






editorial

OS MEIOS PELOS QUAIS
De acordo com Bill Evans, “Jazz não é um o que. É um como”. Enquanto soa sua apresentação gravada 

ao vivo em Oslo há mais de 50 anos atrás, durante o fechamento desta edição, ocorre a alguém, a frase 
do grande pianista. Máxima utilizada recorrentemente por músicos já extenuados em procurar explicar 
o que não possui lá muita definição. Da mesma forma, de fato, é o progresso pelas vias da infraestrutura. 
Não é um “o que”. É um “como”. E é precisamente na execução deste como, que se apoiam as seguintes 
páginas que você tem deste editorial para a frente.

Como, o TCU passará a fiscalizar a ANTT, fazendo um “pente fino” nas principais concessões do Brasil, por 
conta dos altos índices de inexecução, em um quadro classificado como “desalentador”.

Como a engenharia consultiva, busca reverter um panorama onde seus serviços, de alto valor intelectual, 
são relegados a uma “vala comum”, por uma legislação carente de ajustes.

Como todo o setor de construção pesada, também procura fazer com que os legisladores se atentem 
para equívocos e aperfeiçoem o atual sistema de compras públicas sob a égide da lei de licitações, 
fazendo-o mais eficiente, melhor para o já combalido ambiente de negócios e menos oneroso ao 
depauperado erário.

Assim como, também por vias legais, se obtém como resultado a disparatada situação do reajuste nos 
preços do asfalto, com potencial mais do que suficiente para travar país, ainda capengando, na tentativa 
de sair – de vez - da “crise perfeita”.

E já que tratamos de “como” desde o início,  a Central de Jornalismo da Rodovias&Vias, espera que você, 
ainda à procura de uma definição, junte-se à nós ao concentrar-se no fazer, agradecendo sua opção de 
eleger este - o meio pelo qual - você busca a pauta de seu tempo, em uma partitura que se escreve todos 
os dias.

Boa Leitura .
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A PRECISÃO DA
EFICIÊNCIA 

Peso-pesado na aferição de cargas – dinâmicas e estáticas - no País, a Toledo do Brasil 
oferece um rol de produtos, serviços e soluções capazes de imprimir celeridade e conformidade 
nos transbordos, utilização viária e de equipamentos a todos os segmentos logísticos da matriz 
de transportes nacional. Dona de sua própria tecnologia, e marca referencial em diversos 
setores produtivos, a empresa se apresenta como um player alinhado de forma estratégica às 
novas tendências e exigências tanto de clientes públicos como privados. Com produtos capazes 
de gerar informações confiáveis de forma ágil, a Toledo, além de oferecer ganhos em um ativo 
importante – o tempo – garante adequação, diminuindo gastos com manutenção e entregando 
um subproduto bastante desejável: maior competitividade.

O leitor habitual de Rodovias&Vias 
há de convir: dentre os temas que 
capitaneiam de forma reiterada as 
páginas deste periódico, a conservação 
de pavimentos pode ser considerada 
uma vedete. Preocupação número um de 
gestores públicos e privados, a saúde do 
pavimento é apontada de forma unânime 
como um fator crucial para a segurança 
e os níveis de serviços desejados das 
infraestruturas de rodagem, Brasil à fora. 
Excetuando-se fatores de força maior, 
associados a eventos pontuais e mesmo 
a severidade de agentes climáticos, o 
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excesso de peso nos veículos toma vulto 
quando se avalia os principais fatores de 
esforço em demasia, que acabam por 
subtrair a qualidade do pavimento das 
rodovias. Daí o aceite desta publicação 
ao oportuno convite feito pela Toledo do 
Brasil, para conhecer melhor, não apenas 
as alternativas de controle oferecidas pela 
empresa, para atender ao rodoviarismo, 
modal ponteiro em tonelagem 
transportada no país, mas também nos 
segmentos ferroviário e portuário de 
sua atuação. Paulo Eric Haegler, diretor 
presidente da companhia, exemplificou: 



“Há na descida para Santos, dez pontos de 
pesagem de caminhões em movimento, 
onde verificamos o peso no conjunto de 
eixos em tandem, comparando os dados 
aferidos com os limites permitidos pela 
lei, objetivando redução de acidentes e 
redução da destruição do pavimento da 
pista, ocasionado por veículos pesados 

trafegando com peso excessivo. Não só o 
peso por eixo, mas também registrando 
o peso total, o que nos possibilita um 
instantâneo do peso transportado ao 
longo da rodovia e seus trechos. Para isso, 
oferecemos o hardware, o software e os 
serviços de manutenção preventiva e 
corretiva”. 

Dinâmica ferroviária
Igualmente preponderante na 

economicidade das operações em ferrovias, 
a pesagem das composições além de 
propiciar ao gestor um cenário preciso 
da movimentação, também contribui 
para o dimensionamento e manutenção/
conservação das superestruturas, além de 
contribuir com a diminuição da depreciação 
no material rodante e os dispêndios com 
combustível. “Conseguimos avanços 
significativos na parte de pesagem 
dinâmica, com um grau de acuidade 
bastante elevado, da ordem de 0,5% a 1%, 
além da redução na parte operacional”, 
avalia o engenheiro Antonio Carlos Corrêa, 
gerente Nacional de Marketing e Vendas 
para o Mercado Industrial da Toledo do 
Brasil. “A parada de um comboio é sempre 

um transtorno. Com a pesagem estática, 
é necessário parar, desengatar e aferir 
os vagões um a um. Por isso estamos 
verificando uma tendência crescente 
para equipamentos que permitam essa 
maior celeridade, que, grosso modo, pode 
poupar pouco mais de uma hora de pátio”, 
afirmou. Neste sentido, por conta de 
uma demanda primariamente requerida 
pelo setor minerador, de acordo com o 
engenheiro Corrêa, a Toledo desenvolveu o 
“Trainweigh”, uma balança capaz de acelerar 
as coisas, liberando a linha para tráfego. 
O Trainweigh é capaz de controlar o peso 
por eixo e por roda, emitindo relatórios 
que podem diminuir o desgaste de trilhos 
e até mesmo prevenir acidentes por 
tombamento ou descarrilhamento. 

Para mais informações sobre a Toledo, suas marcas, produtos e serviços, acesse:  www.toledobrasil.com.br



NA MEDIDA

ESCOAMENTO DE SOJA REGISTRA
CRESCIMENTO NOS PORTOS DA REGIÃO 

A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) divulgou dados sobre o escoamento de 
soja nos portos da região Norte do Brasil. As informações coletadas, referente ao primeiro trimestre de 
2018, apontam forte aumento de movimentação de grãos em Barcarena e Santarém, no Pará, e em Itaqui 
e São Luís do Maranhão.

Localizado em Barbacena, o porto Vila do Conde contabilizou, de janeiro a março, 1,26 milhão de 
toneladas exportadas. Em comparação com o mesmo período do ano passado, foram 995,5 mil toneladas 
exportadas. Em 2017, no porto de Santarém, houve movimentação de 782,7 mil toneladas de soja nos 
três primeiros meses do ano. Já em 2018, os embarques de grãos totalizaram 994,5 mil toneladas no 
primeiro trimestre. 

FONTE: ANEC
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OPÇÃO TÉCNICA 
Nomeação do experiente Mário 

Mondolfo para a Secretaria de Logística 
e Transportes do Estado de São Paulo, 
evidencia prevalência estratégica, já 
nas primeiras ações do governador 
Márcio França (PSB/SP) à frente do 
Palácio dos Bandeirantes. 

A mais importante pasta do 
governo do Estado de São Paulo, sob a 
ótica da infraestrutura de transportes 
e da integração modal, está sob nova 
direção. Engenheiro civil especialista 
em Segurança do Trabalho e 
Engenharia Estrutural, o atual secretário 
possui abrangente experiência nos 
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segmentos de infraestrutura rodoviária, metroviária, ferroviária e portuária, colecionando colaborações 
e gestões bem sucedidas em autarquias Federais e Estaduais, como ANTT, Valec, Companhia do 
Metropolitano de São Paulo (Metrô), DER/SP, DERSA e ARTESP (estas três últimas, agora combinadas 
sob seu comando na secretaria). Com experiência cultivada ao longo de 4 décadas de dedicação aos 
caminhos do Brasil, Mondolfo também concilia larga experiência em projetos viários de relevo, como 
o Rodoanel, a ampliação do Porto de São Sebastião, e diversos complexos de rodovias, tendo ainda 
atuado na coordenação e gerenciamento de equipes em praticamente todos os segmentos modais. 
O novo secretário ainda teve fundamental participação na modelagem e elaboração de editais para as 
concessões de eixos importantes, como o Sistema Anchieta-Imigrantes, Anhanguera-Bandeirantes e 
Castello Branco-Raposo Tavares.  
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MAURÍCIO QUINTELLA LESSA

“Acreditem no Brasil”

A linha bem definida, que evidencia a firmeza do pulso, também denuncia 
um olhar que enxerga para além dos matizes. Em uma intrincada construção, 
o olhar direto do operário observa a quem contempla, e refle em um silêncio 
eloquente, traços de uma personalidade sem reservas diante de suas posições. 
Jovem – e jovial – dinâmico e moderno como a pintura que adorna uma 
das paredes de seu escritório na intimidade residencial, Maurício Quintella 
Lessa encontra tempo para seu Malbec (afável cão) e para uma conversa 
com Rodovias&Vias, acerca de suas realizações à frente do ministério. Nesta 
exclusiva, que passeia por temas multimodais e procura definir um retrato do 
que foi sua gestão, o gentil alagoano, ao exercer a característica hospitalidade 
de seu Estado, explicitou, de fato, sua brasilidade.
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Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Cívil
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Rodovias&Vias: O senhor assumiu a pasta 
dos transportes em um momento delicado 
para o país. Não obstante, esta mesma pasta 
passou a incorporar também portos e aviação 
civil, ou seja, uma inflexão do ponto de vista 
estrutural e na forma de se pensar as políticas 
de transporte. Revisitando os primeiros 
passos de sua gestão, e avaliando a sua 
aderência à determinação do presidente - de 
fomento ao diálogo, como o senhor mesmo 
falou à Rodovias&Vias - quais, na sua opinião, 
foram os maiores desafios encontrados neste 
período inicial?

Maurício Quintella: Quando chegamos ao 
ministério, vivíamos um momento econômico 
extremamente delicado e sem recursos para 
qualquer tipo de investimento. Inúmeras obras 
paralisadas ou em ritmo lento, empresas em 
dificuldade e demitindo funcionários, além 
da desconfiança dos investidores quanto ao 
futuro do país. Isso se traduzia na queda da 
movimentação de cargas e passageiros em 
todos os modos de transporte. Retomar isso foi 
um grande desafio.

Mas com muito esforço e diálogo 
enfrentamos essa situação. Com a incorporação 
das Secretarias de Portos e a de Aviação Civil 
ao Ministério dos Transportes, tivemos aí um 
importante passo em direção ao planejamento 
integrado do setor de transportes, que trará 
ganhos ao planejamento de médio e longo 
prazo do setor. Em relação ao orçamento 
público, tivemos que exercitar a arte de 
priorizar, otimizando os recursos disponíveis, 

priorizando investimentos e dialogando com 
o Parlamento e com a sociedade. Investimos 
em obras estruturantes e representativas, com 
repercussão direta na geração de emprego e 
renda. Também reformulamos o modelo de 
concessões, agregando maior confiabilidade e 
segurança jurídica para os investidores.

E os resultados não demoraram a aparecer. 
A recuperação da economia é hoje demonstra-
da pela retomada da movimentação de 
cargas e passageiros. Com o Programa 
Avançar, retomamos e estamos entregando 
obras estruturantes em todos os modais de 
transportes. Em pouco mais de 22 meses, 
concluímos 780 km de pavimentação de 
rodovias, dragamos os Portos de Rio de Janeiro 
e Vitória, dragamos os Rios Madeira e Paraguai, 
reformulamos o Programa de Aviação Regional 
e estamos avançando com as obras nas ferrovias 
Norte Sul e FIOL, além de retomar obras em todo 
o país nos diversos modais de transporte.

No setor de concessões, com o Programa 
de Parcerias de Investimentos – PPI realizamos 
leilões exitosos, com destaque para os 
aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis 
e Porto Alegre, dois Terminais Portuários de 
Combustível no Porto de Santarém, o Terminal 
de Trigo no Porto do Rio de Janeiro.

E as perspectivas são bastante promissoras. 
O Brasil começa a entrar nos trilhos e com os 
investimentos públicos e privados crescentes, 
estamos gerando emprego e dinamizando 
nossa economia, o que se reflete no aumento 
da movimentação de carga e de passageiros em 
todos os modais ocorrida em 2017.

exclusiva

“E as perspectivas são 
bastante promissoras. O 
Brasil começa a entrar nos 
trilhos e com os investimentos 
públicos e privados crescentes, 
estamos gerando emprego e 
dinamizando nossa economia, 
o que se reflete no aumento da 
movimentação de carga e de 
passageiros em todos os modais.”
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“Buscamos investir de 
forma mais intensa nos 

principais corredores 
de escoamento da 

produção, tanto nas 
nossas rodovias e ferrovias, 

quanto na melhoria da 
dinâmica portuária, 

proporcionando assim um 
corredor efetivamente sem 

gargalos.”

Também em conversa anterior com 
Rodovias&Vias, o senhor manifestou uma 
expectativa positiva quanto à continuidade 
de interlocução objetiva da pasta. Neste 
contexto, além de uma abordagem menos 
discricionária e mais voltada à políticas de 
Estado, quais outros mecanismos o senhor 
reputa como importantes para obtenção de 
uma evolução consistente no setor? 

Acredito que o diá-
logo permanente com 
o Congresso e com a 
sociedade e a seriedade 
e transparência como 
tratamos nosso orçamento 
trouxeram a confiança 
tanto de construtoras, 
empreiteiras e investidores 
privados. A própria 
junção das pastas do 
Transportes, com as 
secretarias de Portos e 
de Aviação Civil trouxe 
uma nova perspectiva 
ao planejamento do 
setor. A busca pela 
sustentabilidade do sistema transportes 
também foi uma importante ação durante este 
período, trabalhamos na desburocratização 
de processos e na definição de critérios de 

gestão orçamentária, dentre outros, além 
de propor novas concessões ao governo, 
sempre que estas se mostravam consistentes e 
sustentáveis, sempre com vistas a qualidade dos 
investimentos e na desoneração da união, que 
poderá focar seus esforços em obras que exigem 
esse tipo de investimento.

 Com relação ao orçamento público, 
buscamos investir de forma mais intensa nos 

principais corredores de 
escoamento da produção, 
tanto nas nossas rodovias e 
ferrovias, quanto na melhoria 
da dinâmica portuária, 
proporcionando assim 
um corredor efetivamente 
sem gargalos. Investimos 
na pavimentação e na 
manutenção da rodovia 
BR-163/PA, além de uma 
operação rodoviária 
intensa durante o período 
de escoamento da safra. 
Também trabalhamos 
na concessão de trechos 
ferroviários, com a Ferrovia 
Norte-Sul, e com a renovação 

de contratos, que têm por objetivo antecipar 
investimentos necessários a melhoria da 
capacidade operacional. Contratamos serviços 
de dragagem para os principais portos do Brasil. 
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“Empresas que são verdadeiras 
grifes do mercado aeroportuário 

e um ágio de 94%, ou seja, 
uma arrecadação de quase 

R$ 1,5 bilhão. Um resultado 
fantástico que nos motivou 

a continuar nesse caminho.”

“Ideias ou soluções que venham 
a reduzir custos de transporte e 
melhorar nossa logística sempre 
serão bem vindas. Não podemos 
prescindir de parcerias com o 
setor privado.”

O senhor é um advogado que possui 
alma de engenheiro, o que naturalmente 
lhe proporciona uma visão mais apurada do 
setor. Nesta perspectiva, o senhor mostrou 
capacidade de tocar um programa de 
concessões bastante extenso e que contou com 
boa adesão do mercado, tanto interno quanto 
externo. No tocante à modelagem, e mesmo 
a revisão do peso de critérios como técnica e 
preço no processo licitatório, quais avanços o 
senhor considera que foram – e se ainda não 
foram, serão - instrumentais para o êxito?

O Programa de Concessões do Governo 
Federal tem sido um sucesso, fruto de um 
trabalho intenso e conjunto que restabeleceu 
a credibilidade e a confiança necessárias a 
retomada dos investimentos.

Estabelecemos um diálogo permanente 
com os órgãos de controle, esclarecendo 
todas as medidas propostas e os resultados 
esperados. Também mantemos o diálogo 
aberto com a sociedade e com os investidores, 
deixando claras todas as medidas propostas 
e aprimorando o processo sempre que se faça 
necessário, por meio das audiências públicas 
abertas pelas agências reguladoras. Além disso, 
participamos de eventos internacionais, onde 
apresentamos nossos projetos a potenciais 
investidores, sempre com muito interesse dos 
mais diversos países.

Como fruto deste trabalho, cito a concessão 
de quatro aeroportos realizada no início de 
2017, que tiveram como vencedoras empresas 
que são verdadeiras grifes do mercado 
aeroportuário e um ágio de 94%, ou seja, 
uma arrecadação de quase R$ 1,5 bilhão. 
Um resultado fantástico que nos motivou a 
continuar nesse caminho.

O setor de engenharia consultiva também 
aponta um déficit na “gaveta” de projetos 
estruturantes para o país. Neste sentido, quais 
os principais legados que sua gestão deixa para 
uma preparação mais robusta desses planos?

Realmente não temos como aplicar recursos 
de forma racional sem uma visão ampla do setor e 
com uma visão de longo prazo.  Nessa perspectiva, 
recentemente abrimos para consulta pública, em 
parceria com a Empresa de Projetos e Logística 
– EPL, o Plano Nacional de Logística (PNL), uma 
ferramenta necessária ao planejamento estratégico 
de longo prazo, ao indicar as alternativas para os 
investimentos em infraestrutura e logística de 
transportes do Brasil. O PNL tem um horizonte de 
projeção até 2025, meta de uma redução anual 
de 16% no custo total de transporte de cargas no 
período. Acreditamos que assim poderemos sim 
fazer mais com menos e avançar nos ganhos de 
logística que o país tanto espera. 

Muitas vezes, a livre iniciativa propõe 
soluções e alternativas, como o projeto da nova 
descida para o porto de Santos, que demonstram 
uma possibilidade interessante para atuar na 
diminuição do chamado custo Brasil. Como o 
senhor vê a disposição do governo em avaliar 
esta e outras propostas em um futuro breve?

