura de moda, 
costumes e aparências desse período), alçaram 
à condição de celebridades, os responsáveis 
pelos grandes feitos desses tempos. Inventores 
e engenheiros eram tidos, mais do que nunca 

personalidades da engenharia
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– e na verdade sempre o foram – 
como os precursores da civilização e 
da tecnologia aplicada ao dia à dia. A 
tecnologia saía de seus laboratórios 
misteriosos, cheios de beckers com 
líquidos coloridos e passava a mudar 
efetivamente a vida das pessoas. 
Carruagens sem cavalos, viagens de 
meses, cumpridas em questão de 
dias e praticamente todas as leis de 
“física” tidas como verdadeiras até 
então, passadas para trás como mera 
superstição. “O céu era o limite”, 
como fi caria provado quase no fi nal 
deste ciclo e início do século XX, pelos 
irmãos Wright e por Santos Dumont. 
Mais do que alterar a rotina, parece 
que as máquinas à vapor, os “motores 
à petróleo” e engenhos elétricos, 
foram capazes de imprimir uma nova 
velocidade ao cérebro humano. 
Foi em algum ponto no século XIX 
que novelistas, intelectuais e livres 
pensadores entenderam que tantos 
avanços, tantas mudanças incríveis, 
eram incompatíveis com a manutenção 
de um estilo de vida embrutecido 
por tarefas e impossibilidades que 
diminuíam ou deixavam de existir. 
Neste contexto de grandes êxitos, de 
grandes avanços em diversos setores 
do pensamento, o homem do século 
XIX buscava também entender formas 

personalidades da engenharia Irmãos Rebouças

Linha de montagem nos anos 40 nos Estado Unidos. 
Outra revolução na indústria

Dois inventores americanos, chamados Wilbur e Orville Wright, são 
considerados, nos Estados Unidos e alguns outros países, os idealizadores, 

construtores e pilotos do primeiro avião, em 1903.

No ano de 1906, o brasileiro assombra a 
população de Paris ao levantar vôo com 

um aparelho mais pesado que o ar. Por 
esta e outras invenções,  Santos-Dumont é 
considerado, por muitos, o Pai da Aviação.



RODOVIAS&VIAS76 RODOVIAS&VIAS76

personalidades da engenharia

de fazer avançar uma sociedade 
arraigada à valores arcaicos, onde 
negros ainda eram escravos e 
mulheres não votavam, para um novo 
patamar. Alguns visionários dessa 
época, já enxergavam claramente o 
que temos hoje como “inconcebível”, 
“impraticável” ou simplesmente 
“inviável”. Precisamente neste 
contexto, com muito estudo, méritos 
próprios e acesso franqueado pelo 
próprio esforço e excelência, surgem 
duas fi guras muito maiores do que 
se imagina: “Os irmãos Rebouças”, 
André Pinto Rebouças e Antônio 
Pereira Rebouças Filho. Os verbetes 
de história consagram a ambos esses 
operosos baianos de Cachoeira – e 
com justiça – o papel de abolicionistas, 
de argutos e contumazes 
argumentadores e fomentadores 
do que veio a eclodir na abolição da 
escravatura (a chamada “Lei Área”, 
de 13 de Maio de 1888). Porém, é 
necessário trazer à luz dos fatos que 
os dois irmãos – Antônio e André – 
além da família como um todo - foram 
responsáveis por mudanças sociais 
tão ou mais profundas do que este 
memorável evento. 

“Lei Áurea”, de 13 de Maio de 1888

O povo que se aglomerava em frente do paço, ao saber que já estava sancionada a grande Lei chamou Sua 
Alteza, que aparecendo à janela, foi saudada por estrepitosos vivas.  
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personalidades da engenharia Irmãos Rebouças

Antônio Pereira Rebouças Filho
(Nasceu em Cachoeira, 13 de junho de 1839, 
 faleceu em São Paulo, 24 de maio de 1874)

André Pinto Rebouças
(Nasceu em Cachoeira, 13 de janeiro de 1838, 

 faleceu em Funchal, 9 de maio de 1898)

BRAÇO FORTE, MÃO AMIGA
Para compreender como foi que duas 

pessoas com tão poucas chances favoráveis 
- lembre-se - trata-se de uma época em que 
homens eram pré julgados (pré destinados, 
quase) pela quantidade de melanina 
na epiderme e não pela quantidade de 
neurônios no cérebro (muito embora 
fossem filhos de eminente advogado, 
deputado e inclusive conselheiro de D. 
Pedro Segundo), é necessário compreender 
o fundamental papel das forças armadas 
do Brasil em suas vidas. Em que pese o 
ambiente embrutecido, opressivo, normas 
estritas, punições impensáveis, e mesmo 
violências impublicáveis, foi no “exército 
regular”, neste exército imperial, rascunho 
do futuro exército republicano, e mal 
feito “sketch” de nosso atual exército, que 
muitos homens e destacados cidadãos, 
encontraram a oportunidade de seguir 
uma carreira, prosseguir com estudos, 
e enfi m, poderem utilizar seus talentos 