Ideias ou soluções que venham a reduzir 
custos de transporte e melhorar nossa logística 
sempre serão bem vindas. Não podemos 
prescindir de parcerias com o setor privado. O 
Ministério tem essa cultura e estará sempre aberto 
a discutir com a sociedade, investidores, setor 
produtivo e iniciativa privada em geral, propostas 
voltadas a melhoria do setor, contribuindo para a 
viabilização naquilo que seja de competência da 
pasta. Acreditamos que parcerias das mais diversas 
sempre podem render bons frutos à sociedade. 

exclusiva
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E como estava essa confiança quando você 
assumiu a pasta?

Quando nós chegamos, ela estava muito 
abalada, pela crise, em um cenário em que o 
país tinha deixado de honrar compromissos, 
por conta da própria crise, por conta de sua 
própria regulação ser ainda muito jovem, 
com apenas 15 anos, e pela modelagem, que 
seguia muito mais pelo viés ideológico do que 
aritmético. O Brasil sempre teve um preconceito 
em relação ao lucro. É um traço cultural. Então, 
foi preciso nestes dois anos, resgatar o diálogo 
com o setor privado dentro e fora do Brasil. 
Esta foi uma determinação do presidente, que 
inclusive liderou este processo, viajando o 
mundo inteiro com os membros ministeriais 
e setoriais, com o núcleo do PPI (Programa de 
Parcerias em Investimentos), para garantir ao 
investidor, que ele seria tratado com respeito 
e que o dinheiro investido teria possibilidade 
de retorno adequado, excetuando-se os riscos 
característicos da própria atividade de mercado. 
Foi uma mudança de foco, que me parece, foi 
bem sucedida em recuperar a credibilidade. 

“A infraestrutura requer grande 
aporte de recursos, e o poder público 

não possui as condições necessárias 
do ponto de vista financeiro e fiscal, 
para bancá-la. O Brasil, pelas suas 
dimensões, hoje um dos maiores 

produtores de grãos do mundo, 
assim como de minério de ferro, é 

na verdade um imenso
greenfield  para esse setor.”

Ainda falando sobre iniciativa privada, na edição 
passada, em entrevista com o presidente Michel 
Temer, ele avaliou que o país inicia um novo ciclo, 
com maior participação dos empreendedores no 
sentido de financiar projetos. O senhor concorda?

Primeiramente, eu vou colocar uma coisa pra você: 
eu não defendo nem Estado máximo, nem Estado 
mínimo. Defendo o Estado essencial. A esfera pública 
tem que se dedicar ao que é mais importante para 
o cidadão, a meu ver, e especialmente, educação, 
saúde e segurança. Se observarmos o mundo, onde 
a infraestrutura mais se desenvolveu, certamente 
veremos que ela teve a participação muito forte 
da livre iniciativa. A infraestrutura requer grande 
aporte de recursos, e o poder público não possui as 
condições necessárias do ponto de vista financeiro e 
fiscal, para bancá-la. O Brasil, pelas suas dimensões, 
hoje um dos maiores produtores de grãos do mundo, 
assim como de minério de ferro, é na verdade um 
imenso greenfield para esse setor. Historicamente e 
paradoxalmente, é um país que investe pouco em 
infraestrutura, cerca de 2% apenas do seu PIB, em 
média, enquanto os nossos vizinhos dispendem 
aí por volta de 5%. Se levarmos em conta os BRICS 
(sigla que além do Brasil inclui Russia, Índia, China e 
África do Sul), esse número sobe para 7% e no caso 
da China chega até 13%. Eu vejo que chegaremos 
a este patamar à medida em que conseguirmos 
construir uma atmosfera de confiança, em um 
ambiente suficientemente seguro para os investidores 
internacionais. E confiança aí é uma palavra chave, 
por que são investimentos pesados e de longo prazo. 
É preciso que o Brasil demonstre capacidade de 
pagamento, estabilidade, e uma regulação autônoma, 
que não mude ao sabor da alternância dos governos. 
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exclusiva

“Hoje vemos servidores 
competentes, ciosos, mas que 
tem medo de assinar qualquer 
documento, mesmo à lápis, 
com medo de possíveis 
penalidades. E isso faz com 
que as coisas travem.”

Já vimos os primeiros resultados disso, apesar de 
este ser um processo longo, nos leilões da área 
de energia, petróleo e gás, dos aeroportos e dos 
portos, que tiveram boa adesão. Contudo, ainda 
temos problemas na área rodoviária e ferroviária, 
por que também é necessário mudar um pouco 
algumas concepções, principalmente nos órgãos 
ambientais e nos órgãos de controle. Do ponto de 
vista ambiental, estamos com legislação pronta pra 
ser votada, que depende de apoio do legislativo, 
e, com o Tribunal de contas, abrimos um diálogo 
permanente, como eu disse, para que se tenha 
uma maior compreensão de que concessão e 
privatização não são nenhum "bicho papão". Os 
papéis precisam estar muito bem definidos neste 
sentido, até para que o servidor público tenha 
tranquilidade de fazer o seu trabalho. Hoje vemos 
servidores competentes, ciosos, mas que tem 
medo de assinar qualquer documento, mesmo 
à lápis, com medo de possíveis penalidades. E 
isso faz com que as coisas “travem”, no que o 
ministro Bruno Dantas definiu em um artigo como 
a “infantilização do serviço público”. Isto não é 
plausível e somente traz prejuízos ao país. Mas 
acho que estamos no caminho certo. E a tendência 
é que se a política continuar, vamos conseguir atrair 
grandes investimentos e sanar os gargalos. Então, 
voltando ao início de sua pergunta, concordo sim 
com o presidente.

Já que falamos dos portos, houve passos 
importantes no que tange a propiciar um 
maior dinamismo no setor, e mesmo, um 
aumento na participação do modal na matriz 
dos transportes. Em sua recente visita a uma 
importante feira de logística e transportes, o 
senhor visitou estandes de diversas entidades 
representativas, como o Porto de Santos. Qual 
a maior contribuição de sua gestão tanto para 
administradores quanto operadores?

O setor portuário tem importância 
estratégica para toda a matriz de transportes 
nacional, e é claro que nos exigiu uma atenção 
adequada, com apoio a mudanças que viessem a 
promover um maior dinamismo a sua logística e 
consequentemente a toda a cadeia de transporte. 
Neste, consideramos que um dos principais 
marcos foi a assinatura do Decreto de Portos, 
que desburocratizará e flexibilizará operações, 
concessões e arrendamento, de forma a otimizar 
processos de autorizações para investimentos. 
Também leiloamos novas áreas de concessão 
a exemplo do Rio de Janeiro e Santarém, dentre 
outras, projetos priorizados através do Programa 
de Concessões. Realizamos obras de dragagem 
nos principais portos do país. Prorrogamos e 
renovamos contratos importantes com a inclusão 
de novos investimentos, que além de ampliar a 
capacidade, geram emprego e renda a toda uma 
cadeia de mercado. E também autorizamos novas 
instalações portuárias privadas.

Com todo esse trabalho, esperamos que 
tanto administradores quanto operadores 
possam dispor de melhores condições para 
investir, otimizar custos e ampliar a atuação no 
mercado, fazendo do Brasil uma referência no 
setor.
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Durante esses 22 meses a frente do Minis-
tério, posso dizer que aprendi muito. Mesmo 
em meio a um cenário econômico difícil, 
conseguimos retomar obras estruturantes, 
avançar com projetos, retomar a credibilidade 
do mercado e concretizar importantes 
concessões. Nada disso seria possível sem 
um trabalho conjunto e um esforço de todos. 
Tivemos o apoio dos parlamentares, que 
trabalharam na destinação dos recursos, 
tivemos o trabalho dos técnicos extremamente 
qualificados que nos permitiam a segurança 
necessária para as tomadas de decisão. 
Contamos com a credibilidade dos investidores, 
que acreditaram no trabalho que estava sendo 
proposto. E também contamos com o apoio 

exclusiva

No mesmo evento, o senhor sinalizou sua saída da pasta. Uma saída pela porta da frente e com 
muito mais acertos do que erros. Quais lições o senhor tira da administração e qual a mensagem 
você registra para os empreendedores?

da sociedade, seja através da participação nas 
audiências públicas das novas concessões, seja no 
apoio a projetos importantes que contavam com 
investimento direto da União.

Posso hoje dizer que, depois dessa experiência 
única, levo como lição para minha vida a 
importância de acreditar que juntos podemos 
mais, que com um trabalho sério e consistente, 
podemos proporcionar a segurança necessária 
e agregar pessoas para que também acreditam. 
Assim realizamos mais, assim conseguimos fazer 
de nossos sonhos e da população, uma realidade.

Por fim, como homem público que sou, digo 
aos nossos empreendedores: acreditem no Brasil! 
Acreditem que com a união de todos sempre 
podemos mais.

“Como homem público que sou, digo aos nossos 
empreendedores: acreditem no Brasil! Acreditem 

que com a união de todos sempre podemos mais.”
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Rodovias&Vias esteve presente no evento realizado na sede da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) em Brasília, para acompanhar as discussões acerca 
da importância da engenharia consultiva para o sucesso de obras de infraestrutura; 
do critério “Técnica e Preço” para a contratação dos serviços de elaboração de projetos, 
supervisão e gerenciamento de obras; e da proposta de certificação de projetos de 
engenharia e obras de infraestrutura por parte do Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (INMETRO).

TRABALHO
INTELECTUAL

Reunindo entidades como o Sindicato 
Nacional das Empresas de Arquitetura 
e Engenharia Consultiva (SINAENCO), 
o Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia(CONFEA), o Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura do Distrito Federal 
(Crea-DF), a Associação Nacional das Empresas 
de Engenharia Consultiva de Infraestrutura 
de Transportes (ANETRANS); a VALEC e o 
Ministério dos Transportes Portos e Aviação 
Civil (MTPA), a tônica da argumentação focou-
se em questionar a forma de contratação dos 
serviços técnicos - altamente especializados 
- nas disciplinas de arquitetura e engenharia, 
abordando o completo escopo das obras 
de infraestrutura: de estudos, projetos à 
gerenciamento e fiscalização. Formado em 
Engenharia, e pós graduado em Engenharia 
de Transportes, com experiência de mais de 
três décadas em diferentes modais, o anfitrião 
do encontro, Mário Rodrigues Júnior, diretor 
Geral da ANTT, defendeu a excelência como 
resposta, ao mesmo tempo em que ampliou 
o debate: “É preciso ter técnicos e engenheiros 
qualificados para que nasçam grandes 
projetos; e qualificação técnica das empresas 
e do gerenciamento. Temos várias empresas 
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do país com qualidade. Mas se tivermos 
projetos com péssima qualidade, vamos ter 
problemas até o final. Quanto mais exigente, 
melhor a licitação. Defendo que tenhamos 
uma bela contratação com técnica e preço”, 
avaliou. Uma opinião dividida por outros 
representantes da administração pública, 
como Halpher Luiggi Mônico, diretor 
Executivo do Departamento Nacional 
de Infraestrutura dos Transportes (DNIT), 
que afirmou ser possível tal expediente: “a 
tecnologia ou técnica construtiva também 
deve ser um critério”, falou, observando 
ainda: “é algo que o TCU admite, observando 
o enquadramento como serviço diferente 
de serviço comum de engenharia”. Atento 
às premências de uma pasta da qual o país 
não pode prescindir, o secretário de Políticas 
de Integração do MTPA, Herbert Drummond, 
um dos coautores do Livro Estado que 
lança diretrizes importantes para futuros 
projetos estruturantes do Brasil, urgiu: “É 
um tema propício ao debate. E é importante 
que esse tema seja pacificado. O Ministério 
está se preparando para essa retomada de 
crescimento e a engenharia consultiva do 
país precisa estar preparada para isso”.
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DEBATE – Engenharia Consultiva

“Quanto mais exigente, 
melhor a licitação. Defendo 

que tenhamos uma bela 
contratação com técnica e preço. ”

Mário Rodrigues Júnior
Diretor Geral da ANTT

“É importante que esse tema 
seja pacificado. O Ministério está 

se preparando para essa retomada 
de crescimento e a engenharia 
consultiva do país precisa estar 

preparada para isso. ”
Herbert Drummond

Secretário do MTPA

“É algo que o TCU admite, 
observando o enquadramento 
como serviço diferente de serviço 
comum de engenharia. ”
Halpher Luiggi Mônico
Diretor Executivo do  DNIT
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DIRETO AO PONTO
Considerada uma das mais contunden-

tes do evento, a exposição do engenheiro 
Carlos Roberto Soares Mingione, presidente 
do SINAENCO, aproveitando o ensejo do 
aniversário de 3 décadas da instituição à 
qual representa, foi enfático ao enumerar 
os fundamentos da atividade e quanto 
à relevância geral das projetistas: “O 
projeto define o objeto da construção, 
as características do empreendimento. 
Define também custos de implantação, 
de operação e manutenção; o prazo de 
execução e os requisitos de desempenho. 
Se a obra começa com projeto falho, isso se 
propaga”. Com efeito, ele ainda acrescentou: 
“São serviços exclusivos, únicos, não 
padronizáveis”, e deixou um alerta: “Temos 
sido contratados de forma inadequada, 
um ciclo que considera o projeto apenas 
algo burocrático. Elementos como prazo e 
remuneração têm sido incompatíveis com 
o porte e a complexidade dos serviços”. 
O presidente Mingione, também não 

poupou críticas à lei do Pregão, que 
segundo ele “representa uma distorção” 
quando de seu uso para a contratação de 
serviços de natureza consultiva e cravou: 
“Diversos governantes têm optado por 
resultados imediatos, mesmo que com 
eficácia e eficiência reduzidas; adotam 
o planejamento de governo e não de 
Estado. Como avaliar um processo de 
natureza intelectual apenas com base no 
preço?”, indagou. Avaliando o cenário de 
forma similar, Luciana Dutra, presidente 
do Conselho Executivo da ANETRANS, 
frisou: “Criou-se uma celeuma licitatória 
em que as empresas estão sendo 
estranguladas” ainda de acordo com a 
presidente, “as contratações são feitas com 
modalidades e critérios incompatíveis com 
a especificidade dessas tecnologias, de 
natureza técnica e especializada”. Para ela, 
é necessário às entidades representativas, 
“assumir efetivamente nosso papel e 
mudar”. 

“As contratações são 
feitas com modalidades 
e critérios incompatíveis 

com a especificidade dessas 
tecnologias, de natureza
técnica e especializada. ”

“Temos sido contratados de 
forma inadequada, um ciclo 
que considera o projeto apenas 
algo burocrático. Elementos 
como prazo e remuneração têm 
sido incompatíveis com o porte e a 
complexidade dos serviços. ”
Carlos Roberto Soares Mingione
Presidente do SINAENCO

Técnica e Preço

Luciana Dutra
Presidente do Conselho Executivo da ANETRANS
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“Hoje, vamos direto para 
a execução, muitas vezes 
sem projeto e muito menos 

planejamento. ”
Joel Krüger

Presidente do CONFEA

“Como é que para a execução, é tido 
como serviço não comum, e para 
gerenciamento e supervisão, que têm 
que deter os mesmos conhecimentos, é 
classificado como serviço comum?”
Fátima Ribeiro Có
Presidente do CREA-DF

PARCERIA

DEBATE – Engenharia Consultiva

Para o enfrentamento dos temas 
comuns, “que historicamente incomodam 
os profissionais e as empresas de engenharia, 
como a forma de contratação das obras 
públicas, a modalidade pregão e a questão 
das certificações de acervos técnicos”, o 
engenheiro civil curitibano Joel Krüger, 
presidente do CONFEA, conclamou a 
construção de uma parceria, segundo a 
perspectiva do “tripé” clássico: planejamento, 
projeto e execução. E lançou outro potente 
alerta: “Hoje, vamos direto para a execução, 
muitas vezes sem projeto e muito menos 
planejamento”. Demonstrando alinhamento 
entre os integrantes do sistema CONFEA/
CREA, a presidente do CREA-DF, engenheira 
pós graduada Fátima Ribeiro Có, foi além 
e questionou a definição dos serviços de 
engenharia como “comuns”, em alusão à 
lei 5.194/1966: “A execução de uma estrada 
exige conhecimento, responsabilidade 
técnica”, ponderou. “Como é que para a 
execução, é tido como serviço não comum, 
e para gerenciamento e supervisão, que 

têm que deter os mesmos conhecimentos, é 
classificado como serviço comum?”, e concluiu, 
“Alguém gostaria de ser supervisionado por 
alguém que não é da sua área?” Dentro da 
mesma linha argumentativa, mas por um 
viés jurídico, o advogado e consultor Marco 
Antônio Meneghetti, mencionou precedentes 
constitucionais, o que, segundo ele, direcionaria 
o tema para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ): 
“Um decreto tentou definir o que é um serviço 
comum, como algo vendido a granel”, comparou, 
emendando: “Nunca vi serviços de engenharia 
comuns”. Na esteira de fatos e discussões 
recorrentes, e reiteradamente abordados por 
Rodovias&Vias, em edições anteriores, como 
as que cobriram em profundidade o Regime 
Diferenciado de Contratações, sua modalidade 
integrada, entre outros temas como a própria 
– e indiscutível – relevância da engenharia 
consultiva, este periódico permanecerá 
intransigentemente franqueando suas páginas 
para especialistas, profissionais e estudiosos, 
observando a evolução deste debate, que será 
sem dúvida registrado em próximas edições.
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PROJETO DE LEI

A questão é antiga e já foi tema 
das páginas de Rodovias&Vias, 
quando da concepção e efetiva 

utilização por parte do governo Federal, 
do Regime Diferenciado de Contratação 
e suas modalidades: mudanças na lei de 
licitações, especialmente no que tange às 
contratações de serviços de engenharia, e 
a obsolescência – ou não – da famosa “Lei 
8.666” e os acalorados debates à reboque 
de um assunto, indiscutivelmente 
importante para o progresso do país. 
Longe de um consenso, por um lado, 
há quem diga que a aplicação fria da 
8.666/93, portanto, redigida há mais de 
20 anos, é suficientemente robusta para 
dar adequado suporte. Por outro, há as 
alegações de que, justamente o tempo 
transcorrido, trouxe consigo um prazo de 
vencimento. E naturalmente, em meio 
a prós e contras, o governo, precisando 
imprimir celeridade à diversas obras, 
por conta de compromissos assumidos 

Aprovado pelo senado, atualmente tramitando na câmara, e em 
fase de audiências públicas, proposta visa modernizar a Lei de licitação 
de Contratos. Entidades setoriais como a Associação Brasileiras dos 
Sindicatos e Associações de Classe de Infraestrutura (Brasinfra) e o 
Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo 
(SINICESP), vê em espaço para melhorias. 

LEGISLAÇÃO

internacionalmente, passou a valer-se 
de um instrumento que não foi capaz de 
dirimir a polêmica. Precisamente neste 
cenário, tomou força o “PL” que encabeça 
o fio desta matéria. E, passo natural em 
ato contínuo, contemplar e apurar, junto 
à ANTT, os quesitos seguintes (tais como 
aparecem na proposta, e em sua redação 
original): “cumprimento de prazos de 
início e término dos contratos, bem como 
dos investimentos previstos nos planos 
de exploração das rodovias; evolução das 
tarifas praticadas; valores arrecadados 
pelas concessionárias durante as 
concessões; existência e pertinência de 
aportes de recursos da União; bem como 
a existência e a pertinência de encontros 
de contas de contratos encerrados, 
rescindidos ou caducos, com especial 
atenção para indenizações pagas pela 
União por serviços não amortizados; e 
ainda a existência e situação de eventuais 
bens reversíveis.” 
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PL 6.814/2017

COMISSÃO ESPECIAL
Visando aprimoramento da Lei, o 

presidente da Brasinfra, Emir Cadar Filho, 
entregou, durante audiência na Câmara 
dos Deputados, um estudo realizado 
pela entidade, contendo uma série de 
sugestões, com suficiente potencial para 
agilizar o ritmo das obras, aumentar a 
eficiência e diminuir custos. De acordo 
com o presidente, há medidas simples 
que podem ser adotadas para uma 
melhor performance, tais como aumento 
da segurança jurídica, o equilíbrio entre 
os contratantes e a competitividade 
técnica, tendo como resultado, maior 
qualidade nos investimentos públicos. O 
documento, entregue para o presidente 
da Comissão Especial, Augusto Coutinho 
(SD/PE), e o relator João Arruda (MDB/
PR), contém ainda recomendações como 
a medição mensal com pagamento até o 
30º dia do mês subsequente à execução, 
e aplicação de mora em caso de atrasos 
no pagamento, de forma aderente ao 
valor principal entre outras, que serão 
abordadas em maiores detalhes por 
Rodovias&Vias, à medida em que os 
debates forem avançando.  

Presidente da Brasinfra, Emir Cadar Filho

Presidente da Comissão Especial,
 Dep. Augusto Coutinho (SD/PE)

Relator Dep. João Arruda (MDB/PR)
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Gabriel García Márquez, ao explorar o assassinato 
de Santiago Nasar em sua obra clássica “Crônica de 
uma morte anunciada”, concebeu uma fraseologia 
clichê e recorrente no jornalismo. Para definir uma 
situação prática, à qual se tem plena ciência - inclusive 
de seus resultados mais prováveis – ela evolui diante do 
conhecimento geral, sem que nada nem ninguém tome 
qualquer tipo de atitude para alterá-la, e que geralmente 
tem como desfecho, algo esperado, ruim, e que poderia 
ser evitado. Analogias à parte, Rodovias&Vias vê 
o amolar de uma lâmina com suficiente fio para 
cortar a disposição de empreendedores em atuar na 
recuperação, conservação e pavimentação rodoviárias 
(parte significativa, a propósito, da retomada 
anunciada pelo governo Federal, de finalizar mais de 7 
mil empreendimentos), justamente em um ponto vital 
da cadeia produtiva: o asfalto.

ASFALTO
QUENTE

Foto:  Banco de imagens Pexels
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Corria o já distante ano de 2016. 
Este periódico, não se furtando 
à tamborilar, mais uma vez, 

sobre as mesmas teclas, veiculou em suas 
páginas um alerta, também estampado 
em capitulares desde a sua capa: “Buraco 
negro ou tapete preto”. A Central de 
jornalismo foi ao cerne de um problema 
que se não privava o mercado asfáltico 
de seu sono, promovia sua paulatina 
desidratação. À época, foram ouvidos desde 
o Tribunal de Contas da União, aos principais 
interessados em uma correção adequada 
para o imbróglio: DNIT e representantes do 
próprio setor, na figura de empresários e 
Associações setoriais, em um debate franco, 
com farta exposição por parte de todos os 
players. O fulcro da potente argumentação: 
os reajustes promovidos mensalmente 
pela Petrobras no insumo, fundamental 
para as condições de rodagens de qualquer 
pista no país e que representa sempre um 
ponderável dispêndio, e o ressarcimento 
desses preços, publicados com defasagem, 
superando os índices inflacionários 
conhecidos e somente corrigidos (também 
de forma defasada) nos estertores do 
ano fiscal. E novamente, Rodovias&Vias 
se vê forçada a buscar “notícias velhas”, 
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para continuar a tratar do tema, que 
permanece atual. Para isso, é preciso voltar 
à Dezembro de 2017, em uma matéria 
publicada por um dos veículos da Rede 
Globo de Comunicação, onde, na parte 
dedicada à “Economia” se encontrava o 
seguinte título: “Reajuste do asfalto pode 
paralisar obras em rodovias em 2018”. 
Trocando em miúdos, o timer da bomba, 
continuava ativado, em seu inexorável 
“tic-tac”. Mas desta vez, era a Câmara 
Brasileira da Indústria de Construção (CBIC), 
na figura do presidente de sua Comissão 
de Infraestrutura, Carlos Eduardo Lima 
Jorge (que também assumiu neste ano 
a presidência da Associação Paulista de 
Empresários de Obras Públicas (Apeop-
SP), quem armou a embocadura para soar 
o clarim, em uma tentativa fazer despertar 
o “gigante”. Imbuído do sétimo (e legítimo) 
princípio do “Código de Ética Associativo” 

por ele mesmo proposto em seu 
primeiro ato, e que preconiza “Defender 
práticas licitatórias que respeitem o 
preço justo, a isonomia, a subdivisão de 
empreendimentos em parcelas técnicas e 
economicamente viáveis, a pontualidade 
dos pagamentos e a qualidade dos 
projetos”, que ao detalhar o problema, 
repetiu uma possível solução, já sinalizada 
pelo mercado de distribuição, na referida 
reportagem de Rodovias&Vias: que o 
DNIT pague todo mês o gasto com asfalto. 
Ainda na matéria veiculada pela Globo, é a 
CBIC quem afirma que as empresas, além 
de não terem condições de arcar com os 
reajustes mensais durante todo o ano, 
para depois repassar ao DNIT, repercutiu, 
com justificada preocupação, o anúncio 
da Petrobras, de que haveria reajuste no 
insumo, de 8% no primeiro quadrimestre e 
de 12% a partir de Maio. 

Edição anterior da revista que debateu o tema em Novembro/2016



OLHA O BREQUE
A conhecida capacidade rítmica 

brasileira parece esvair-se em meio 
ao descompasso entre expectativa e 
realidade. Impasse que segue em 4 
tempos, somente a tônica parece não 
prescrever, em uma melodia dissonante, 
cuja letra também já foi registrada na 
Rodovias&Vias pelo colunista Ferdinando 
Bocanegra, na edição citada no começo 
desta matéria: “empilhar contratos em 
desequilíbrio é uma das melhores práticas 
voltadas à quebra de empresas”, avaliava 
o espanhol naturalizado brasileiro, em 
artigo intitulado “Modelo de negócio 
insustentável”. Ainda atual, a resenha 
seguia, como em um refrão, mais adiante: 
“Quem está operando assim, ou quebra, ou 
está engravidando do próximo escândalo”. 

Como em um repique do conhecido estilo 
do samba, que prenuncia uma “parada” 
recheada de dramaticidade, resta a este 
periódico reforçar o coro, antes do silêncio 
abrupto dos instrumentos: uma medida 
improvisada ao fim do canto, normalmente 
executada quando se acabam os recursos 
harmônicos e em um momento em que, na 
verdade, se faz necessário um andamento mais 
rápido para sair de um “partido alto", sujeito à 
interpretações sincopadas, para um “esquema 
novo”, mais célere e dinâmico.

Tal como o fez, e em sua missão, teimosa-
mente persiste em não desistir, Rodovias&Vias, 
deixando de lado exercícios de vã futurologia, 
continuará acompanhando a evolução deste 
enredo. Seja ele a culminar em apoteose, ou em 
lastimável recuo de uma bateria que silencia. 
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QUEM FISCALIZA
O FISCAL?

Segundo a resposta dada pelo ministro Raimundo Carreiro, e acatada 
em determinação plenária do Tribunal de Contas da União, sob sua 
presidência, é o próprio TCU. Com a ação de controle, dirigida à Agência 
Nacional de Transportes Terrestres, a instituição fiscalizará questões 
como o cumprimento de prazo das concessões, valores de pedágios, obras 
de infraestrutura, e os montantes de propriedade da União aportados. 
Em sua justificativa, o ministro-presidente classificou o cenário dos 
“trechos estratégicos para o desenvolvimento da infraestrutura do 
país”, nomeadamente as rodovias Presidente Dutra, Régis Bittencourt 
e Fernão Dias, como “desalentador”, por apresentarem “altos índices de 
inexecução de investimentos”, apesar da cobrança por ele considerada 
“excessiva” nas tarifas dos pedágios. 

FISCALIZAÇÃO
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DESDOBRAMENTOS
Como não poderia deixar de ser, 

Rodovias&Vias acompanhará o desenrolar da 
apuração e quando configurada a oportunidade, 
acionará suas equipes em Brasília para, junto à 
Agência e ao TCU, colher diretamente os fatos 
e pareceres resultantes destas ações, na certeza 
de que certamente ela contribuirá para um 
melhor ambiente para o setor, do qual o Brasil é 
umbilicalmente dependente para progredir.  

Não é de hoje que o TCU vem 
observando o desempenho 
das concessões rodoviárias do 

Brasil. Por meio de acórdãos pontuais, 
o tribunal, colocando sob perspectiva 
as dificuldades das concessionárias em 
obter financiamentos e os consequentes 
atrasos em obras, vem analisando há 
pelo menos 4 anos, trechos concedidos 
como o da Nova subida na Serra de 
Petrópolis (RJ) na BR-040 entre Juiz 
de Fora (MG) e o Rio de Janeiro (RJ); 
a BR-10 entre ES e BA (esta, ação de 
controle solicitada por Comissão Externa 
da Câmara dos Deputados), e mais 
recentemente, a situação que culminou 
na caducidade do contrato da BR-153 
em um trecho de 625 Km entre Anápolis 
(GO) e Aliança do Tocantins (TO), 
que, segundo a instituição, “não teve, 
sequer, os pedágios instalados ao fim 
do primeiro ano de concessão”. Como 
normalmente, presume-se que, onde 
há fumaça, há fogo, o órgão – ao menos 
por hora – optou por pegar a lupa, 
guardada logo ali ao lado do martelo, 
para averiguar melhor a situação. 

TCU e Concessões

E, passo natural em ato contínuo, 
contemplar e apurar, junto à ANTT, os 
quesitos seguintes (tais como aparecem 
na proposta, e em sua redação original): 
“cumprimento de prazos de início e 
término dos contratos, bem como dos 
investimentos previstos nos planos de 
exploração das rodovias; evolução das 
tarifas praticadas; valores arrecadados 
pelas concessionárias durante as 
concessões; existência e pertinência de 
aportes de recursos da União; bem como 
a existência e a pertinência de encontros 
de contas de contratos encerrados, 
rescindidos ou caducos, com especial 
atenção para indenizações pagas pela 
União por serviços não amortizados; 
e ainda a existência e situação de 
eventuais bens reversíveis.” 
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Entrega de trecho da emblemática BR-101 em Alagoas, marcou início das 
despedidas da gestão de Maurício Quintella Lessa no Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil. Segmento entre Rio Largo e Joaquim Gomes totalizará um 
corredor de 260 Km entre Maceió (AL) e Recife (PE), privilegiando segurança e 
qualidade de rodagem. Com pavimento executado em concreto, obra impulsiona a 
vocação turística regional, bem como incrementa o desempenho logístico de cargas.

INTEGRAÇÃO
CONCRETA
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Com 1047,7 Km entre Natal (RN) e Feira 
de Santana (BA) - pouco menos de 
um quarto de extensão total de Norte 

a Sul do país - o chamado trecho Nordeste da 
BR-101, considerada a “obra rodoviária mais 
importante para Alagoas e para e a região”, é 
o tipo de trabalho que excede as ponderações 
sobre segurança do tráfego de área e invade 
o prisma estratégico nacional. Nele inserido, 
um segmento significativo, de 687,4 Km já 
duplicados até o momento, já atende 6 capitais, 
69 municípios e cerca de 11 milhões de pessoas, 
o que mais o que justifica a  inclusão da rota 
desta rodovia longitudinal, como prioritária 
dentro do “Programa Avançar”, do governo 
Federal. Fatos que deixam entrever a premência 
de aceleração dos 6 lotes executados em 
Alagoas, em um total de 156 Km no Estado 
(cerca de 63% da extensão alagoana já 
duplicada), que atendem – sozinhos - mais de 
2 milhões de pessoas. Tendo estes números 
e este contexto em mente, e junto à uma 
grande entourage, formada por autoridades 
e populares, Rodovias&Vias se apresentou, 
sob forte expectativa e característico sol, 
para registrar um aguardado descerramento. 
“Havia um desperdício intolerável dos recursos 
públicos, que resultava em ampla geração 
de desemprego, e consequentemente de 
desesperança, de aflição, para milhares de 

Autoridades liberam o tráfego no trecho de Joaquim Gomes e Rio Largo - Alagoas, novo trecho duplicado
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famílias brasileiras”, disse o ministro Moreira 
Franco, então à frente da Secretaria Geral 
da República. “Ao recuperar o que já tinha 
sido feito na BR-101, ilustramos aqui 
nesta inauguração, um significado, não 
em termos de números, não em termos 
das garantias que isso representa, mas 
sobretudo, pela capacidade de gerar, 
induzir negócios, emprego, renda, mais 
oportunidade, mais esperança e a certeza 
de que esse núcleo do Estado de Alagoas 
passa a estar integrado a um vetor de 
crescimento econômico do Brasil”, concluiu. 
Em seu discurso o ministro Maurício 
Quintella, disse. “Estamos entregando esse 
trecho, retomado em 2016, que vai trazer 
mais segurança para os usuários, fomentar 
o turismo, integrar os estados vizinhos 
e contribuir para o desenvolvimento do 
Estado de Alagoas e de toda a região”, 
afirmou. Restando apenas 11 Km para sua 
total duplicação no segmento alagoano,  
que aguardavam posicionamento – já 
definido – acerca das compensações para 
a aldeia Wassu-Cocal. Os investimentos 
totalizam cerca de R$ 1,8 Bilhão, a obra 
de duplicação na BR-101 de Alagoas, foi 
dividida em seis lotes, todos feitos em 
pavimento em concreto. Com a entrega de 
mais esses 30 km, a estrada chega a 156 km 

Maurício Quintella
Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Cívil

“Estamos entregando 
esse trecho, retomado em 
2016, que vai trazer mais 
segurança para os usuários, 
fomentar o turismo, 
integrar os estados 
vizinhos e contribuir para 
o desenvolvimento do 
estado de Alagoas e de 
toda a região. ”
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Ministro Moreira Franco
Então Secretário Geral da República

“Na BR-101, ilustramos aqui nesta 
inauguração, um significado, não em 

termos de números, não em termos 
das garantias que isso representa, 

mas sobretudo, pela capacidade de 
gerar, induzir negócios, emprego, 

renda, mais oportunidade, mais 
esperança e a certeza de que esse 

núcleo do Estado de Alagoas passa 
a estar integrado a um vetor de 

crescimento econômico do Brasil. ”



de pista dupla no estado, o que equivale 
a 63% de sua extensão total, e cumprem 
fielmente as premissas do programa: 
“Retomamos nove lotes, o último deles 
em Pernambuco”, resumiu o então 
ministro Maurício Quintella. “Brevemente, 
teremos Aracaju e Salvador, por que as 
obras continuam nesses outros trechos”. 
Quintella ainda comentou que todo o 
investimento feito, está assegurado por 
meio de ações que se arrojam para o longo 
prazo: “Já contratamos a manutenção 
de toda BR-101 com isso investiremos 
pelos próximos 5 anos R$ 65 milhões o 
que assegurará que essa via estruturante 
permaneça em ótimas condições”, disse. 
De fato, o DNIT continua a atuar de forma 
consistente, mirando o objetivo: “A 
inauguração fecha o importante trecho 
entre Maceió e Natal. Estamos dando 

Fabrício de Oliveira Galvão
Superintendente Regional do DNIT /AL

Renan Calheiros 
Senador Estado de Alagoas (MDB/AL)

“A inauguração fecha o importante trecho entre 
Maceió e Natal. Estamos dando especial trato e 
atenção à liberação do trecho restante da reserva, 
negociando com muita transparência e 
fazendo as aquisições. Creio que muito 
em breve conseguiremos licitá-lo e 
efetivamente iniciá-lo. ”

“A bancada federal, em todos os momentos, 
uniu esforços, mas foi graças à circunstância 
de termos um alagoano à frente do Ministério 
dos Transportes que facilitou bastante 
e serviu estrategicamente para 
contornar as dificuldades. A duplicação 
dessa rodovia é fundamental para o 
desenvolvimento do Nordeste.”

especial trato e atenção à liberação do 
trecho restante da reserva, negociando com 
muita transparência e fazendo as aquisições. 
Creio que muito em breve conseguiremos 
licitá-lo e efetivamente iniciá-lo”, revelou 
à Rodovias&Vias o superintendente 
Regional do DNIT em Alagoas, Fabrício de 
Oliveira Galvão. Presente à inauguração, 
o senador Renan Calheiros (MDB/AL), 
destacou que os resultados obtidos são 
fruto de trabalho coletivo: “A bancada 
federal, em todos os momentos, uniu 
esforços, mas foi graças à circunstância de 
termos um alagoano à frente do Ministério 
dos Transportes que facilitou bastante e 
serviu estrategicamente para contornar as 
dificuldades. A duplicação dessa rodovia 
é fundamental para o desenvolvimento 
do Nordeste." Com essa parceria Senador 
comenta, “Todos nós ajudamos. Isso é muito 



importante neste período de dificuldades”, 
declarou, afirmando também que o Estado 
“está enfrentando a crise com ousadia”, e 
aproveitando o ensejo para agradecer à 
Quintella, “por estar dando a prioridade 
necessária no tratamento da malha viária de 
Alagoas”. Dividindo opinião similar à de seu 
pai, o governador de Alagoas, Renan Filho 
(MDB/AL), foi um pouco além e observou: 
“Nós que batemos recordes no recebimento 
de turistas, com rodovias novas e duplicadas, 
vamos dar um salto ainda maior”.  Ainda o 
governador finaliza “Rodovias duplicadas são 
fundamentais, porque salvam vidas. Muitas 

famílias perderam seus entes queridos nas 
curvas e retas da BR-101. Agora, com essa 
rodovia duplicada, o número de acidentes 
diminuirá muito, sobretudo o de mortes. Isso 
é muito importante, porque preserva a vida 
das pessoas". Com as melhorias, estima-se 
que haja uma redução de cerca de 20% no 
número de acidentes, o que por si só impacta 
positivamente a economia Estadual, mas 
está em consonância com compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil, pela 
redução de acidentes de trânsito, como já 
explorado pela Rodovias&Vias em outras 
edições.  