plenamente. Em tempo, o exército 
também atuava (sem traçar paralelos 
aqui) fortemente no papel de integração 
nacional, fazendo com que pela primeira 
vez o Estado “se apresentasse” e fosse 
representativo para pessoas de regiões 
distantes, como partícipes do mesmo 
lugar, fi lhos da mesma terra, mesmo com 
as distoantes diferenças e sotaques. Mais 
que isso, faziam uma “ponte” entre as 
geografi as problemáticas e biomas dessa 
diversidade continental, muito mais do que 
a vontade “pura e simples”, aventurada em 
economias familiares restritas, e apostas 
isoladas, foi aí que se deu um começo 
consistente para que – com muito mais 
frequência - brasileiros começassem a 
conhecer de facto e  in loco, a entender o 
Brasil, seu imenso e inexplorado potencial 
e seus principais “gargalos”, muitos deles 
remanescentes até hoje sem respostas 
adequadas.



REBOUÇAS EM OBRAS : TRÊS GRANDES FEITOS

Ferrovia da Serra do Mar
Inaugurada no dia 2 de fevereiro de 1885, portanto há exatos 131 anos, a ferrovia 
Paranaguá-Curitiba deve sua existência às manobras políticas do governo imperial, 
que driblou interesses divergentes e a falta de recursos para destravar a ligação 
defi nitiva entre a capital e o Litoral da então província do Paraná. Foram quinze anos 
de espera até que as primeiras marias-fumaças dessem o ar da graça.

Porto do Maranhão

Estrada da Graciosa
Datam do início do século XVIII as primeiras notícias 
sobre a pioneira Trilha da Graciosa, que deu origem 
ao trajeto. As obras de construção da estrada foram 
concluídas em 1873, tendo sido iniciadas logo após 
a criação da Província do Paraná, por ordem do seu 
primeiro presidente, Zacarias de Góis Vasconcelos. Até a 
metade do século XX, a Estrada da Graciosa permaneceu 
como única estrada pavimentada do estado, sendo 
importante rota de escoamento da produção agrícola 
(café, erva-mate e madeira) do Paraná rumo ao Porto de 
Paranaguá e ao Porto de Antonina.

Avenida Beira Mar em São Luiz no Maranhão, 
o coreto próximo à Praça Marcílio Dias e os 
navios fundeados aguardando  para atracar no 
porto, pois nesta época não existia o Terminal 
Portuário do Itaqui.
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Estrada da Graciosa

MULTI-HOMENS
Foi em 1854 que os dois irmãos, André 

e Antônio ingressaram na Escola Militar, 
formando-se em 58 e dois anos depois, 
já promovidos a Tentente, recebem suas 
respectivas cartas de engenheiro militar. 
Ambos passam os dois anos seguintes 
aprimorando os estudos na Europa, e 
este período é talvez decisivo para as 
visões que compartilham, em especial nas 
visitas a feiras e obras de infraestruturas 
na Inglaterra, à época um forte parceiro 
comercial e com grande infl uência nas 
questões brasileiras. Na verdade, a Inglaterra 
do século XIX é tomada como inspiração 
por diversos estudiosos da época de várias 
nacionalidades, como uma referência 
importante, mais do que simplesmente um 
país “imperialista”. Também contempla esta 
época bastante pródiga, um interessante 
livro da Universidade de Cambridge – 
Britain and the onset on modernization in 
Brazil – 1850 – 1914 – escrito por Richard 
Graham, publicação que evidencia a boa 
impressão causada pelas incursões de 
Irineu Evangelista de Sousa – o Barão de 
Mauá – e mesmo a própria visita dos irmãos. 
Regressos ao Brasil, passam a inspecionar 
as fortalezas, sendo que somente em 
64 André volta à corte, fazendo sempre 
proposituras de diversos projetos, tanto 
de abastecimento de águas da Capital do 