“Rodovias duplicadas são 
fundamentais, porque salvam 

vidas. Muitas famílias perderam 
seus entes queridos nas curvas e 

retas da BR-101. Agora, com essa 
rodovia duplicada, o número 

de acidentes diminuirá muito, 
sobretudo o de mortes. Isso 

é muito importante, porque 
preserva a vida das pessoas. ”

Renan Filho 
Governador de Alagoas (MDB/AL)
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RAIO X
Além do trecho inaugurado (8 Km 

liberados para o tráfego e que chegam a 
30 Km nesta condição), de Messias até Rio 
Largo, as obras pertencentes ao Lote 3 
da rodovia, atualmente 80% executadas, 
quando concluídas, somarão 46 Km sob 
um investimento de R$ 60 milhões, de 
um total de R$ 300 milhões investidos 
no segmento, e que consistem além da 
duplicação, na requalificação do pavimento 
e incluem ainda a construção de dois 
viadutos que se conectam à BR-104. Como 
sinalizado pelo então ministro, está prevista 
a continuidade das obras: Já está em fase 
de mobilização a duplicação de 78 Km nos 
lotes 4 e 5 entre Rio Largo, São Miguel dos 
Campos e Teotônio Vilela; a licitação para 
as cabeceiras da ponte sobre o Rio São 
Francisco na divisa com Sergipe, a variante 
de acesso ao município de Junqueiro, um 
viaduto em Porto Real e a construção de 
um Posto Fiscal. 

Ficha técnica BR-101 Nordeste 

•  22 meses 
•  90 km duplicados 
•  Retomada de 9 Lotes
•  2 mil empregos
•  Conclusão do Lote de 24,6 km            
entre Palmares e a Divisa com Alagoas: 
valor de R$ 250 milhões
•  Entrega do Lote 3 de 46 km em 
Alagoas, entre Rio Largo e Joaquim 
Gomes: valor de R$ 300 milhões. 
•   4 capitais interligadas em via 
duplicada: Natal, João Pessoa,            
Recife e Maceió
•  19 km duplicados na Bahia, prontos
•   Avanço de obras no Tramo Sul de 
Alagoas, em Sergipe e na Bahia
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ÊXITO LOCAL,
ABRANGÊNCIA NACIONAL

De certa forma emulando a visão de que 
a ação que beneficia direta e pontualmente 
a população local, reverberando porém em 
um impacto positivo de maior amplitude, 
também a condução dos trabalhos se deu 
por uma empresa que, carregando no nome 
o gentílico de um Estado, expandiu-se ao 
longo de 6 décadas para ser um agente 
transformador do país. Brasileira por vocação 
e verde amarela na alma, a S.A. Paulista levou 
suas cores para imprimir forte ritmo às obras da  
BR-101 em Alagoas, como o fez em outras obras 
estruturantes ao longo da história nacional. 
Não é exagero afirmar que a empresa, ao 
pavimentar sua própria evolução, contribuiu 
de forma virtuosa na conquista de um Brasil 
que roda melhor. Por sinal, “sucesso” e seus 
sinônimos, são palavras recorrentes no léxico 

que compõem o glossário da S.A. Paulista: 
“Uma obra desse porte envolve várias 
fases. Começa com a colaboração do DNIT, 
na fase de desapropriação, nas licenças 
ambientais, vencendo uma série de etapas. 
E neste sentido, a parceria com o DNIT pode 
ser considerada bem sucedida”, declarou 
à Rodovias&Vias José Maria, coordenador 
de obras da S.A. Paulista. “A autarquia se 
empenhou em resolver os desafios que 
surgiram, e em contrapartida a S.A. Paulista 
procurou sempre contribuir para o êxito 
desta obra que está sendo entregue, 
pelo entendimento que tínhamos, da 
importância que ela tem para a população. 
Conseguimos implantar a pista nova em 
concreto, e estamos concluindo os serviços 
de restauração da pista existente”, afirmou. 

Luciano Dias, Lider de Contrato • Celio Feltrin, Diretor • José Maria, Coordenador de Obras • Marcos Paes, Fiscal e Engenheiro do DNIT/AL
Lucas Mateus, Auxiliar de Engenharia • Guilherme Capovino, Engenheiro Civil de Produção • Rafael Ceranto, Engenheiro Civil
e Danilo Miranda, Gerente Administrativo

Esquerda para a direita



SEGURANÇA À
OLHOS VISTOS

Concebida em meio a um contexto 
de grande atenção à melhorias técnicas 
em diversas disciplinas, entre elas, o 
tremendo incremento pelo qual o DNIT 
formulou as bases de novas abordagens 
e novos patamares de desempenho 
para a sinalização viária com o BR Legal, a  
BR-101 passou, na sua gênese, a incorporar 
avanços neste sentido: “O DNIT adaptou o 
contrato ao BR Legal. Então, todo o trecho 
que estamos entregando, está tendo 
concluída toda a parte de sinalização, 
alçando a BR-101 aos novos patamares 
de exigência deste programa, de forma 
completa”, avaliou o coordenador José 
Maria. “É uma nova perspectiva. A nossa 
experiência mostra que hoje a sinalização 
melhorou muito suas características, 
com significativo avanço na segurança 
como resultado. O que eu considero 
fundamental, pois não adianta sob o ponto 
de vista construtivo, apresentarmos uma 
boa obra, bem executada, mas que possua 
uma sinalização não compatível com esse 
nível técnico mais elevado. Tudo tem que 
andar junto”, opinou. 

José Maria
Coordenador de Obras da S.A. Paulista

“O DNIT adaptou o contrato ao 
BR Legal. Então, todo o trecho 
que estamos entregando, está 
tendo concluída toda a parte de 
sinalização, alçando a BR-101 
aos novos patamares de 
exigência deste programa, de 
forma completa.”
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Juliano Lessa
Superintendente da PRF/AL

“Essa duplicação traz uma dinâmica 
maior para as características de 
tráfego do Estado. Os veículos 

viajarão em velocidade maior, 
cumprirão seus trajetos em 

um tempo menor, com mais 
segurança, sem precisar fazer 

ultrapassagens perigosas.”

REFORÇO NA FISCALIZAÇÃO
“Essa duplicação traz uma dinâmica maior para as 

características de tráfego do Estado. Os veículos viajarão 
em velocidade maior, cumprirão seus trajetos em 
um tempo menor, com mais segurança, sem precisar 
fazer ultrapassagens perigosas.”, afirmou Juliano 
Lessa, superintendente da Polícia Rodoviária Federal à 
Rodovias&Vias. “É um fomento à economia, um fomento 
ao turismo. Inclusive, acredito que até mesmo do ponto 
de vista de ocorrências como assaltos, deve haver 
melhora, por conta do aumento da velocidade” apesar de 
estranha, a afirmação possui uma objetividade bastante 
lógica, que o superintendente explica: “Os caminhões 
poderão desenvolver maior velocidade e não ficarão 
mais tão expostos como era o fato em determinados 
trechos onde eles precisavam reduzir muito a marcha. 
Com as duas novas UO’s (Unidades Operacionais da 
Polícia Rodoviária Federal), teremos uma atuação 
ainda mais presente”, avaliou. Ainda de acordo com o 
superintendente, a conclusão do segmento, viabiliza 
a aquisição e utilização de novas tecnologias por parte 
da PRF, que auxiliarão no atendimento mais célere à 
ocorrências e uma fiscalização mais ampla. “Também 
é preciso salientar que a relação construída com o DNIT 
foi excelente. O bom diálogo permitiu nosso bom 
desempenho durante o período de obras – que sempre é 
sensível – e posso dizer que a superintendência Regional, 
na figura do engenheiro Fabrício, nos deu todo apoio. Foi 
uma parceria muito positiva”, ressaltou.
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Capacidade gerencial e gestão integrada, com abrangência capilar, marcam a 
atuação da administração Maurício Quintella à frente de Ministérios dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, também no mapa rodoviário brasileiro. Um bom exemplo disto, 
dentro da prioridade dada à manutenção, vem do Mato Grosso, onde a Superintendência 
Regional do DNIT obteve êxito ao prosseguir com o trabalho em eixos importantes para 
o Estado, cuja saúde viária é fundamental para a balança comercial do país.

VÁRIAS OBRAS, 
VÁRIAS MÃOS

Dentro desta visão estratégica, com 
foco especial no escoamento 
da produção mato-grossense, o 

superintendente do DNIT, Orlando Fanaia 
Machado, explicitou à Rodovias&Vias alguns 
destaques relevantes do conjunto de obras 
tocado pela autarquia ao longo de 2017, e com 
entregas previstas em prazos relativamente 
curtos. Ele avalia que uma confluência de 
fatores organizados, foi preponderante para 
manter este ritmo forte e consistente de 
trabalhos: “Além da boa interlocução com a 
gestão do ministro Quintella, que demonstrou 
sensibilidade e uma boa compreensão das 
necessidades, houve uma boa atuação com 
a bancada de Mato Grosso, junto com o 
senador Wellington Fagundes (PR/MT), que 
conseguiram agir no sentido de assegurar 
os recursos”, comentou o superintendente. 
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BR-070/158 Anel Viário de Barra do Garça
Ponte Rio Garças em ritmo acelerado
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DNIT – Mato grosso

São obras como a que estão sendo realizadas na Serra 
da Caixa furada, e que deverá ser liberada em junho, 
e que integram o Avançar, deflagrado pelo Governo 
Federal dentro do escopo da duplicação da BR-163/MT, 
entre Cuiabá e Rondonópolis, atualmente com cerca de 
60% de execução. Ainda, segundo o superintendente, 
com a previsão de entrega de mais 40km, entre Cuiabá 
e Rondonópolis, duplicados em 2018, a obra poderá ser 
finalizada até 2019. “Outro empreendimento importante 
a ser entregue ainda este ano, trata-se da construção de 
8 pontes na BR-242/MT, que com a pavimentação da 
rodovia entre Nova Ubiratã e Santiago do Norte, restaram 
por concluir estas pontes, que aguardam a  emissão 
de licença ambiental.  Uma vez que estejam prontas, 
pouparão os usuários de um desvio de cerca de 8 Km”, 
afirma Machado. Um desempenho notável. “2017, foi um 
ano onde conseguimos desenvolver muito o programa 
CREMA em BR’s como a 070 e a 174”, adicionou. A BR-
163/MT, entre Sinop e a divisa com o Pará, também foi 
contemplada pelo CREMA, com investimentos da ordem 
de R$ 35 milhões em 2017 e com estimativa de R$ 40 
milhões para 2018. O foco na execução dos CREMAs tem 
sido na atuação nos principais corredores de transportes 
e para se evitar que contratos não tenham a sua 
execução comprometida e que sejam entregues dentro 
do prazo do programa.

Construção das pontes da BR 242

Ponte 05 - Ponte Rio Água Limpa

Ponte 07 - Ponte Rio Jaguaribe

Ponte 08 - Ponte RioSantiago

“Outro empreendimento 
importante a ser entregue ainda 
este ano, trata-se da construção 
de 8 pontes na BR-242/MT, que 
com a pavimentação da rodovia entre 
Nova Ubiratã e Santiago do Norte, 
restaram por concluir estas pontes, 
que algumas aguardam a emissão de 
licença ambiental. ”
Orlando Fanaia Machado
Superintendente do DNIT/MT
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IMPLANTAÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO

A boa performance, gera expectativas 
para outras obras cruciais para o fomento à 
atividade do agronegócio, como as obras do 
trecho da BR-242/MT, entre Santiago do Norte 
até Querência. Com 3 lotes contratados por 
meio do Regime Diferenciado de Contratação 
Integrada (RDCi), já é divisado pela autarquia, 
um corredor de transporte que fará conexões 
de grande valia, como a intersecção com a 
BR-163 e a BR-158. “São rodovias transversais 
que permitirão acesso de cargas, por exemplo, 
à ferrovia Norte-Sul, criando boas opções 
regionais”, aponta o superintendente. Segundo 
o DNIT, um projeto em andamento, que carece 
da expedição de licenciamento ambiental. 

BR-158 – LOTE A
Ainda quanto à implantação e 

pavimentação de rodovias, o DNIT conseguiu 
aprovação da FUNAI – Fundação Nacional do 
Índio – para o traçado da variante na BR-158/
MT, que contorna uma comunidade indígena, 
o que viabilizou o andamento junto ao IBAMA 
– Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – das licenças 
Prévias e de Instalação para que as obras se 
iniciem ainda em 2018. Divididas em dois lotes, 
o Lote A, de Posto do Luizinho à Alto Boa Vista, 
já está sob a batuta da Destesa Engenharia 
e Construções, vencedora do pregão, com 
orçamento de R$ 180 milhões e cerca de 94 Km 
de extensão. 

“Estamos atuando para acelerar este 
empreendimento. Ao viabilizarmos 
a Licença de Instalação, esperamos 
que a empresa possa efetivamente 

mobilizar-se e adquirir bom ritmo em 
2019. É um segmento que apesar 

de consolidado, ainda está em 
terra, mas que possui alto tráfego, 
com VDM cerca de 2 mil caminhões 

e que se não for atendido, pode 
inviabilizar o fluxo, que só faz 

aumentar a cada ano. ”
Orlando Fanaia Machado

Superintendente do DNIT/MT

Rodovias federais
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BR-158 na terra indígena Marãwaitsédé

DNIT – Mato grosso

SOBRE A DESTESA
Atuante no setor desde 1977, a Destesa 

possui amplo acervo técnico na modalidade 
rodoviária em suas diversas disciplinas, 
da terraplenagem à pavimentação. Visão 
intrínseca ao seu plano de negócios, a empresa 
vê no dinamismo de sua atuação, um fator 
indutor de desenvolvimento, tanto pelos 
empregos que gera nas localidades onde 
opera, quanto pelo legado que deixa ao final 
de seus trabalhos, caracterizados sempre pelo 
alto índice de qualidade. Arrojada e moderna, 
a gestão da Destesa privilegia o constante 
aprimoramento tecnológico, e está alinhada 
ao que de mais moderno existe à disposição 
da construção pesada, não só em termos de 
métodos, mas também de equipamentos, 
utilizando-se do expertise reunido por outras 
empresas do grupo, como a EURO Tractor, 
o que contribui para uma frota própria 
constantemente renovada e 100% focada em 
eficiência. 

BR- 158 – LOTE B
Ainda não licitado, o Lote B, tem previsão de 

licitação para abril. “Estamos atuando para acelerar este 
empreendimento. Ao viabilizarmos a Licença de Instalação, 
esperamos que a empresa possa efetivamente mobilizar-
se e adquirir bom ritmo em 2019. É um segmento que 
apesar de consolidado, ainda está em terra, mas que 
possui alto tráfego, com VDM cerca de 2 mil caminhões 
e que se não for atendido, pode inviabilizar o fluxo, que 
só faz aumentar a cada ano”, alerta o superintendente 
Orlando. A adição de cerca de 70 Km ao traçado, além de 
evitar conflitos de segurança com a comunidade, ainda 
será capaz de assimilar tráfego de mais 2 municípios além 
de Alto Boa Vista: Serra Nova Dourada, Bom Jesus do 
Araguaia, solucionando duas questões importantes em 
uma única alternativa. Este “destravamento”, também abre 
a possibilidade de uma nova pavimentação entre São Félix 
do Araguaia com a divisa do Tocantins.
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CORREDORES LOGÍSTICOS
“Como temos um Estado com características agrícolas muito 

fortes, é importante ter em mente que não apenas a conservação, 
mas a restauração também possui muita relevância, devido ao 
enorme nível de exigência que caracteriza o tráfego pesado, com 
intuito de garantir as boas condições de rodagem”, resume o 
superintendente Orlando Machado. Com um VDM na época de 
safra que alcança cerca de 10, 12 mil caminhões, será iniciada a 
restauração da BR-364 entre Alto Araguaia e Rondonópolis em 
um esforço que constitui um bom exemplo desse esforço de 
reconstrução levado a cabo pelo Departamento. 

“O BR Legal, evidentemente 
foi um marco na melhoria da 
sinalização. Mas houve uma 
evolução tecnológica muito 
grande dos dispositivos, por ele 
provocada. É um programa que tem 
trazido grandes resultados e temos 
a expectativa, e acredito que é uma 
tendência, de que ele não apenas se 
mantenha, como evolua. ”
Laércio Coelho Pina
Superintendente Substituto do DNIT/MT

BR LEGAL
Com melhores condições de pavimento, os 

gestores do DNIT veem outras ações paralelas 
para privilegiar a segurança dos usuários 
nas rodovias mato-grossenses, surtindo 
bons efeitos: “O BR Legal, evidentemente foi 
um marco na melhoria da sinalização. Mas 
houve uma evolução tecnológica muito 
grande dos dispositivos, por ele provocada”, 
observa Laércio Coelho Pina, superintendente 
substituto da Regional cuiabana. “É uma 
constatação a olhos vistos, que estamos 
verificando na redução do número e da 
gravidade dos acidentes”, frisa ele. “É um 
programa que tem trazido grandes resultados 
e temos a expectativa, e acredito que é uma 
tendência, de que ele não apenas se mantenha, 
como evolua”, finalizou.

DNIT – Mato grosso
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Crema • BR-070 • BR-LEGAL

SONHO CONCRETO

DNIT – Mato grosso

A superintendência Regional mato-
grossense do DNIT também não se furta em 
buscar alternativas para além dos pavimentos 
flexíveis. Integrando parte das obras de 
duplicação da BR-163 no Estado, foram 
entregues cerca 23 Km de pista em concreto, 
entre Cuiabá e a Serra de São Vicente, solução 
extensamente utilizada em rodovias no sudeste 
e que coincidem com exemplos entre as 
ponteiras nos rankings de qualidade, como o da 
CNT. Com maior vida útil e baixa manutenção 
relativa, o material, considerado nobre, é 
apontado por técnicos como uma escolha 
condizente com as exigências de tráfego de 

veículos pesados, algo especialmente desejável 
em um ambiente intensamente produtivo, com 
grande destaque para commodities: “Mato 
Grosso é referência na produção agrícola, e o 
DNIT tem uma visão prioritária para o Estado 
melhorar a infraestrutura, pelo grande volume 
de caminhões para escoar a produção”, avaliou 
Valter Casimiro Silveira, então Diretor Geral do 
DNIT, detalhando ainda, dentro dessa visão 
estratégica, que: “O objetivo é que o DNIT 
tenha celeridade para realizar as manutenções 
nas rodovias, para evitar a reclamação dos 
usuários”, declarou no evento de entrega da 
pista, na Vila Olho D’água.