Império, à época o Rio de Janeiro, quanto 
de portos como a remodelação do Porto 
do Maranhão e mesmo o orgulho do 
Paraná, a estrada de ferro Paranaguá-
Curitiba. Quando da guerra contra as forças 
de Francisco Solano López, “a Guerra do 
Paraguay”, onde os irmãos se voluntariaram 
e acompanharam o Conde D’Eu ao teatro 
de operações, houve ainda um interessante 
feito de André, que desenvolveu um 
torpedo para a Marinha, utilizado com 
sucesso. Vale ressaltar que a este tempo, a 
concepção de “guerra submarina”, era em 
si quase absurda e muito inovadora, com 
exemplos pioneiros na Guerra da secessão, 
a guerra civil americana dos Estados do Sul 
contra os do Norte (confl ito que durou de 
1861 a1865, onde o submarino confederado 
CSS Hunley levou à pique o USS Housatonia, 
no que foi provavelmente o primeiro “abate” 
do tipo); na guerra da independência 
dos Estados Unidos em 1776 (com uma 
tentativa de acoplar uma carga explosiva 
por meio de um rudimentar submarino 
tripulado por uma pessoa - que falhou - a 
uma nau britânica), e mesmo relatos não 
comprovados de “homens rã” Fenícios que 
tentaram por meios mecânicos e alavancas 
submersas, romper os cascos das Trirremes 
Romanas, durante as guerras púnicas (264 
a.C – 146 a.C) .

Guerra da independência dos Estados Unidos em 1776

Torpedo da segunda Guerra Mundial da Marinha Brasileira na Praça do Expedicionário em Curitiba

CSS Hunley



RODOVIAS&VIAS80

personalidades da engenharia

CAUSOS
É muito comentada – em especial no 

passeio que se faz de litorina – a grande 
ventura representada pela construção 
da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, 
bem como a estrada da Graciosa, que 
contou, esta última em sua execução, 
com o atento olhar de Antônio, nomeado 
chefe das obras. Ambas são fragorosos 
prodígios de suas épocas, mas é a estrada 
de ferro a “vedete”, com suas 450 obras 
d’arte especiais e – com grande destaque 
– para a Ponte São João, de 550 metros 
de altura, construída na Inglaterra sob 
estritas especifi cações e montada em 
cada rebite e cada peça sobre uma 
verdadeira “garganta”, além é claro, dos 
14 túneis escavados na rocha, cuja maior 
extensão individual alcança – até hoje 
– impressionantes 500 metros. Dado 
especial para o leitor que é apaixonado 
pelo ferroviarismo: o declive é de 3%, o 
que dispensou o uso de engrenagens 
de sustentação(!). Foram os Rebouças, 

os primeiros a ter a visão deste caminho, 
executado pela Compagnie Géneral 
des Chemins de Fer du Brésil, tendo 
como base o projeto de aderência 
simples do engenheiro italiano Antonio 
Ferruci. Tal era a “aura” dos irmãos, 
e tamanhos os desafios, tidos pelos 
melhores engenheiros da época como 
“inexequíveis”, que cabe uma citação 
curiosa, no mínimo comprobatória da 
capacidade dos Rebouças. À frente de 
uma obra de Docas financiada pelo 
governo brasileiro, o engenheiro inglês 
Charles Neate, foi substituído por André, 
devido ao andamento considerado 
aquém do necessário, em 1866. O detalhe 
nesta história, fi ca por conta de Charles 
Neate, além de expoente da engenharia 
britânica e bastante renomado à época, 
ser um dos ídolos pessoais de André. “Ao 
mestre com carinho”. Neate considerou 
André como o “Mais hábil engenheiro 
que encontrou no Brasil”.

Estrada de Ferro da Serra do Mar - Ponte São João, de 550 metros de altura, construída na Inglaterra

Engenheiro Inglês Charles Neate14 túneis escavados na rocha, cuja maior extensão individual alcança 500 metros
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CAPITAL INGLÊS, ADMINISTRAÇÃO
E DIREÇÃO TÉCNICA BRASILEIROS

Irmãos Rebouças ganham bustos de bronze em praça na Zona Sul do Rio

Um aspecto pouco conhecido dos irmãos 
é a forma como os dois – monarquistas 
– enxergavam as formas de promover os 
serviços públicos e grandes obras que o país 
carecia. Segundo citação presente no livro 
escrito por Graham, André provavelmente 
também falava por seu irmão quando disse: 
“Não é possível fazer render os grandes 
serviços no Brasil, sem incessantemente 
promover a importação e fi xação do capital 
estrangeiro”, em especial, “para os grandes 
empreendimentos de interesse público”. Em 
que pese a grande admiração dos irmãos 
pela “sabedoria” da “raça Anglo-Saxã”, 
considerada por ambos como um “tesouro 
mundial”, eles não eram “cegos” para alguns 
aspectos desse tipo de investimento, como 
os altos custos de administração cobrados 
pelas companhias inglesas, em especial as 
londrinas, além dos altos prêmios e comissões 
cobrados pelos consultores ingleses de 
forma geral. Durante a estada dos irmãos na 
Europa, escreveu André sobre as operações 
nas docas inglesas: “... são quase sempre 
construídas por empresas privadas, o que 
demonstra (...) muito claramente o quão 
deficiente é o ‘velho sistema’, de deixar 
trabalhos de utilidade pública somente para 
os governos”. Inseridos nestas conjecturas 
de formatação, composição e de alternativas 
de negócio, fi ca evidente que, acima de 
nacionalidade e questões raciais, o que era 
imprescindível para as boas relações que os 