Rodovias federais
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RORAIMA:
O NORTE DO RODOVIARISMO DE AÇÃO

Em um contexto restritivo - até mesmo proibitivo - o jovem Estado conseguiu 
manter e mesmo avançar na infraestrutura de sua malha rodoviária Federal. 
Trabalho em equipe, eficiência de gestão e uma aguda percepção de objetivos, 
foram ferramentas essenciais para o sucesso.

Dentre os muitos predicados de Roraima, 
há um em especial, que evoluiu de 
tendência, para um fato relevante: o 

Estado tem posição já consolidada como a última 
grande fronteira agrícola do Brasil. Soja, milho, 
algodão, são culturas que paulatinamente vem 
ganhando espaço no ex território, e que acabam 
por gerar forte demanda por infraestrutura. 
Contudo, mais do que atrativo, e restrito à 
esfera das possibilidades, Roraima parece ter 
se preparado para esta situação auspiciosa, 
efetivamente tornando-se uma opção rentável 
para o agronegócio, chegando a fazer frente ao 
poderosíssimo Mato Grosso quando o assunto 
chega aos Transportes. Em muito responsável por 
isso, sua malha viária Federal, bem estabelecida e 
sob constante aprimoramento, é o objeto desta 
reportagem que pretende oferecer um mapa 
fidedigno desta evolução.

BR - 401/RR

BR - 401/RR

Rodovias federais
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“Veja a proximidade com a 
Venezuela, um país com imenso 

potencial. É certo que passa por uma 
crise, por conta do regime.

Mas não há regime que seja eterno.”
Luciano Castro

Secretário do MTPA

NO LIMIAR DAS OPORTUNIDADES
Vizinho do Amazonas, considerado 

a “porta de entrada” do Estado para 
o Brasil, da Venezuela, e da Guiana 
Inglesa, Roraima, para além de sua 
capacidade produtiva, também pode 
ser considerado um entreposto capaz 
de influenciar positivamente a balança 
comercial brasileira. “Veja a proximidade 
com a Venezuela, um país com imenso 
potencial. É certo que passa por uma 
crise, por conta do regime. Mas não há 
regime que seja eterno. Eventualmente, 
ela achará o seu caminho e retomará 
o crescimento. O mais importante aí é 
ver que há muita disposição por parte 
deles em comprar. Seja lá o que se 
produza em Roraima, com a situação 
estabilizada por lá, será destravado um 
enorme mercado consumidor”, observa 
o secretário de Estado de Gestão de 
Programas de Transportes do Ministério 
dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil Luciano Castro. É dele também a 
conta de 520 Km de distância da capital 
Georgetown, da Guiana Inglesa (atual 
República Cooperativa da Guiana), que 
dali possibilita a chegada ao Caribe e 

de lá “para o mundo”. Por sinal, há tratativas 
em curso, para exploração desta rota, tanto 
por parte do governo brasileiro, quanto por 
parte do governo guianense para concretizar 
uma rodovia que, apesar de cara, por 
atravessar regiões pantanosas e de alto valor 
ambiental, deixa entrever uma excelente 
perspectiva de viabilidade econômica. 
“Grosso modo, são 300 Km do lado brasileiro 
e 200 Km do lado da Guiana, que abrem 
possibilidades interessantes para a Zona 
Franca de Manaus, inclusive, o que abriria 
um tráfego de importação e exportação que 
estimamos, pode ser bem vantajoso”, sinaliza 
o secretário. Somado à rodovia, também 
há o projeto guianense para a construção 
de um porto em águas profundas, além 
da construção de uma hidrelétrica, que 
poderia ser conectada ao sistema brasileiro. 
“Roraima se abre para o mundo de uma 
forma absolutamente diferenciada”, vaticina 
o secretário Luciano Castro.

Obras aceleradas no  trecho da BR-432

DNIT – RORAIMA
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BR-401: SEGURANÇA
E CAPACIDADE AMPLIADAS

Rodovias federais

Com a presença do ministro Maurício 
Quintella, foi inaugurado o primeiro trecho 
de 70 Km da BR-401, uma rodovia estratégica, 
que liga Boa Vista, à Bonfim, na fronteira 
com a Guiana Inglesa. Tratava-se de uma 
rodovia muito antiga, com o pavimento 
muito comprometido, que foi incluída em 
um programa não só de restauração, mas de 
ampliação, pois ela não possuía acostamento. 
“Além deste trecho inaugurado pelo ministro, 
estamos com obras à todo vapor, atuando nas 
duas extremidades. Também, a BR-401, possui 
uma ponte que liga à Boa Vista, a ponte do 
Macuxi, a mais antiga e tradicional de Roraima, 
que possui previsão para ser duplicada. 
Seu projeto deverá ser estaiado, inclusive.” 
Afirma a superintendente Regional do DNIT, 
Delchelly Roberta Oliveira. “Uma melhoria 

demandada por conta do fato de que no 
outro lado, já na área urbana, conseguimos 
duplicar, pelo DNIT em parceria com a 
prefeitura, a chegada, que conecta-se com a 
avenida das Guianas. É uma duplicação que 
deverá seguir até a BR-432, que dá acesso 
à sede do município do Cantá. Tudo isso, 
por que se prevê ali uma grande expansão 
urbana, onde verificamos já um aquecimento 
na especulação imobiliária, em muito por 
conta da expectativa gerada pelas obras.” 
Ainda de acordo com a superintendente 
Delchelly, "Até o final deste ano, devem ser 
entregues todas as melhorias na BR-401, 
concluídas, o que a tornará uma rodovia 
compatível com o padrão DNIT. Não resta 
dúvidas, que em nada ficará a dever para 
nenhuma rodovia brasileira”, afirmou.

Inauguração de trecho da BR-401
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BR-432: CONFLUÊNCIA DE INVESTIMENTOS
devemos ter aí um pouco mais de um terço de 
toda sua extensão”, afirmou o secretário. Com 
investimentos globais em torno de R$ 240 
milhões, as pontes, feitas em madeira, serão 
substituídas – todas – por pontes de concreto. 
Também está planejada a restauração da 
parte inicial desta rodovia, para que se possa 
implantar os acostamentos, um trecho que 
integra a BR-401 ao Cantá. Especificamente 
para evitar conflitos nesta conexão, que 
atualmente passa por área urbanizada.

Prevista no Programa Avançar, esta 
rodovia BR-432 , que se conecta à outra 
importante via roraimense, a BR-174 no 
Km 500, possuía uma grande extensão 
ainda em terra. Por conta do perfil 
produtivo, voltada à atividade agrícola, 
e naturalmente bastante exigente, ela 
possui uma trajetória curiosa: concebida 
como vicinal, ela depois se tornou uma 
rodovia Estadual, vindo por fim a se tornar 
Federal. Tão estratégica quanto a BR-401 
para Roraima, ela permite uma economia 
de 60 Km para a chegada à capital, 
evitando a passagem por Caracaraí. Uma 
rodovia com capacidade para mudar as 
rotas para o transporte de cargas para Boa 
Vista, na confluência com a BR-401, o que 
evidencia a necessidade da duplicação. “Já 
inauguramos cerca de 30 Km, e até o final 
de Abril, serão mais 15 Km. Então, antes 
do período de inverno, bastante chuvoso, 

DNIT – RORAIMA

“Até o final deste ano, 
devem ser entregues todas 

as melhorias na BR-401, 
concluídas, o que a tornará 

uma rodovia compatível
com o padrão DNIT. ”

Delchelly Roberta Oliveira
Superintendente Regional do DNIT/RR
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Rodovias federais

BR-174: NOVA LICITAÇÃO 
Em parceria com o Governo do Estado, 

deverá ser lançado um novo certame 
para as obras da BR-174, contemplando 
o trecho compreendido entre a ponte 
do Cauamé, até Pacaraima, em direção 
à fronteira com a Venezuela. Serão 
cerca de 110 Km, a serem duplicados no 
primeiro segmento de 5 Km, e que serão 
restaurados e alargados no restante da 
extensão. Capitaneado pelo consórcio 
liderado pela Sanches Tripoloni, o acesso à 
Pacaraima já encontra-se em andamento, 
com um trecho já inaugurado de cerca 
de 25 Km, com diversas melhorias no 
padrão técnico, que vão de implantação 
de acostamentos, alargamento de 
pista,  à readequação/implantação de 

elementos de drenagem. “O ritmo está 
bom, e a empresa deve abrir em breve 
mais 30 Km, totalizando mais 55 Km 
concluídos de obras rodoviárias neste 
segmento”, avaliou o secretário Luciano. 
A presença da comunidade indígena 
de São Marcos, levou a secretaria e 
o DNIT a abrirem um diálogo, que 
resultou em uma compensação, 
devidamente acompanhada pelos 
Ministérios Públicos Estadual e Federal 
e FUNAI, que estabeleceu a recuperação 
de cerca de 40 Km de estradas 
vicinais dentro das comunidades, 
concomitantemente ao avanço das 
obras. “É uma forma de garantir o fluxo 
da produção, com a tranquilidade de 
que eles tenham mais segurança e 
uma boa condição de trafegabilidade”, 
relatou a superintendente Delchelly. 
“Mas as obras na BR-174 continuam”. 
Ainda segundo Delchelly, o trecho de 
Caracaraí até o Igarapé Caleffi, está 
sendo recuperado e tendo implantados 
os acostamentos, até então inexistentes, 
em obras que incluem a restauração do 
pavimento até Rorainópolis.

“O ritmo está bom, e a 
empresa deve abrir em breve 

mais 30 Km, totalizando mais 
55 Km concluídos de obras 

rodoviárias neste segmento.”
Luciano Castro

Secretário do MTPA
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GESTÃO DE PARCERIAS
de “mergulhões”, que permitirão o fluxo 
de tráfego de forma contínua, sem os 
perigos das travessias em nível. “É uma visão 
moderna, que prevê investimentos de mais 
de R$ 200 milhões, com foco na solução 
e eliminação de problemas estruturantes 
na capital”, resume a superintendente 
Delchelly. Ainda, segundo o DNIT, as 
parcerias se dão por meio de diversos 
instrumentos, incluindo convênios de 
delegação, e mesmo parcerias com o 
Exército Brasileiro, cuja capacidade de 
engenharia é reconhecida mundialmente. 
“Este é um expediente que prevê baixa 
contrapartida do Governo Estadual, com 
aporte de recursos via ministério e que, 
ainda na gestão do governador Anchieta, 
era uma alternativa interessante para 
viabilização de obras, pois ainda não havia 
a superintendência do DNIT no Estado”, 
relembra o secretário Luciano Castro. “Hoje, 
com a conquista da superintendência no 
Estado, esse cenário melhorou. 

Ainda sobre a BR-174, foi viabilizada 
uma parceria, junto à prefeitura de 
Boa Vista, para tratar dos segmentos 
onde a rodovia assume características 
urbanizadas, mais próximas às de 
avenida. De fato, a BR-174, integra 
dois pólos da cidade, a área central e a 
periferia, transmutando-se em duas vias 
principais: a Avenida Brasil, e a Avenida 
Venezuela, subindo à ponte do Caomé, 
permitindo acesso à Pacaraima, aí, 
voltando às características rodoviárias. 
Crescentemente demandado esse 
complexo viário já começa a apresentar 
sinais de saturação, de modo que o 
DNIT já começa a elaborar projetos para 
dirimir os pontos de conflito, dentro do 
trajeto. A abordagem prevê a urbanização 
das marginais da Avenida Brasil, uma 
rotatória aérea na altura da Praça 
Simón Bolívar (destacada no noticiário 
por ser o ponto de concentração dos 
refugiados venezuelanos), e a utilização 

Sede da Superintêndencia DNIT Roraima



RODOVIAS&VIAS58

Rodovias federais

BR-210: SUBINDO NO ESCORE
Outra obra em parceria com o Governo 

do Estado, o histórico da BR-210 antes 
das intervenções não era promissor. De 
acordo com a CNT, esta rodovia Federal 
figurava entre as piores do Brasil, situação 
que, atualmente nem de longe parece 
ter acontecido. Pavimentada e sinalizada 
do Km 500 até o município de São João 
da Baliza, ela terá, a exemplo de outras 
rodovias já citadas nesta matéria, suas 
pontes de madeira substituídas por pontes 
de concreto. Federal no extremo Sul do 
Estado, ela prossegue de Caroebe até a 
usina de Jatapu, em uma seção mais antiga, 

conhecida como Perimetral. Em uma 
conexão que possibilitaria o seguimento 
da rodovia até Santarém, o DNIT 
atualmente está procedendo ao Estudo 
de Viabilidade Técnica Econômica e 
Ambiental para a implantação, em um 
projeto de autoria do deputado Federal 
Remídio Monai (PR/RR). “De uma forma 
geral, os investimentos em Roraima são 
muito fortes”, comemora o secretário 
Luciano Castro, dando ainda espaço a 
um certo lirismo: “Para sonhar, é preciso 
conhecer. E o EVTEA serve exatamente 
para isso”, concluiu.

Trecho da BR-401 concluído



PUBLICIDADE
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ENTREVISTA
Secretário de Estado de Gestão de Programas de Transportes do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil durante a gestão de Maurício Quintella

R&V: Em que pese o senhor possuir uma reconhecida visão 
estratégica e muita experiência no setor de infraestrutura, 
sabemos que o panorama em que você assumiu a secretaria era 
desafiador. Como você avalia, em retrospecto, sua gestão?

“Pode-se dizer que o 
MTPA possui ampla 

ação no setor de 
infraestrutura no país. 

É o grande ministério 
de infraestrutura hoje, 

por possuir musculatura 
suficiente, desde sua 

concepção, para abraçar toda 
a questão dos transportes, 

de uma forma global. 
Integrada.”

PERSPECTIVA
INTEGRADORA

CEARENSE DE NASCIMENTO, RORAIMENSE POR OPÇÃO, MAS ACIMA DE TUDO, BRASILEIRO DE CORAÇÃO. MAIS 
QUE UM PUNHADO DE GENTÍLICOS, O ECONOMISTA LUCIANO CASTRO REÚNE EM SEU PASSO DETERMINADO 
E CÉLERE, OUTRO TANTO DE QUALIDADES QUE O CREDENCIAM AOS VERBETES DA HISTÓRIA BRASILEIRA. 
ENTRE ELAS, A VISÃO ESTRATÉGICA, QUE EXERCEU EM SEUS MANDATOS NA CÂMARA E CONTRIBUIU, 
INQUESTIONAVELMENTE, PARA O AVANÇO DO RODOVIARISMO NO ESTADO DE RORAIMA. PREDICADOS DE UM 
LÍDER COM SUFICIENTE EXPERTISE PARA UMA BEM SUCEDIDA GESTÃO DE SECRETARIADO NA MAIS IMPORTANTE 
PASTA DA INFRAESTRUTURA NACIONAL. COM SUA CARACTERÍSTICA FALA PONDERADA, ELE RECEBEU 
RODOVIAS&VIAS PARA DETALHAR SUAS PERCEPÇÕES E AVALIAR OS RESULTADOS OBTIDOSA. 

Luciano Castro: Minha vinda para o MTPA ocorreu em 2015, 
ainda na gestão do ministro Antônio Carlos, que nos convidou 
para assumir a secretaria. Já naquela época, enfrentamos severos 
problemas de corte orçamentário, ainda na administração da 
presidente Dilma. Depois, houve a mudança de governo, com a 
chegada do presidente Temer, e a escolha de Maurício Quintella 
para a pasta dos Transportes. Então, em um relativo curto espaço 
de tempo, observamos alterações importantes logo na nossa 
chegada. Foi um início difícil. Some-se a isso, a fusão pela qual 
passou o Ministério dos Transportes, que passou a incorporar 3 
outros ministérios: Portos, Aeroportos e o Transporte em si, que 
inclui os modais rodoviário, ferroviário e aquaviário. Esta fusão 
foi complexa, extremamente complicada. E aí preciso ressaltar 
que me causou uma impressão muito positiva, a capacidade do 
ministro Quintella, de obter êxito neste novo arranjo ministerial. 
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Secretário de Estado de Gestão de Programas de Transportes do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil durante a gestão de Maurício Quintella
Luciano Castro 

Como estavam os ânimos à esta época e com 
todo esse cenário?

No começo, ficamos um pouco receosos com 
tudo que aconteceu em tão pouco tempo, com 
os desafios que se delineavam. Mas o ministro 
Maurício demonstrou uma condição excepcional 
de condução, de negociação , de trato com a 
coisa pública, consolidando o novo ministério, 
de uma maneira muito firme. Muito consistente. 
Ele demonstrou uma rara competência, em 
procurar entender e viabilizar todos esses setores 
ao mesmo tempo. E eu expresso aqui a minha 
admiração por ele. Por esse trabalho singular que 
ele executou à frente da pasta, conseguindo por 
meio da união de toda equipe, que ele soube 
valorizar, deslanchar no trabalho, frente a todas 
as dificuldades. Dificuldades estas, ocasionadas 
pela enorme retenção dos investimentos, que 
nos obrigava a programar e reprogramar as ações 
quase dentro do mesmo mês. Propunha-se uma 
meta, depois tínhamos que refluir na meta, depois 
fixar outra meta... enfim. Imagine o que é trabalhar 
com infraestrutura desta forma. Ora, são cenários 
de 5 anos pra frente. Os projetos são complexos. 
A execução mais ainda, e os prestadores de 
serviço, inseguros diante deste contexto, veja só.  
Hoje o ministro entrega uma pasta que avançou 
muito, dentro da política proposta. Pode-se 
dizer que o MTPA possui ampla ação no setor 
de infraestrutura no país. É o grande ministério 
de infraestrutura hoje, por possuir musculatura 
suficiente, desde sua concepção, para abraçar 
toda a questão dos transportes, de uma forma 
global. Integrada.

O senhor mencionou a política. Como se 
deu essa interlocução da secretaria com a 
presidência?

O presidente Temer foi meu amigo, meu 
colega de parlamento durante muitos anos, 
e sempre esteve conosco, quando não 
pessoalmente, por seus ministros, como o 
ministro Padilha, Moreira Franco, dispensando 
uma atenção muito especial, tanto comigo, como 
com a nossa secretaria em geral. Essa parceria 
nos ajudou muito. Em conjunto com o ministro 
Maurício, nós conseguimos alavancar projetos e 
programas importantes para o ministério. 