irmãos desfrutavam, era sua mentalidade 
empreendedora. Definitivamente, na 
visão dos engenheiros Rebouças, o 
capital inglês deveria ser administrado e 
dirigido tecnicamente por brasileiros. Por 
sinal é aqui que há que se desmistifi car 
um pouco o ufanismo e algumas cores 
exageradas com que a história brasileira 
pintou os irmãos. Mais do que uma 
questão moral ou de ideais, os Rebouças 
compreenderam na solução das questões 
raciais e do escravagismo no Brasil, um 
elemento puramente pragmático para o 
avanço da Nação: “A liberdade humana 
deve ser aplicada à produção do Café, 
pois constitui o primeiro e mais poderoso 
agente do progresso”. É interessante 
avaliar que a conservadora sociedade 
inglesa foi movida por um raciocínio 
similar em suas pressões quanto à 
escravatura. E os Rebouças eram levados 
à sério muito menos por conta de uma 
abordagem de “ativistas”, mas de homens 
de negócios sérios, e pela seriedade 
com que eram capazes de conduzir 
seus projetos. Muito provavelmente, se 
houvessem partido para um viés apenas 
idealista do assunto, os ingleses – sempre 
“all business” – sequer considerariam ouví-
los, quanto mais promover o intercâmbio 
de conhecimento ou fornecer meios e 
recursos para que muita coisa de pé até 
hoje no Brasil sequer saísse do papel. 
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VALOR AGREGADO
É marcante o esforço dos irmãos em 

avaliar e constantemente comparar as 
estradas de ferro e o desempenho dos 
portos e demais infraestruturas com os 
países que visitaram. Vale ressaltar que o 
primeiro tratado sério sobre “logística”, 
ainda que sob o prisma militar, intitulado 
Pure Logistics – The Science of War 
Preparation (Lógística Pura, a Ciência da 
Preparação da Guerra), publicado pela 
Escola de Guerra da Marinha Americana 
em 1917 e escrito por George C. Thorpe, 
ainda hoje considerado leitura obrigatória 
para os profi ssionais da área, já expressava 
e continha conceitos com os quais os 
irmãos no mínimo, já estavam muito 
familiarizados. A preocupação expressa 
pelos Rebouças não se limitava apenas 
ao transporte de pessoas, granéis ou 
riquezas “brutas”, como muitos podem 

imaginar, pois ambos consideravam 
a atividade industrial intrínseca aos 
passos a serem dados por uma rede 
de transporte melhor elaborada no 
Brasil. André concebia que o Brasil 
deveria concentrar-se apenas na 
exportação de manufaturados e no 
processamento de matérias primas, 
de açúcar refinado à charutos e 
chocolate. Seguindo esta lógica, 
durante muitos anos, André também 
considerou constituir uma empresa 
especializada em recuperar ferrarias 
e ofícios metalúrgicos e siderúrgicos 
abandonados, com a visão de 
“preparar” e “fundamentar” as bases 
para um crescimento industrial, algo 
que o país somente conheceria com 
maior impulso no início do século XX, 
em especial na década de 40.

personalidades da engenharia



EXÍLIO, MISTÉRIO E LEGADO
Não é de admirar, que mesmo 

desfrutando de uma circulação 
privilegiada na corte e nos ambientes 
de negócio dentro e fora do Brasil, 
os irmãos tenham atraído contra si 
o “ranço” e sanha das aristocracias 
locais. Como desafiavam o status 
quo em quaisquer atividades que 
exerciam, naturalmente os Rebouças 
colecionaram ao longo de sua história 
e atuação, muitos detratores, em 
especial os senhores de engenho e 
demais donos de terras, que possuíam 
praticamente todo o funcionamento 
de seus negócios apoiado no 
“combustível” da mão de obra escrava, e 
que, de forma alguma fi caram satisfeitos 
com os europeus “importados” para 
assumirem as posições dos negros 
“libertos” nas lavouras. O “toque do 
cisne” chegaria para André em 1889, 
quando acompanha a família Real 
para o exílio na Europa, por ocasião da 
Proclamação da República. Um dissabor 

que seu irmão Antônio não teria, por ter 
morrido em 1874. Atacado pela depressão, 
em 1891, André se muda para a África, em 
Luanda, vindo a estabelecer sua morada 
fi nal em Funchal, na Ilha da Madeira, onde, 
6 anos depois seu corpo já sem vida, viria a 
ser encontrado nos rochedos, próximo de 
onde residia. Morria aos 60 anos, de forma 
melancólica e assinalada no obituário como 
“suicídio”, o último da “cepa” dos Rebouças, 
e uma das mais prodigiosas mentes já 
produzidas pelo Brasil, incluindo seu próprio 
irmão. Relegados durante muito tempo e 
“esquecidos” de acordo com a orientação e 
interesses circunstanciais, os irmãos aos poucos 
foram sendo “reabilitados” na pátria natal. Mais 
do que parte da toponímia, que curiosamente 
estuda os significados das localidades – 
imperscrutáveis para a absoluta maioria de 
pessoas que utiliza apenas funcionalmente os 
nomes dos lugares de sua própria rotina – os 
irmãos tiveram paulatinamente o signifi cado 
de suas ações restituído ao tamanho real de 
suas contribuições. 

personalidades da engenharia Irmãos Rebouças

Não perca na próxima edição da 
Rodovias&Vias, em “Personalidades 
da Engenharia”: “Saturnino de Brito: 

Pioneiro do sanitarismo”.
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UMA NOVA
ESPERANÇA QUE
SE APRESENTA
AO BRASIL

Silvio Médici

Presidente Executivo
da ABEETRANS

Vivemos dias da maior 
conturbação da história 
da República Brasileira, 

onde temos, ao mesmo tempo, 
uma grave crise política e outra 
econômica. Caminham na 
mesma estrada e ao mesmo 
tempo investigações, acusações, 
delações, prisões, temas que 
passaram a fazer parte do nosso 
cotidiano e que criam uma onda 
de pessimismo e de falta da 
confiança nos rumos do país.

Ninguém arrisca um palpite 
sobre como isso tudo irá acabar. 
No entanto, a mudança de 
governo abre a possibilidade 
para um entendimento nacional 
sobre as reformas políticas tão 
fundamentais para a mudança 
de um modelo superado e 
mortalmente atingido em seu 
núcleo.

O país não pode parar e os 
primeiros passos já foram dados no 
sentido de buscar o equilíbrio fiscal 
das contas públicas com a revisão 
das metas, mas não basta, temos 
que superar o impasse ideológico 
e levar adiante com urgência as 
reformas política, econômica e fiscal. 

A desestatização da economia, 
o investimento na infraestrutura, 
na saúde e na educação, a 
meu ver, são temas centrais 
para colocar o país na direção 
correta, e nesse contexto cabe ao 
Congresso Nacional assumir seu 
relevante papel nas discussões 
desses temas tão importantes 
para o futuro da Nação. Com a 
economia estatizada, a saúde 
em frangalhos e sem educação 
de qualidade, não existe menor 
chance de um futuro melhor.

Somos fortes, já passamos por 
uma dezena de crises desde a 
grande crise do petróleo em 1973, 
que atingiu em cheio o Brasil e o 
Mundo. Pacotes e embrulhos não 
faltaram à criatividade dos nossos 
economistas, e não podemos 
perder mais uma década com 
discussões ideológicas sem 
corrigir o nosso rumo. 

A sociedade e os partidos 
tem que entender que, o 
zero é indivisível, e a busca 
do entendimento Nacional 
entre as diversas correntes do 
pensamento é fundamental para 
o país dar certo.
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ACREDITAR EM
INVESTIMENTOS
AQUAVIÁRIOSErick Moura de Medeiros

Diretor de Infraestrutura
Aquaviária - DNIT

O Brasil precisa acreditar nos 
investimentos na área de 
infraestrutura aquaviária, 

e o primeiro sinal foi dado ao se 
colocar na mesma pasta ministerial 
os temas correlatos tanto em 
relação a hidrovias quanto a portos e 
regulação do setor.

De fato, o modelo de 
investimento por meio de parcerias 
é o mais eficaz para o momento 
atual do país, especialmente em 
um setor que não é prioritário 
em termos de infraestrutura de 
transporte e de logística.

Precisamos investir no 
crescimento do setor aquaviário e 
possibilitar que o setor produtivo e a 
população tenham credibilidade na 
sua importância e visibilidade.

Entretanto, parte desse potencial 
ainda permanece inexplorado, em 
que pese tratar-se de um transporte 
de cargas de grande volume e baixo 
valor agregado a grandes distâncias, 
o que torna o modal hidroviário o 
mais economicamente viável.

A título de ilustração, uma 
barcaça com capacidade de 
transporte de 500 toneladas 
equivale, em média, a 15 vagões 
ferroviários e a 60 caminhões.

Hidrovia Tietê-Paraná
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Além disso, o hidroviário é o 
modal de transporte que menos 
interfere no meio ambiente, pois 
utiliza as vias navegáveis do país de 
modo natural, assim como reduz a 
emissão de CO2 na atmosfera.

Há estudos os quais demons-
tram que o país pode ter um incre-
mento em cerca de 20% no volume 
de transportes, sem a emissão de 
um grama a mais de CO2.

O transporte por meio 
hidroviário chega a consumir, 
aproximadamente, 8 vezes menos 
combustível para mover a mesma 
quantidade de carga que outros 
modais.