“Os investimentos nesse 
programa de recuperação, 
construção e manutenção de 
rodovias, chega a um montante 
de mais de R$ 1 bilhão.”

Abordando um pouco um assunto o 
qual o senhor é um defensor histórico, 
como o senhor avalia a atuação federal 
em Roraima? 

Naturalmente que eu estando aqui, 
como um deputado Federal que fui de 
Roraima, por seis mandatos consecutivos, 
eu não poderia deixar de olhar também 
para o meu Estado. Montamos aqui 
um grande programa de recuperação 
rodoviária para ele. Os investimentos nesse 
programa de recuperação, construção 
e manutenção de rodovias, chega a 
um montante de mais de R$ 1 bilhão. É 
um programa consistente, que produz 
resultados concretos. Nós conseguimos 
articular, colocar para dentro do 
programa, a bancada Federal do Estado. 
Os deputados não nos faltaram, com suas 
emendas, fossem elas impositivas, ou de 
bancada. O que nos deu suporte, além 
dos recursos do MTPA, para que todas 
essas obras acontecessem. Eu me sinto 
gratificado por ter conseguido seguir uma 
trajetória que considero positiva para o 
Estado. Há 34 anos, quando eu cheguei 
lá, não havia sequer um palmo de rodovia 
Federal pavimentada. Fui secretário de 
planejamento, ainda quando Roraima 
era território, e pude colocar em prática 
esta visão de futuro que hoje se confirma 
para quem quer que seja. Fico feliz, com 
mais esta passagem pelo ministério, 
primeiramente junto ao ministro Antônio 
Carlos e depois junto ao Maurício Quintella, 
a quem tenho o privilégio de poder elencar 
como amigo, de ter podido ajudar o meu 
Estado a evoluir. Tenho certeza de que em 
próxima avaliação da CNT, as rodovias de 
Roraima figurarão em novos patamares, e 
poderemos concluir que Roraima avançou.
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GRAN FINALE
Reservada para ser o último ato de sua gestão à frente do Ministério dos 

Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, somente um dia antes 
de entregar a pasta a seu sucessor Valter Casimiro Silveira, consignou a portaria 
235/2018, que, com status próximo ao de lei, estabelece “os princípios, objetivos, 
diretrizes fundamentais e instrumentos a serem observados nos processos 
de planejamento, implementação, gestão, operação e avaliação do Setor de 
Transportes” com vistas à “propiciar o aumento da competitividade e a redução 
das desigualdades do país”. Mais do que um eloquente final ao cair do pano, 
registra-se um clímax, que deixa por imaginar alguns capítulos importantes, no 
futuro próximo da administração.

diretrizes

Fruto de um trabalho iniciado em 
setembro de 2015, sob os auspícios 
da Secretaria de Política de 

Integração (SPI), com envolvimento direto 
de representantes de 340 instituições, as 
atividades – que resultaram em relatórios 
emitidos para 8 diferentes Unidades 
Federativas – objetivaram a compilação de 
pareceres técnicos e profissionais acerca da 
criação de uma política capaz de unificar 
e integrar o conhecimento contido nos 
diversos trabalhos multidisciplinares nos 
setores correlatos para, de acordo com 
palavras do então ministro Quintella, “o 
enfrentamento dos desafios logísticos 

e o alcance de novos patamares de 
competitividade do país”. Mais do que 
isso, a ocasião da assinatura da portaria, 
também revelou o “Livro de Estado”, 
que possui suficiente consistência 
para ser considerado o “guia para o 
desenvolvimento das atividades do 
setor de transportes”. Contendo 8 
princípios, 12 objetivos, 20 diretrizes 
e um ato legal, suas 74 páginas 
(disponíveis para consulta no site do 
MTPA), discorrem sobre as ferramentas 
necessárias para se pôr em prática a 
PNT, tais como o caderno de estratégias 
governamentais; os planejamentos 
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Política Nacional de Transportes

de Transporte e organizacional; os 
conselhos e comitês capazes de 
aproximar os órgãos públicos da 
população; bem como os programas 
de fomento e financiamento para a 
execução dos projetos. É importante 
ressaltar que como “materialização de 
um conjunto de princípios e diretrizes 
que o Ministério deseja que os demais 
órgãos ligados ao setor de transportes 
cumpram”, a portaria é mais do que 
uma recomendação. É um passo 
estratégico que expressa que “todas 
as ações executadas pelos órgãos e 
agências vinculados deverão seguir as 
orientações estabelecidos na portaria." 

Objetivos da PNT
1 - Prover um sistema acessível, eficiente e confiável para a 
mobilidade de pessoas e bens.
2 - Garantir a segurança operacional em todos os modos de 
transportes.
3 - Prover uma matriz viária racional e eficiente.
4 - Promover a participação intra e interinstitucional, 
considerando sociedade, governo e mercado, no desenvol-
vimento de uma política de transporte integrada.
5 - Planejar os sistemas de logística e transportes a partir de 
uma visão territorial, integrada e dinâmica.
6 -  Disciplinar os papéis dos atores do Setor de Transportes 
do Governo Federal.
7 - Dar transparência à sociedade, ao mercado e aos agentes 
públicos quanto às ações governamentais do Setor de 
Transportes.
8 - Incorporar a inovação e o desenvolvimento tecnológico 
para o aperfeiçoamento contínuo das práticas setoriais.
9  -  Promover a cooperação e a integração física e 
operacional internacional.
10  - Considerar as particularidades e potencialidades 
regionais nos planejamentos setoriais de transportes.
11 - Atuar como vetor do desenvolvimento socioeconômico e 
sustentável do país.
12 - Garantir a infraestrutura viária adequada para as 
operações de segurança e defesa nacional.

PREMISSAS
Respeito à vida; Excelência Institucional; 

Planejamento e Integração Territorial; 
Infraestrutura Sustentável; Eficiência Logística; 
Desenvolvimento Econômico Social e Regional; 
Responsabilidade Socioambiental e por fim, 
Integração e Cooperação Internacional. Detalhados 
suficientemente em sua caracterização e tidos 
como “universais”, “incontestáveis” e “de apreen-
são imediata” por representarem o “pensamento 
do Estado Nacional e em última instância da 
sociedade”, os princípios apresentados no 
documento ao qual Rodovias&Vias teve acesso, 
vão além, estando, além de associados entre 
si, interligados a mais três condicionantes: “o 
planejamento das infraestruturas de transportes 
e dos serviços logísticos (planejamento 
estratégico setorial), o planejamento estratégico 
organizacional e a priorização dos investimentos 
(planejamento estratégico orçamentário) (...) 
estruturados e concatenados em um processo 
contínuo, permanente e sujeito a avaliações 
periódicas, focalizados nas premissas do Estado 
Nação (...) aqui elencados...”, e buscam 12 objetivos 
“chave” para os transportes e a logística brasileira.
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LEGÍTIMA E PARTICIPATIVA
A explicitar uma linha bastante clara 

de atuação, a PNT proposta e expressa no 
“Livro de Estado” concebido por atores do 
governo, do mercado e representantes 
da sociedade civil, constitui uma medida 
importante, que pode e deve ser encarada 
como um passo consistente em direção a 
um modelo de administração pública mais 
previsível e transparente. Perguntado por 
este periódico, se o documento também 
possui potencial para contribuir com 
um ambiente mais “seguro” do ponto 
de vista de possíveis investidores – tanto 
internos quanto externos - o engenheiro 
Herbert Drummond, secretário executivo 
do Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil, e um dos principais artífices 
do documento, acena afirmativamente: 
“Esta é uma possibilidade, uma vez 

que da formulação à execução das 
políticas, planos, programas e ações, 
há uma preocupação em fornecer uma 
visão unificada, de fácil compreensão”, 
ponderou. “É uma sinalização importante 
para a sociedade, de demonstrarmos 
de forma inequívoca, que há esforço no 
sentido de uma orientação mais condizente 
com as necessidades que o país enfrenta, e 
enfrentará no curto, médio e longo prazos”. 
No que Rodovias&Vias se vê em posição de 
concordar, pois o tomo oferece posições 
assertivas – algo digno de nota – em um 
cenário instável, por diversas razões (muitas 
delas diretamente resultantes da própria 
natureza democrática que caracteriza o 
país), mas que acima de tudo, aponta uma 
direção ao mirar em metas factíveis, ainda 
que ousadas.

diretrizes

“É uma sinalização 
importante para 

a sociedade, de 
demonstrarmos de 

forma inequívoca, que há 
esforço no sentido de uma 
orientação mais condizente 
com as necessidades que o 

país enfrenta, e enfrentará no 
curto, médio e longo prazos.”

Herbert Drummond
Secretário Executivo do 

Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil 
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Conservação

Diretrizes Fundamentais da PNT
1 - Ofertar um sistema viário integrado, eficiente e seguro, com vistas ao 
aperfeiçoamento da mobilidade de pessoas e bens, à redução dos custos 
logísticos e ao aumento da competitividade.
2 - Promover e aperfeiçoar a integração e articulação entre os órgãos do Setor 
de Transportes, bem como entre estes e outros órgãos afins, a partir da visão 
sistêmica, coordenação e sinergia entre as ações.
3 - Estimular a articulação interinstitucional para o aprimoramento do 
planejamento e avaliação das ações setoriais voltadas ao desenvolvimento 
socioeconômico e regional.
4 - Estruturar o arranjo institucional para uma coerente distribuição de 
competências no âmbito do Ministério e das instituições vinculadas em prol do 
desenvolvimento e cumprimento das ações setoriais.
5 - Propor, na esfera intersetorial, substratos jurídicos consistentes e coerentes de 
modo a proporcionar um ambiente seguro e confiável para a aplicação de recurso 
nos sistemas de logística e transportes.
6 - Estabelecer, na esfera intrassetorial, regramentos consistentes e efetivos, de 
modo a ensejar segurança jurídica no planejamento e investimentos no Setor de 
Transportes.
7 - Divulgar dados, informações e ações do Setor de Transportes, confiáveis e 
integrados, de modo amplo, periódico e acessível.
8 - Considerar os aspectos socioeconômicos da não implantação da infraestrutura 
de transportes.
9 - Aprimorar continuamente a gestão das infraestruturas, operações e serviços 
de transportes.
10 - Regular e fiscalizar, de modo efetivo, os serviços de transporte prestados à 
sociedade.
11 - Valorizar e qualificar os recursos humanos das instituições governamentais 
do Setor de Transportes por meio do desenvolvimento de competências 
estratégicas, da atração e retenção de talentos e da criação de ambiente 
motivacional propício.
12 - Incentivar o intercâmbio de conhecimentos e experiências com instituições 
nacionais e internacionais para o aperfeiçoamento das práticas setoriais.
13 - Desenvolver estudos e pesquisas voltados à modernização da gestão e à 
incorporação de inovações no sistema de transportes.
14 - Aprimorar o sistema de transportes com vistas ao fortalecimento de regiões 
economicamente dinâmicas e consolidadas.
15 - Induzir o desenvolvimento de regiões economicamente estagnadas e 
deprimidas a partir de um sistema viário eficiente.
16- Planejar as infraestruturas de transportes à luz das particularidades 
regionais e ambientais.
17 - Alinhar as iniciativas nacionais com as políticas e o planejamento dos países 
vizinhos em favor da geração de livre trânsito e interoperabilidade setorial.
18 - Considerar os aspectos socioambientais, econômicos, políticos e culturais no 
planejamento de transportes.
19 - Promover a expansão e manutenção contínuas, técnica e financeiramente 
sustentáveis, do sistema viário federal.
20 - Alinhar as ações setoriais à luz das Diretrizes Socioambientais do Ministério.

Política Nacional de Transportes
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Receio vencido, devidamente 
paramentados de colete (desta 
feita, coletes salva vidas), e 

confortavelmente embarcados, os 
profissionais deste periódico singraram 
toda a extensão do canal até à barra 
(onde fundeiam, em ordem de espera, 
os grandes cargueiros), observando o 
sortimento de insumos que por ali tem 
seu adequado manuseio, tanto para sair 
quanto para entrar no Brasil.

Universo em si mesmo, Santos 
tem sua língua própria, proferida em 
um vernáculo peculiar. A infinidade 
de termos náuticos e técnicos, que 
escorrega tão naturalmente pela 
fala da cicerone e do comandante, 
estranhamente passa a fazer sentido 
uma vez que a embarcação, obediente 
ao poder de 12 cilindros turbinados, 
avança pelo cais para ganhar as águas 
salobras. Mapa em mãos, há tempo de 
matar rápida curiosidade acerca dos 
motores (marítimos legitimamente e 
não marinizados, como se esperava) que 
impulsionam a nave com suavidade: a 

Acostumada à firmeza do asfalto – daí uma leve “cisma” pela possibilidade 
de encarar literalmente, mesmo que de forma involuntária, a abordagem de 
“jornalismo de imersão” de maneira mais, digamos, molhada – Rodovias&Vias 
foi ao maior porto da América Latina, para uma visita técnica. 

O MUNDO
DESLIZA POR AQUI

A equipe de Rodovias&Vias visita o canal do Porto de Santos 
acompanhada por Cecilia Prado, Assessora de Comunicação do 

Porto de Santos e José Alexandre, Comandante e proprietário da 
Fabiana Transportes Marítimos
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são paulo

carenagem aberta, revelou uma “casa 
de máquinas” e uma usina de força (na 
embarcação em questão eram duas), tão 
limpos e meticulosamente asseados, que 
seria possível ao pessoal do famosíssimo 
e requintado “Mar del Plata”, referência da 
gastronomia santista em frutos do mar, 
servir o seu igualmente famoso “Bacalhau 
à Lagareiro” sobre ela. Em tempo, são 
estas mesmas embarcações que prestam 
o serviço de transporte para equipes da 
operação cotidiana, desde manutenção 
à limpeza dos navios, entre outros. E 
tome números. Com calado médio de 
pouco mais de 15 m (que varia com as 
marés), O porto que movimentou 119 
milhões de toneladas no ano de 2015 (o 
que configura um recorde), impressiona 
ao longo dos seus 17 Km de extensão, 
onde estão disponíveis 66 berços de 
atracação, 55 terminais marítimos e retro 

portuários, capazes de atender à leviatãs 
de 330 m de comprimento. “Temos a 
intenção de preparar o porto para uma 
nova classe de navios, ainda maior, de 366 
m”, afirmou José Alex Botêlho de Oliva, 
diretor presidente da Companhia de 
Docas do Estado de São Paulo (CODESP), 
responsável pela administração do Porto 
de Santos em entrevista exclusiva à 
Rodovias&Vias e que você acompanha 
na sequência desta introdução. Ao lê-la, 
o leitor deve conservar em mente, ainda 
mais alguns dados relevantes: Santos é 
líder na movimentação de containers, 
com quase 40% de participação no total 
nacional, somando uma participação 
na balança comercial brasileira, que 
excede os 30%. Esta reportagem de 
Hidrovias&Vias (ops) em Santos, terá sua 
continuação com maior detalhamento, 
em futura edição. Aguarde.

Alguns Números do Porto de Santos
• Com calado médio de pouco mais de 15 m 
• Movimentou 119 milhões de toneladas em um  ano
• Impressiona ao longo dos seus 17 Km de extensão
• 66 berços de atracação
• 55 terminais marítimos e retro portuários
• Capaz de atender à leviatãs de 330 m de comprimento
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ENTREVISTA

R&V: A sua gestão é marcada por entregas 
importantes. Há inclusive avanços recentes, projetos 
que foram retomados e mesmo, recordes de 
movimentação, como o verificado já no início deste 
ano. Qual foi o cenário encontrado quando você 
iniciou sua administração?

José Alex Botêlho: Nós encontramos um porto 
que precisava de uma boa “sacudida”. E nós tivemos a 
felicidade de poder fazê-lo, claro coletivamente, com 
pessoas bastante comprometidas, que entenderam o 
momento pelo qual o país passava – e ainda passa – e 
que o porto atravessava e precisava superar. Um dos 
nossos grandes desafios era tornar este porto rentável. 
Ele estava com um balanço de R$ 96 milhões negativos, 
e uma série de coisas pendentes. Obras atrasadas, falta 
de recursos, as equipes de uma certa forma, não estavam 
suficientemente estimuladas, e eu então tive a missão de 
dar essa “sacudida”. E isto passou por uma reestruturação 
na equipe.

“Um dos nossos grandes 
desafios era tornar este porto 

rentável. Ele estava com um 
balanço de R$ 96 milhões 
negativos, e uma série de

coisas pendentes.
Obras atrasadas, falta de

recursos, as equipes de uma 
certa forma, não estavam 

suficientemente estimuladas.”

GESTÃO DE 
RESULTADOS

ESTUDIOSO DO TEMA AQUAVIÁRIO, COAUTOR DE TRABALHOS RELEVANTES SOBRE NAVEGAÇÃO, E COM 
FORMAÇÃO TALHADA PARA A ÁREA, JOSÉ ALEX BOTÊLHO DE OLIVA É UMA AUTORIDADE INCONTESTÁVEL 
NESTA MODALIDADE LOGÍSTICA. DOTADO DE MEMÓRIA PRODIGIOSA, E TRANSPARENTE RACIOCÍNIO, O 
DIRETOR PRESIDENTE, “NAVEGA” PELO ASSUNTO, LEMBRANDO COM FACILIDADE NÚMEROS E FATOS QUE 
MONTAM UM PANORAMA COMPLETO SOBRE SUA GESTÃO À FRENTE DO MAIOR COMPLEXO PORTUÁRIO DO 
PAÍS (E NÃO SÓ DELE). DESAFIOS, ÊXITOS, PLANOS PARA O FUTURO. CONFIRA AS PONDERAÇÕES REVELADAS 
POR ELE À RODOVIAS&VIAS DURANTE A VISITA TÉCNICA. 
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Diretor presidente da CODESP
José Alex Botêlho de Oliva

Essa foi uma percepção sua ao assumir?

Exatamente. Logo que eu cheguei, passei 
praticamente uns 4 meses estudando o 
porto, pra ver onde eu poderia atuar. Foi 
a partir deste estudo, onde eu mapeei, 
“escaneei” o porto, e vi onde tínhamos 
dificuldade, quais os gargalos, que vimos 
onde podíamos mexer pra ter resultados 
mais pró ativos. E isto causou grandes 
problemas. Tivemos que romper barreiras, 
fazer convencimentos – nem sempre fáceis 
– e, trocar pessoas. O comando, parte do 
princípio que os comandados tem que 
obedecer. Existia uma hierarquia, mas ela era 
muito “solta”. E ao assumir, eu resolvi trazer 
para mim algumas responsabilidades que, 
de ofício, são do presidente da companhia, 
e efetivamente abracei a atribuição de líder 
da equipe. Líder, ora. E o Líder, nem sempre 
passa a mão. O líder às vezes tem que dar uns 
“cascudos”. A mão que acaricia é a mesma 
que bate. Então, aqueles que fizeram, 
ajudaram, foram prestigiados e valorizados. 
Já os que atuaram contra, ou não quiseram 
fazer o que cabia fazer, nós tivemos a 
coragem de dizer “obrigado”, e dispensar.