Além disso, contribui para o 
crescimento econômico mais 
eficiente, sustentável e racional, 
mediante a redução da quantidade 
de caminhões nas estradas e no 
número de acidentes e mortes, sem 
contar seus custos correlatos.

É interessante registrar que a 
incidência de avarias em cargas 
transportadas por hidrovias é muito 
pequena em comparação aos danos 
causados pelos outros modais, 
além de ter um índice de roubos de 
cargas muito baixo.

Portanto, percebe-se que o modal 
hidroviário possibilita:

Redução dos custos logísticos
Flexibilidade
Integridade da carga
Visibilidade e informação e
Redução da emissão de CO2 na 

atmosfera
No entanto, apesar de todas as van-

tagens que oferece, o modal hidroviá-
rio representa apenas 5% na matriz de 
transportes brasileira, contra 30% do 
modo ferroviário e 52% do rodoviário. 

Deixamos de ser bandeirantes 
ao longo de nossa história e 
gostaria de contribuir para um novo 
bandeirantismo Nacional, por meio 
da utilização e do fomento de nossas 
hidrovias.

Ainda há muito a se implementar 
em atividades relacionadas ao modal 
hidroviário como o turismo local e 
regional, o transporte de passageiros, 
do artesanato e da produção dos 
microempreendedores.

Enfim, há muitas possibilidades 
que precisamos fortalecer e fomentar 
para que o Brasil possa continuar em 
seu rumo de crescimento, e isso pode 
ser facilitado pelo investimento em 
infraestrutura aquaviária.

 “Há estudos os quais 
demonstram que o país 

pode ter um incremento 
em cerca de 20% no volume de 
transportes, sem a emissão de 

um grama a mais de CO2.”
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 Os melhores resultados  
encontram-se nas tachas com lâminas 
refletivas tipo II, III e IV, que são as mais 
resistentes à abrasividade do trânsito. 
Destacando-se os refletivos tipo III e IV.

Entretanto, as condições ideais 
para gerar maior durabilidade em uma 
tacha refletiva não depende apenas da 
qualidade de seu elemento refletivo, 
ou seja, depende do conjunto formado 
pela resistência mecânica do corpo 
mais o refletivo ser de boa qualidade.

 O modelo do corpo de uma 
tacha deve ser alvo de seleção, pois 
quanto mais esse corpo tenha cantos 
arredondados com níveis suaves de 
pisamento, os impactos do tráfego 
causarão com certeza menos desgaste 
ao produto.

No caso específico de rodovias com 
médio e alto VDM e vias urbanas de 
grandes cidades como São Paulo, Belo 

Tacha Refletiva é uma 
sinalização auxiliar da pintura 
de faixas, porém de elevada 

importância em noites de chuva, 
pois elas garantem a visibilidade dos 
contornos das rodovias.

Em 2013 foi revisada na ABNT a 
norma de Tacha para Sinalização Viária 
NBR - 14636.

Essa revisão praticamente manteve 
as mesmas exigências técnicas da 
norma anterior com poucas exceções, 
porém foi introduzida a Tacha Metálica, 
a qual tem apresentando bom 
desempenho nos trechos sinalizados.

A Tacha Metálica Refletiva foi alvo 
de um critério de “engenharia de 
produto” voltado para a resistência do 
seu corpo, para melhorar a proteção ao 
elemento refletivo, bem como outros 
desenvolvimentos foram voltados para 
a boa qualidade da lâmina refletiva.

ARTIGO

Luiz Carlos Martire           

Diretor da área de
Sinalização do Sinicesp

TACHAS
REFLETIVAS NA 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
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Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e outras 
que possuem uma frota elevada de veículos 
circulando por ruas, avenidas e marginais, 
provocando pisamentos contínuos sobre 
esses elementos, nos fazem sugerir que os 
produtos para oferecer uma sinalização de 
boa performance precisam ser da melhor 
qualidade e fornecidos por fabricantes 
idôneos, onde seus laudos de análise 
apresentem características técnicas com 
índices mais elevados nos testes de retro, 
impacto, compressão e fl exural (optativo), 
do que o exigido pela norma NBR - 14636, 
para que os órgãos compradores possam 
ter mais garantias quanto a efi ciência do 
emprego dos produtos a serem utilizados.

Em alguns países se utilizam tachas 
sem pinos de fi xação, são implantadas com 
cola química ou termoplástica betuminosa, 
porém as condições das capas asfálticas 
são de melhor qualidade que a média dos 
pavimentos da malha viária brasileira. 

Quando se aplica tacha sem pino em nossas 
vias de trânsito, principalmente em vias com VDM 
mais alto e em regiões de temperatura ambiente 
mais elevada, observa-se que os impactos sobre 
sua elevação, arrancam a tacha junto com boa 
porção do pavimento, isso ocorre pelos efeitos do 
aquecimento da capa asfáltica provocados pela 
absorção da luz solar, a qual deixa esse pavimento 
amolecido e menos propício a sustentar impactos 
mais fortes sobre as tachas coladas ao substrato 
sem o pino de fi xação.

OBS. Os comentários aqui expostos são 
de cunho pessoal, fruto de experiências, 
observações e resultados obtidos ao longo de 
anos, porém podem divergir de outras fontes 
de informações em relação a produtos dessa 
mesma classe de Sinalização, onde eventuais 
diferenças de opinião não devem implicar 
necessariamente em conflitos tecnológicos 
e sim em fornecer fontes de conhecimento 
confiável para propiciar melhor e maior 
segurança ao tráfego viário.

ARTIGO
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QUEM LAVA
MAIS BRANCO?

Delegado
Fernando Francischini
Deputado Federal pelo Paraná
(Solidariedade)

A conhecida piada, “Qual 
paraíso fiscal lava mais 
branco”, parece finalmente 

ter sido vitimada em escala mundial 
– muito também por um óbvio 
exemplo brasileiro. Enfim, o Brasil vive 
um resgate de termos relacionados à 
limpeza e assepsia que voltam a ser 
empregados em sentenças onde se 
deixa transparente o saneamento 
ético e moral que a sociedade anseia. 

Digo em escala mundial, pois 
como gestor talhado na Segurança 
Pública, desde sempre acompanhei 
os avanços nas legislações, as boas 
práticas e as operações que tornaram-
se referência no quesito. Eu mesmo 
coordenei pessoalmente operações 

que prenderam megatraficantes 
internacionais – Juan Carlos Abadia, 
Fernandinho Beira-Mar entre outros-, 
que até hoje se mantêm como 
modelo no meio jurídico e policial. 
E, na esteira de minha atuação como 
delegado da Polícia Federal, manejo 
minha conduta parlamentar com 
olhos de investigador e, sobretudo, 
como anti-corrupto declarado.

Note, caro leitor da Rodovias&Vias, 
que abordo aqui a conjuntura do 
novo processo político em vigência, 
primeiro por ser seu apoiador de 
primeiro momento e, segundo, 
para convidá-los a fazer algumas 
considerações interessantes quanto ao 
momento que ela pode vir a ocasionar.
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líder, neste momento. Que mais 
seria este tal “empoderamento” 
senão o resultado de anos, décadas 
de estudo, extensas leituras, debates 
e extenuantes teses defendidas, 
rebatidas e até reescritas em uma 
ginástica mental que robustece a 
opinião e a capacidade de avaliação 
de forma apaixonante e dedicada?

Empoderamento sim. Do bom 
profissional. Do bom gestor. Do 
cidadão que não suporta mais ver 
a desigualdade gestada sob os 
escombros por trás de uma fachada 
de pretensa isonomia. Do jovem que 
não compreende como fica relegado 
ao papel de “cidadão de segunda 
classe” ao opinar, do trabalhador 
brasileiro que faz questão de 
devolver o troco a mais no mercado, 
mas que em contra partida não tem 
ressarcido o montante a mais que lhe 
é locupletado pelo fisiologismo e a 
má administração. 

E volto, caro leitor que me 
acompanhou até aqui, à pergunta 
inicial que encabeça este artigo, 
que na verdade sela o meu 
compromisso. “Quem lava mais 
branco?”. No que respondo com 
duas perguntas: Seria o Juiz Moro, 
que passa à limpo os escaninhos do 
poder? Ou a própria lava jato, que 
lava a alma do Brasil?

Cabe refletir neste sentido, um 
dado importante: tem baixado a 
tolerância do brasileiro, sempre 
tão compreensivo e até mesmo 
omisso com a contravenção. “Nunca 
antes na história desse país”, viveu-
se se tanto, praticou-se tanto o 
salutar, atento e cada vez mais 
criterioso senso político. Ao menos, 
esta é uma contribuição positiva 
e inquestionável do Partido dos 
Trabalhadores para a Nação. Não há 
como contestar.

Pois bem, voltando à carga que 
motiva estas linhas, muito se fala 
na “judicialização” que a Lava Jato 
tem despertado. Em especial, em 
declarações de setores, digamos, 
mais “nevrálgicos”. No que discordo. 
Se tal fosse, teríamos perdido, em 
última instância a fundamental 
capacidade de estabelecermos um 
juízo de direito por nós mesmos. E 
não é o que vejo, leio e comento nas 
redes sociais. Vejo sim, um país cada 
vez mais à par de sua constituição 
e de seus processos democráticos, 
ecoando o bom senso com o qual 
esta carta magna foi escrita.