 E o resultado é que em pouco mais 
de dois anos, saímos de R$ 96 milhões 
negativos em 2015, para – R$ 22 milhões 
negativos em 2016, chegando a R$ 44 
milhões “no azul” em 2017. Esse é o maior 
demonstrativo de que o caminho estava 
correto. Fizemos uma série de gestões junto 
ao ministério (MTPA), junto aos órgãos de 
direito e conseguimos vencer obstáculos. 
Veja, foram 13 anos de processo para obter 
o licenciamento da operação do porto junto 
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 
Fizemos uma força tarefa, eu pessoalmente 
me empenhei, a equipe praticamente todas 
as semanas ia à Brasília, para dirimir dúvidas, 
e, depois de 8 meses de reuniões intensas 
com a Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (ANTAQ) e o IBAMA, e tivemos 
a felicidade de concluir os trâmites, saindo a 
tão desejada licença de operação, há tanto 
tempo no forno e não saía.

“Hoje, nós somos uma empresa 
legalizada, conseguimos 100% de 
oficialização em 2017, somos prestadora 
de serviço, adequada ao sistema nacional de 
distribuição. Operando de forma regular, e 
sendo remunerados adequadamente.”

Até por conta de outras certificações às quais o 
porto precisa aderir.

O porto tem uma usina hidrelétrica, "Itatinga", que 
há 15 anos não tinha uma assistência adequada. E nós, 
em um ano, resolvemos fazer o que é hoje a usina. 
Uma planta revitalizada, com uma equipe estimulada, 
fizemos o processo de licenciamento lá também, 
pois há 15 anos ele estava “rolando”. Além de que 
tínhamos uma tarifa totalmente defasada. Pra se ter 
uma ideia, um número simbólico, eu produzia 1 Kw 
por R$ 1, e entregava para os clientes a R$ 0,56. Essa 
diferença era subsidiada pela empresa. No final de 
2016 eu tinha um déficit de R$ 30 milhões por conta 
disso. Eu gastava, entregava e ganhava menos do que 
eu investia para gerar”.  Hoje, nós somos uma empresa 
legalizada, conseguimos 100% de oficialização em 
2017, somos prestadora de serviço, adequada ao 
sistema nacional de distribuição. Operando de forma 
regular, e sendo remunerados adequadamente. 
Esta foi uma ação que iniciou em 1º de dezembro de 
2016, quandonós baixamos uma resolução, e ouve 
uma gritaria geral, por que acabou o subsídio, mas 
depois de 3 meses, depois de muita conversa, com 
as contas abertas e muita transparência, mostramos 
o déficit, e mostramos que iríamos adotar o sistema 
nacional, com bandeiras e etc. Enfim, adequar nossa 
operação ao Operador Nacional do Sistema (NOS). E 
contra fatos e números, não há argumentos. Quando 
a conversa ficou mais dura, eu sugeri dividir o prejuízo 
dos últimos 5 anos entre todos. E de repente, todo 
mundo aceitou o reajuste. Bem. Aí nós contratamos 
uma empresa para fazer a cobrança, que até então era 
feita por nós. A empresa faz a leitura eletronicamente 
e emite a cobrança devida. Ou seja. Estamos 100% 
adequados ao novo sistema. Com isso, o balanço 
de 2017 deu uma receita de geração de energia em 
torno de R$ 6 milhões. Superamos o déficit de R$ 30 
milhões e ganhamos R$ 6 milhões. Por isso em parte, 
o superávit de 2017, de R$ 44 milhões para o porto. 
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Ao sair de um cenário deficitário para supe-
ravitário, com projeções bastante positivas de 
acordo com o plano Mestre por vocês divulgado 
este ano, houve um rol de investimentos pontu-
ais importantes, inclusive na hidrovia. Quais fo-
ram eles?

Na verdade, nós temos que olhar para o porto, 
como um ser vivo. Um ser vivo “mutante”, que tem 
que se adequar, dar respostas, evoluir. O mercado é 
muito exigente. E ele não perdoa. Ou você é capaz 
de atender ou ele te troca por outro que o atenda.

Simples assim.

A regra é clara. Para continuarmos a ser o maior 
porto do Brasil, o maior porto da América Latina, 
não basta ser “maior”. Tem que ser também o 
melhor. Esse é o nosso desafio. Nosso dia a dia aqui 
é sempre rever o que foi feito e ver onde é possível 
melhorar. Nosso desafio é não perder o ápice onde 
chegamos agora em 2017, como o primeiro porto, 
na verdade do hemisfério Sul, recorde absoluto 
superavitário e etc., e isso prevê uma série de 
melhorias. Melhores condições de navegabilidade, 
dar maior segurança ao porto, 
implantar o VTMIS (VesselTraffic 
Management Information 
System – Sistema de 
Gerenciamento e Informação 
de Tráfego de Embarcações), 
que é um sistema também de 
segurança com marégrafo, 
aerógrafo, sistema de estudos 
meteorológicos, radares e 
demais sistemas eletrônicos. 
Temos a demanda da mudança 
da frota de navios. Nós temos 
hoje navios maiores, o 366 (Navios com 366 metros 
de comprimento), aí para 18, 20 mil containers, e 
para isso, precisamos de um calado de 16 metros. 
No momento, nossa profundidade é de 15,30 m. 
Então eu dependo da maré de 1,20 m para esse 
tipo de navio entrar. E isso envolve uma dragagem 
de manutenção permanente para que essa 
profundidade seja mantida. Com relação às obras 
de infraestrutura, nós fizemos um replanejamento, 
pegamos as obras que estavam atrasadas e, junto 
aos órgãos competentes, tanto do MTPA quando 
da Secretaria, e conseguimos buscar os recursos 
que estavam programados e não liberados. 

Além destas ações, há outros pontos estraté-
gicos, os quais o senhor é um defensor intransi-
gente de longa data...

Sim, a hidrovia que você comentou. Veja, 
outro desafio aqui é a entrada desse outro 
modal, a hidrovia. Esse é um diferencial. Nós 
temos o modal rodoviário, temos o ferroviário e 
o dutoviário. É preciso fazer a multimodalidade, 
com integração. O Porto de Santos não podia 
prescindir de um modal hidroviário interior aqui. 
Nós estamos na foz de 6 rios da Baixada Santista, 
todos eles desaguando no canal. Trata-se de um 
canal fluvio-marítimo. O primeiro terço é de água 
salgada, que passa para uma área de transição 
com águas salobras e todo o restante dele é de 
água doce. É uma característica híbrida. Logo, é 
preciso contemplar as duas navegações, tanto a 
marítima quanto a interior. Eu como um militante 
da navegação interior, e brigo por ela há anos, 
sei da relevância que esse modal tem. Chamei 
para nós a responsabilidade de tirar esse sonho 
do papel, que estava desenhado há mais de 15 
anos, e prepará-lo, à praticamente custo zero. O 
que eu gastei foi com equipe, “Homem/hora”, a 

vinda de uma lancha para fazer 
batimetria, fazer a sinalização, 
o balizamento e produzir a 
carta náutica de navegação. 
E isso não chegou a R$ 50 mil. 
Tá tudo incluso aí. Aluguel de 
área, aluguel de carreta pra 
trazer o barco, o levantamento, 
pagar a passagem e as diárias 
dos especialistas e fazer a 
implantação das bóias e 
sinalizações que nós já tínhamos 
nos nossos estoques aqui. 

Hoje nós temos uma via pronta, já publicamos 
essa demanda, o regramento para quem 
quiser se tornar uma empresa de navegação e 
prestar serviço de navegação interior no Porto 
de Santos. Agora, é a iniciativa privada fazer a 
parte dela. Fazer negócio. Ganhar dinheiro, por 
que o objetivo é lucro. E ao ganhar dinheiro, ao 
gerar lucro, eu diminuo o conflito dos modais de 
transporte, faço com que eles “se conversem” em 
um ambiente multimodal integrado, deixando 
claro que não há concorrência entre eles e sim, 
complementaridade. É esse o legado da hidrovia 
que nós estamos deixando no Porto de Santos.

ENTREVISTA

“Para continuarmos 
a ser o maior porto do 
Brasil, o maior porto 

da América Latina, não 
basta ser “maior”. Tem 

que ser também o melhor. 
Esse é o nosso desafio.”
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 E qual a sua expectativa quanto às licitações?

Minha expectativa é que se consiga o mais rápido 
possível fazer esses leilões, por que temos duas áreas de 
granéis líquidos, que precisam ser concedidas. Fizemos 
as reuniões no Tribunal de Contas da União (TCU), junto 
com a Secretaria Especial do Programa de Parceira de 
Investimentos (PPI) e o MTPA, mostrando a necessidade 
de aceleração nesse processo, por conta dos ganhos 
produtivos. É melhoria pra economia brasileira, gera 
emprego, renda, receita, gera arrecadação, e traz um 
novo alento do ponto de vista financeiro. Esses terminais 
de líquidos são extremamente demandados. É preciso 
agir. Quando o governo liberar essa licitação eu tenho 
convicção que haverá uma adesão muito interessante. O 
próprio mercado quer. Vamos ter uma disputa que será 
benéfica, que trará celeridade ao processo de retomada 
desses terminais, com uma maior prestação de serviços e 
os “subprodutos.

E com relação à nova descida para 
Santos, que é uma demanda igual-
mente antiga da iniciativa privada. 
Como você avalia? É algo viável?

Sim, ela é viável. Está sendo tratado. 
Inclusive foi apresentada ao ministro 
uma proposta, que já está sob análise 
técnica que não a que está sendo 
anunciada já há tempos. É uma outra 
rota, uma nova alternativa, que prevê 
o Porto de Santos na plataforma, no 
planalto. É o Porto de Santos no planalto. 
Com toda a capacidade instalada, essa 
nova alternativa será uma consequência 
natural, como é em outros países. Vamos 
ter uma retroárea no planalto, tirar o 
porto da beira do cais e levá-lo para 
onde está a movimentação econômica. 
E lá haverá uma área de processamento 
e de crescimento do Porto, para o 
desembaraçoe efetiva descida para 
embarque. Temos que pensar que a 
área do porto é finita, tem um prazo pra 
se esgotar, e aí é necessário pensar 50 
anos à frente. E o futuro não é aqui. É no 
planalto.

Diretor presidente da CODESP
José Alex Botêlho de Oliva

“Temos que pensar que a área do porto é 
finita, tem um prazo pra se esgotar,
e aí é necessário pensar 50 anos à frente.

E o futuro não é aqui. É no planalto.”



Não é só no Brasil que promessas 
de grandes obras são feitas e 
depois se perdem no tempo. 

Recentemente, o governo federal 
da Estônia retomou o assunto e tem 
discutido com a sociedade para colocar 
em prática antigo projeto. Trata-se da 
construção de uma rodovia com quatro 
pistas, entre as cidades de Jõhvi e Narva, 
no nordeste do país, com cerca de 50 
quilômetros. A Ministra da Economia 
e Infraestrutura, Kadri Simson, afirmou 
que o projeto, engavetado há mais de 
dez anos, voltará à pauta da pasta antes 
das eleições de 2019.

A estrada ligará duas regiões 
estratégicas da economia do país 
báltico: Jõhvi, apesar de apenas onze mil 
habitantes, é o centro administrativo da 

região e também capital de mais outra 
região (Ida-Viru). Já Narva é a terceira 
maior cidade da Estônia e tem mais de 67 
mil habitantes. A cidade faz fronteira com 
a Rússia, e por isso é o principal encontro 
ferroviário entre os dois países.

De acordo com a ministra, a 
construção da rodovia se tornará 
realidade por volta de 2025, caso o 
projeto seja aprovado ainda este ano. 
“Essa será a grande promessa eleitoral do 
Partido de Centro antes das eleições de 
2019. Esse projeto trará muitos benefícios 
econômicos à região e a todo o país”, 
afirmou. "A decisão precisará ser tomada 
agora e negociada futuramente após 
às eleições, uma vez que um acordo 
financeiro é necessário", explicou a 
ministra. 

Após uma década de promessas eleitorais, construção de rodovia 
entre as cidades de Johvi e Narva pode enfim sair do papel

RODOVIAS

RODOVIA DE 
QUATRO PISTAS
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ESTÔNIA

PLATAFORMA DE 
GOVERNO 

Além do Partido do Centro, ela acredita 
que a atualização das três principais rodovias 
da Estônia, em rotas de quatro pistas, também 
se tornará a promessa eleitoral de outros 
partidos. “Isso deverá se tornar realidade em 
outras plataformas de governo, mostrando 
que estamos no caminho certo. Esse avanço 
na infraestrutura de transportes da Estônia 
será possível a partir de inúmeros governos de 
coalizão”, explica a atual ministra.

Ela prevê que levará cerca de seis anos 
para a conclusão da estrada entre Jõhvi 
e Narva, “pois levará tempo para adquirir 
terrenos, projetar a estrada, realizar uma 
aquisição além da própria construção”. 

JÁ COMEÇARAM 
Com base no caso de outra modernização 

de rodovia, esta entre Tallinn e Tartu (cerca 
de 200 km) com as mesmas pretensões 
de ampliação das quatro pistas, a ministra 
relembra: "uma decisão foi tomada em 2016 e 
(a obra) será concluída até 2022."

O diretor-geral da administração do 
projeto, Priit Sauk, disse que o custo estimado 
da construção da seção rodoviária de 
quatro pistas entre Jõhvi e Narva será de 
aproximadamente 210 milhões de Euros.

RÚ
SS

IA

ESTÔNIA

"A decisão precisará ser tomada 
agora e negociada futuramente 
após às eleições, uma vez que um 
acordo financeiro é necessário."
Kadri Simson
Ministra da Economia e Infraestrutura da Estônia
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Novas ponte e rodovia fazem parte do 
processo de reestruturação de pequena 
cidade nos Estados Unidos

Em março deste ano, o Departamento de Transportes 
do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, iniciou a 
revitalização de uma ponte, localizada na Rodovia Estadual 

116, que passa pela cidade de Omro. O projeto irá interromper a 
passagem de veículos até a metade de outubro.. 

INFRAESTRUTURA 
REGIONAL

Internacional
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Mas o transtorno é por um bom 
motivo: substituir a ponte atual, sobre 
o Fox River, por outra mais moderna. A 
nova ponte será fixa e de alto nível. A 
construção inclui melhorias para a rodovia 
e mecanismos acessórios para pedestres 
e ciclistas. A nova ponte terá paredes de 
retenção nos dois lados para minimizar os 
impactos nas áreas adjacentes. 

LIGADA À NATUREZA
Dando sequência às melhorias da 

infraestrutura local, a administração 
de Omro irá reconstruir todos os 36 
quilômetros da rodovia, de três pistas, 
que atendem a cidade. O projeto 
prevê a modernização das instalações 
subterrâneas, reformas nos sistemas de 
água, esgoto, esgoto pluvial, de calçada 
e calhas. A promessa é honrar o slogan 
da cidade: “Historicamente Ligada à 
Natureza”, e desenvolver uma obra 
ambientalmente correta. 

Com mais de 3.200 habitantes, 
Omro vem passando por um processo 
de revitalização desde 1986. Segundo o 
prefeito do município, Larry R.Wright, a 
ideia é interligar as regiões da cidade de 
forma sustentável e dinâmica, deixando 
que a população possa escolher entre 
vários meios de transporte, como o 
ônibus, carro e bicicleta.

Desde o verão de 2017, a prefeitura 
tem realizado encontros mensais para 
determinar quais serão as prioridades do 
projeto. No começo deste ano, 35% das 
construções já haviam sido executadas, 
entre a avenida principal da cidade e o 
centro comercial de Omro.

INCENTIVO À PESCA 
No último mês, o Departamento 

de  Transportes de Omro incluiu ao 
orçamento da iniciativa a construção 
de oito novas plataformas de pesca, 
próximas à rodovia. A pesca é uma das 
principais fontes de renda dos moradores 
da cidade. Para os ciclistas, será construída 
uma pista de três metros de largura, 
medida que, segundo o prefeito, tem 
como principal objetivo fortalecer as 
políticas públicas já desenvolvidas 
pela gestão quanto ao cicloativismo. O 
término das obras está previsto para maio 
de 2019, com um valor aproximado de 6 
milhões de Dólares.

ESTADOS UNIDOS

Desde o verão de 2017, a prefeitura 
tem realizado encontros mensais para 
determinar quais serão as prioridades 
do projeto.
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Internacional

CHINA CONECTADA 
AO MUNDO 

RODOVIAS&VIAS76



China 

O governo do presidente Xi Jinping tem planos para ligar o 
país à Oceania, África e Europa, através de ferrovias

fortificar a economia chinesa.  
Com uma área de 406 mil km2 o Os 

principais focos da iniciativa "Belt and 
Road" - também conhecida como "One 
Belt, One Road" – são em infraestrutura 
de transporte. É o que o país considera 
o “maior projeto do século”. Trata-se 
de uma rede de ferrovias e pistas de 
embarque, ligando a China a 70 países 
da Ásia, Oceania, África e Europa. A Belt 
and Road terá 9,8 mil quilômetros de 
extensão. 

O governo do presidente Xi 
Jinping tem grandes planos 
para que a China se consolide 

economicamente e continue 
buscando superar os Estados Unidos. 
Está investindo massivamente em 
infraestrutura, especialmente 
de transporte e aumentando 
a capacidade de geração de 

energia. Cooperações com 
países vizinhos também fazem 
parte da estratégia para 
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US$ 900 BILHÕES
Transformando em dólares 

americanos, Xi Jinping planeja investir 
o equivalente a 150 bilhões, todos os 
anos, no projeto Belt and Road. Em um 
relatório divulgado no início de 2018, 
a ‘Fitch’, agência norte-americana 
de classificação de risco de crédito,  
analisou que projetos gigantescos, 
com valor aproximado de 900 bilhões 
de dólares, foram planejados, estão e 
estarão em andamento na China, até a 
próxima década.

Os gastos em projetos ao longo do 
cinturão e da estrada de ferro incluem: um 
gasoduto no Paquistão; uma auto-estrada 
na Hungria e uma ligação ferroviária de 
alta velocidade na Tailândia. O tempo de 
duração da viagem por todo o Belt and 
Road será em média de 17 dias. Segundo 
a administração de Xi Jinping, será mais 
rápida que uma viagem marítima e mais 
barata que o transporte aéreo.