Fala-se em “empoderamento” 
deste ou daquele poder. O que acho 
mesmo curioso, e vejo ensejo para 
comentar, usando minha própria 
carreira, em especial como vice-

 “Cabe refletir neste sentido, 
um dado importante: 

tem baixado a tolerância 
do brasileiro, sempre tão 

compreensivo e até mesmo 
omisso com a contravenção. “
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GOVERNO TEM NOVO LÍDER

COMISSÃO TEM  NOVO 
PRESIDENTE

Ao ser apresentado como novo líder do 
governo do Senado, Aloysio Nunes Ferreira 
(PSDB-SP) sublinhou o papel do Legislati-
vo na elaboração das medidas necessárias 
para restabelecer a esperança no Brasil 
e “fazer a máquina da economia voltar a 
rodar”. Ele admitiu que o processo de im-
peachment da presidente Dilma Rousseff  
causa acirramento entre as facções políti-
cas, mas declarou esperar que o governo 
interino de Michel Temer e a oposição pos-
sam dialogar, não somente em torno de 
questões econômicas. Para Aloysio Nunes, 
o entendimento deve se estender a uma 
agenda mais ampla, como as reformas po-
lítica e eleitoral.

O deputado Washington Reis (PMDB-
-RJ) foi eleito para presidir a Comissão de 
Viação e Transportes da Câmara dos De-
putados em 2016. Também foram eleitos, 
como 1º vice-presidente, o deputado Al-
tineu Côrtes (PMDB-RJ), e, como 2º vice-
-presidente, o deputado Júlio Lopes (PP-
-RJ). Washington Reis ressaltou que está 
no sexto ano como integrante da comissão 
e pretende “contribuir, como presidente, 
para ajudar a vencer os gargalos dos trans-
portes, principalmente o rodoviário”. O par-
lamentar destacou ainda que a comissão 
terá o desafi o de combater a recessão, já 
que o setor de transportes é um importante 
gerador de empregos no País.

A Comissão de Viação e Trans-
portes analisa todos os projetos de lei 
envolvendo a circulação de passagei-
ros e de cargas, dentro e fora das cida-
des, por via terrestre, aérea e aquática. 
Em 2015, os deputados da comissão 
aprovaram 136 projetos e rejeitaram 
outros 23. A presidente da comissão 
em 2015 foi a deputada Clarissa Garo-
tinho (PR-RJ). Criada em 1989 no for-
mato atual, a comissão é herdeira das 
comissões de Obras Públicas, criada 
em 1854, e de Transportes, de 1972. 
A partir de 1993, deixou de incluir De-
senvolvimento Urbano e Interior, que 
hoje são comissões separadas.Deputado Washington Reis, presidente da 

Comissão de Viação e Transportes da Câmara.

Senador Aloysio Nunes, líder do governo.
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NOVOS CAMINHOS 
LEVAM À SOTREQ
As exigências do mercado fazem com que você opte pelo 
melhor caminho para garantir a qualidade dos seus serviços. 
Por isso, a Sotreq está presente em cada quilômetro dos seus 
projetos de pavimentação com equipamentos Cat® e o suporte 
ao produto ideal para o seu negócio.

PAVIMENTADORA DE ASFALTO
CAT® AP300D

COMPACTADOR PNEUMÁTICO
CAT® CW34

ROLO COMPACTADOR
CAT® CB22B

• Peso operacional de 2.553 Kg
• Largura do tambor: 1.000 mm
• Motor Cat C1.5, potência de 32,7 Hp 
• Visor LCD padrão para todas as máquinas 
• Eco Mode para redução no consumo de 
combustível 
• Três frequências de vibrações: 63, 52 e 42 Hz 
(3.780, 3.120 e 2.520 vpm) 
• Amplitude 0,53mm
• Carga Estática Linear de 12,8 Kg/cm

• Mesa aquecida eletricamente com painel de 
controle posicionado na parte traseira da máquina. 
Dispensa a utilização de GLP (configuração padrão 
Sotreq).
• Tração nas rodas frontais (configuração padrão 
Sotreq).
• Rosca sem fim com altura ajustada 
hidraulicamente. Facilidade para colocação e 
retirada da máquina na carreta para transporte 
(configuração padrão Sotreq).
• Largura de pavimentação máxima de 4 metros

• Peso operacional máximo com contrapeso: 27.000 Kg
• Largura de compactação: 2.080 mm
• Carga máxima por roda: 3.375 Kg
• Motor Cat C4.4 Acert, potência de 131,2 Hp 
• Sistema de inflação automático dos pneus 
• Visor LCD padrão para todas as máquinas, com 
informações de velocidade de rolagem, horímetro 
e combustível, além de balança digital para 
verificação do peso operacional 
• Eco Mode para redução no consumo de 
combustível

FALE COM UM DE NOSSOS REPRESENTANTES E TENHA UMA CONSULTORIA COMPLETA EM SUAS OBRAS. 