ROTA DA SEDA 
Os chineses pretendem recriar 

também a “Rota da Seda”, conjunto de 
rotas interligadas através da Ásia do 
Sul, usadas no comércio da seda, e que 
auxiliou a desenvolver civilizações como 
o Egito Antigo e a Mesopotâmia. Esse 
percurso também ligava comerciantes e 
viajantes da China com a Pérsia e com o 
Império Romano.

PAÍSES PARCEIROS
Em janeiro deste ano, 71 países, 

incluindo a China, já estavam 
participando do projeto. Além da vizinha 
Rússia, alguns mais distantes da China 
têm interesse no Belt and Road: Nova 
Zelândia, Índia, Paquistão, Turquia e 
Polônia estão entre eles. Para a Polônia 
serão exportados eletrônicos, máquinas, 
roupas e sapatos, que terão como destino 
a cidade de Lodz. Nas viagens de volta, os 
trens transportarão comida e bebida, da 
Polônia para a China. Calcula-se que os 71 
países representem juntos um terço do 
PIB mundial.

Internacional

Transformando em dólares ame-
ricanos, Xi Jinping planeja investir o 
equivalente a 150 bilhões, todos os 
anos, no projeto ‘Belt and Road’ 
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China 



Internacional

A construção de 770 quilômetros de malha 
ferroviária entre Moscou e a cidade de Cazã, 
pode contar com uma nova parceria: o 

governo espanhol mostrou interesse em implantar o 
mesmo sistema em Madri.  

Segundo o governo Russo, o projeto 
de implantação de um trem de alta 
velocidade, desenvolvido para a Copa do 
Mundo, atraiu o interesse da Secretaria de 
Transportes da Espanha

O TREM DA COPA 
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rÚssia 

O TREM DA COPA 

Maksim Sokolov, ministro dos 
Transportes da Rússia, afirmou que o 
Secretário de Estado para Transportes, 
Infraestruturas e Habitação da Espanha, 
Julio Gomez-Pomar, informou o seu 
interesse em participar do projeto 
Moscou-Kazan.

O projeto é para que a linha ferroviária 
se estenda por sete regiões da Rússia, 
tendo quinze paradas estratégicas ao 
longo de todo o caminho. Atualmente, 
este trajeto leva aproximadamente 
doze horas para ser completado. Com o 
surgimento do “super trem”, a expectativa 
é que esse tempo seja reduzido para três 
horas e meia de percurso. 

PROJETO COPA 
DO MUNDO

Esse projeto faz parte de uma série 
de medidas do governo russo para a 
Copa do Mundo de 2018, que terá onze 
cidades sedes no país. Além da Espanha, 

o governo chinês também manifestou 
interesse em financiar a iniciativa, 
disponibilizando cerca de US $ 6 bilhões 
para a sua construção. A China considera 
o empréstimo não apenas como um 
investimento, mas também como uma 
forma de impulsionar a comunicação e o 
comércio com a Rússia e a Europa. 

O investimento dos dois países é 
estimado em 15 bilhões de dólares. 
No futuro, a rota Moscou-Kazan pode 
se tornar parte de uma ferrovia de alta 
velocidade orçada em 100 bilhões de 
dólares, que vai ligar as capitais Moscou 
(Rússia) e Pequim (China). 

FALCÃO-PEREGRINO
A ferrovia também poderá se conectar 

ao projeto Belt and Road, do governo 
Chinês, que irá ligar a China aos mercados 
da Europa e do Oriente Médio. Um 
consórcio de grandes empresas alemãs 
manifestou anteriormente interesse em 
investir 2,7 bilhões de euros no projeto 
da ferrovia. O consórcio disse que está 
pronto para fabricar material rodante para 
a rota. A alemã Siemens quer fornecer 
uma versão melhorada do Sapsan 
(falcão-peregrino, em Russo), trem de alta 
velocidade, para a nova linha.

O valor estimado para a construção 
de todo o trajeto, que tem como data de 
conclusão estimada para dezembro de 
2023, está estipulado aproximadamente 
em 2,7 bilhões de euros. A meta final é 
conectar Moscou a Pequim, em uma 
distância de aproximadamente 7 mil 
quilômetros.

O ministro dos 
Transportes da Rússia, 

Maksim Sokolov, 
confirmou o interesse 

da Espanha em 
participar do projeto
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rodovias

Acompanhamento feito pelo DNIT há mais de uma 
década ajuda a controlar a qualidade dos recursos hídricos 
próximos a rodovias federais

AS RODOVIAS
E A ÁGUA
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No dia 22 de março é celebrado o Dia Mundial 
da Água. Para debater o tema, a capital federal 
recebeu este ano o 8º Fórum Mundial da 

Água, a maior edição da história do evento que tem 
como principal objetivo colocar a água no topo da 
agenda política e da sociedade. Ao longo de sete dias, 
o Fórum recebeu mais de 120 mil pessoas de 172 países 
diferentes.

O 8º Fórum Mundial da Água é realizado a cada três 
anos e em 2018 foi organizado no Brasil pelo Conselho 
Mundial da Água (WWC), pelo Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), representado pela Agência Nacional 
de Águas (ANA), e pelo Governo do Distrito Federal, 
representado pela Agência Reguladora de Águas, 
Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa). 
A Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias 
de Base (Abdib) é integrante do Comitê Organizador 
Nacional (CON).

A abertura contou com a presença de 12 chefes 
de Estado, governo, autoridades internacionais 
e representantes de importantes organismos 
internacionais, como a Organização das Nações Unidas, 
União Europeia, Banco Mundial, BID, CPLP, OCDE, entre 
outros.

Água 



Pela primeira vez teve a participação 
do Poder Judiciário, instância a que cabe 
a decisão final sobre disputas envolvendo 
os recursos hídricos. O Instituto Global do 
Ministério Público, que reúne membros 
de ministérios públicos de diversas nações 
do mundo em torno de temas ligados à 
proteção dos recursos naturais, elaborou a 
“Declaração do Ministério Público sobre o 
Direito à Água”, que foi assinada por nove 
países.

AÇÕES DO DNIT 
Embora o Brasil seja um país 

privilegiado, possuindo 12% de todas 
as reservas de água doce do planeta, 
preservar essa fonte de vida é essencial 
para nosso futuro. Por este motivo, para 
a execução de obras nas rodovias de 
todo o país, o Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 
principal órgão para implantação e 
manutenção de rodovias no país, realiza 
extensos monitoramentos dos recursos 
hídricos nos rios e lagos interceptados por 
estradas. A intenção é identificar, prevenir 
e corrigir qualquer impacto negativo 
neste importante recurso natural.

A abertura contou com a 
presença de 12 chefes de Es-
tado, governo, autoridades 
internacionais e representan-
tes de importantes organis-
mos internacionais, como a 
Organização das Nações Uni-
das, União Europeia, Banco 
Mundial, BID, CPLP, OCDE, en-
tre outros.

RODOVIAS

Análises realizadas pelo DNIT em todo 
o Brasil demonstram que a qualidade da 
água dos rios e lagos interceptados pelas 
vias não é afetada de forma permanente 
durante obras de pavimentação e 
duplicação ou durante a operação das 
rodovias federais. 

Ao coletar amostras, técnicos do 
Departamento providenciam analises 
qualitativas de pelo menos nove 
parâmetros físicos, químicos e biológicos, 
como temperatura, turbidez, pH, 
oxigênio dissolvido, além da presença de 
coliformes fecais, dados que compõem o 
índice de qualidade da água (IQA). 
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TRABALHO DE 
UMA DÉCADA

Por meio da análise de 10.693 
amostras de água, coletadas em 448 
pontos em todo o país, ao longo de 10 
anos, não foram constatadas alterações 
permanentes estatisticamente 
significativas dos parâmetros observados 
durante as obras ou após as mesmas, que 
possam ser atribuídas às rodovias, nos 
pontos analisados.

Durante as obras, observa-se a 
elevação temporária e reversível da 
turbidez e da quantidade de sólidos 
dissolvidos no corpo hídrico, devido à 
inevitável movimentação do solo no 
local. Após a conclusão dessas atividades, 
no entanto, esses parâmetros físicos 
retornam aos índices anteriores.

Para se aferir se é a rodovia, ou não, 
a origem de eventuais dados negativos 
encontrados a respeito da água dos 
rios, as amostras são sempre coletadas 
antes e depois dele cruzar a via e então 
comparadas. Assim pode-se ter certeza 
se a água já estava, ou não, contaminada 
antes de cruzar a rodovia.

Nos últimos 10 anos o DNIT analisou 
10.693 amostras de água, coletadas em 
448 pontos em todo o país.

Água 
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Novo ministro deixa comando do DNIT para assumir o lugar do 
deputado federal Maurício Quintella Lessa, que deixou o cargo, o 
presidente Michel Temer deu posse nesta segunda-feira, às 10h30, aos 
novos ministros dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro 
Silveira, da Saúde, Gilberto Occhi, e ao novo presidente da Caixa Econômica 
Federal, Nelson Antônio de Souza.

POSSE DO MINISTRO
DOS TRANSPORTES,
PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
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Valter Casimiro Silveira
Ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil

“Vamos continuar atendendo o povo 
brasileiro com infraestrutura.

Nós sabemos que o país, por muito 
tempo ficou sem investimentos

de infraestrutural, eo governo decidiu 
entregar obras que por muito

tempo ficaram estavam paralisadas, 
independente, de estado ou

partido. Então os avanços que serão 
necessesarios, daremos continuidade. ”
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Valter Casimiro Silveira tomou posse, , como 
ministro dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil em ato cerimonial com o presidente 

Michel Temer, no Palácio do Planalto. Valter deixa o 
cargo de diretor geral do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) e assume a pasta 
em substituição a Mauricio Quintella Lessa, que pediu a 
exoneração da pasta.

Casimiro assume o desafio de finalizar obras 
estruturantes e seguir desenvolvendo e modernizando a 
infraestrutura de transportes do Brasil, como pontuou o 
presidente Michel Temer durante a cerimônia de posse:

“Maurício Quintella se mostrou um grande 
realizador. Em sua gestão, o governo uniu esforços 
com a iniciativa privada para modernizar e ampliar a 
infraestrutura de transportes do país. Valter Casimiro 
terá uma base sólida para continuar levando adiante 
esse processo de modernização da infraestrutura de 
transportes do país”.

O secretário Herbert Drummond também assume 
novo posto no Ministério dos Transportes. Até então 
responsável pela Secretaria de Política e Integração, 
Drummond assume a vaga de Secretário Executivo da 
pasta em substituição a Fernando Fortes.

Na cerimônia no Planalto também foram empossados 
Gilberto Occhi como novo ministro da Saúde no lugar de 
Ricardo Barros, e Nelson Antônio de Souza como novo 
presidente da Caixa Econômica Federal.



RODOVIAS&VIAS88 RODOVIAS&VIAS88

Fo
to

:  A
ce

rv
o 

D
N

IT
/A

SC
O

M

PERFIL – Valter Casimiro Silveira 
nasceu em 29 de janeiro de 1973. O 
novo ministro é servidor de carreira do 
DNIT desde 2006, onde já atuou como 
coordenador de Obras Hidroviárias, 
coordenador-geral de Portos Marítimos 
e diretor de Infraestrutura Aquaviária.

Bacharel em Ciências Contábeis 
pela Associação de Ensino Unificado 
do Distrito Federal (AEUDF), possui 
MBA em Administração Financeira 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
e acumula cursos de gestão, como 
Planejamento na Administração 
Pública, pela Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP); Normas 
de Licitação, Gerenciamento Financeiro 
e Desembolsos e Auditoria do Banco 
Mundial; Metodologia de preparação 
de Projetos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID); Contabilidade 
Pública; e Execução Orçamentária e 
Financeira.
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Exerceu sucessivamente os cargos de 
supervisor da Diretoria de Administração 
Financeira do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS); coordenador administrativo 
e financeiro da Coordenação de Projetos 
do Ministério da Previdência Social; 
coordenador de Obras Hidroviárias Diretas 
e Delegadas do DNIT; e Coordenador-
Geral de Portos Marítimos do DNIT. Foi 
nomeado Diretor Geral do DNIT em 
setembro de 2015 e toma posse, em abril 
de 2018, como Ministro dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil.ao mesmo tempo 
em que é incalculável, especialmente 
sob o prisma das vidas que salvou e tem 
plenas condições de – se ampliado - salvar. 

Se por um lado a frieza dos números 
não evidencia o calor de um abraço na 
chegada após algumas horas de viagem 
– que como sabemos, paradoxalmente 
vale muito e não custa nada - por outro, 
fornece alguns parâmetros importantes 
para uma avaliação cabível dentro de 
uma realidade matemática, mandatória 
para um entendimento que possibilite 
uma abordagem técnica e sistemática da 
ação que é bem executada e gera bons 
frutos. Revisitar os lances, observá-los sob 
a ótica dos contextos em que ocorreram, 
estabelecer comparativos e daí extrair 
conhecimento, é portanto, um dos 
fundamentos para evoluir.
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Irineu Evangelista de Sousa
Barão e Visconde de Mauá 

comerciante, armador 
e banqueiro brasileiro

(28/12/1813 –  21/10/1889)

Certamente figurando entre os 
pioneiros a traçar uma correlação 
entre o trinômio, engenharia – 

infraestrutura – desenvolvimento, Irineu 
Evangelista de Sousa, Barão e Visconde de 
Mauá, desde tenra idade compreendeu 
que não bastava apenas o trabalho 
duro (apoiado no escravagismo em sua 
maior parte) para explorar o potencial do 
Brasil. Personalidade dotada de grande 
magnetismo até o presente século XXI, 
sendo tema de livros, filmes e mais uma 
miríade de biografias espraiadas nesta 
era de navegação digital, o “Barão” 
permanece sendo um exemplo sólido 
de dinamismo, empreendedorismo e 
galhardia frente às vicissitudes. Épico de 
superação em uma existência conturbada, 
Mauá não viu alternativa em sua história, 
a não ser reinventar-se ao longo de sua 
prolífica (em todos os sentidos) vida, 
reinventando no processo, o país.

Atipicamente, a presente seção 
“Personalidades da Engenharia” da 
sua Rodovias&Vias, não tratará de 

versar sobre um engenheiro ou engenheira, 
mas antes, de uma pessoa que nela viu toda a 
capacidade transformadora, de inteligência, de 
ciência e tecnologia, que ela traz embutidas. 
Pode-se naturalmente buscar romantizar 
a relação desta figura ímpar na história do 
segundo Império, como uma espécie de 
“moderno mecenas”, desta precisa e instigante 
arte cujo fulcro é a eficiência. Entretanto, longe 
de uma relação às raias da paixão, como os 
ricos dignitários renascentistas, que antes de 
um mercado especulador, possuíam alto grau 
de sincera admiração e mesmo aguçado senso 
estético ao investir em um artista, Mauá, como 
bom capitalista de seu tempo (na verdade 
à vanguarda dele), enxergava-a como uma 
ferramenta indispensável, impregnado do seu 
reconhecido tino comercial e apoiado em uma 
visão puramente pragmática. 

personalidades da engenharia
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Lançamento da Pedra Fundamental 
da Estrada de Ferro Petrópolis (Mauá).

30 de abril de 1854  • Óleo/tela

personalidades da engenharia Irineu Evangelista de Sousa

BARÃO: HOMEM LIVRE
Um título de baronato, mais do que 

ratificar a liberdade de um homem, preconiza 
sua liberdade de ação e sobre tudo, valoriza 
seu livre pensamento. Justamente elementos 
usados por Mauá, com grande arrojo. E 
justamente elementos que prejudicaram 
suas relações (em diversas instâncias da 
sociedade brasileira, mas sobre tudo em 
relação à política) com o status quo. Em um 
contexto onde a falta de cultura, a rudeza e 
o analfabetismo grassavam mesmo entre a 
elite do Brasil, o Barão não deixava de ser uma 
figura intimidadora e até por isso mesmo 
deslocada. Estudioso, culto e articulado, sua 
retórica liberal e progressista, pautada pelo 
trabalho e cujo cerne focava o despertar 
de uma incipientíssima vocação industrial, 
destoava radicalmente de conceitos 
arraigados à época, especialmente entre 
a nobreza, que considerava o trabalho 
uma atividade desabonadora, quando não 

puramente humilhante. É famosa a história 
que conta como, em Agosto de 1852, 
sob o sol das 13h, durante a cerimônia de 
inauguração dos trabalhos - lançamento da 
pedra fundamental da obra de sua primeira 
ferrovia (Imperial Cia. de Navegação – cujas 
embarcações eram produzidas na “Fundição 
e Estaleiros Ponta da Areia” - e Vapor e Estrada 
de Ferro de Petrópolis, depois conhecida 
como “Estrada de Ferro Mauá” e; nunca é 
demais lembrar, que outra ferrovia famosa, 
a “Santos-Jundiaí” também foi obra sua), 
Mauá fez, com pá de prata e carrinho de mão 
de jacarandá também incrustado com o 
precioso metal, o próprio imperador D. Pedro 
II, diante de olhares atônitos da assistência 
(composta também por nobres, ministros, 
etc.), abrir espaço revolvendo a terra, para 
assentar o primeiro dormente da estrada. 
Praxe atualmente entre gestores públicos, 
ávidos em serem fotografados com as mangas 



BARÃO VISCONDE DE MAUÁ : TRÊS GRANDES FEITOS

Portos e Navegações
Colocou em ordem as corporações de navegação a 
vapor no Rio Grande do Sul e no Amazonas. Criando a 
organização da Companhia de Navegação do Amazonas 
(1852), com embarcações a vapor fabricadas no estaleiro 
da Ponta da Areia. 

Primeiro Banco Brasileiro
Em 1852, o visconde fundou o Banco Mauá, MacGregor & Cia, com filiais em várias capitais brasileiras e 
em Londres, Paris e Nova Iorque. No Uruguai, fundou em 1857 o Banco Mauá Y Cia., sendo o primeiro 
estabelecimento bancário daquele país, inclusive com autorização de emitir papel-moeda, sendo que tal 
banco abriu filial em Buenos Aires, tendo sido citado por Jules Verne como um dos principais bancos da 
América do Sul.

Iluminação Pública a Gás - Rio de Janeiro
Criada a Companhia de Iluminação a Gás em 25 de 
março de 1854. Três anos depois, o gás já chegava 
a 3.027 lampiões públicos, 3.200 residências e três 
teatros O movimento, no centro, aumentou como 
que instantaneamente: cafés, restaurantes, teatros 
entraram em plena atividade, e a vida na Corte começou 
a tomar novos ares, os de uma cidade moderna.

Foram muitos os fatos e experiências de uma história antiga do comerciante, armador e 
banqueiro, então selecionamos Três dos Vários e Grandes Feitos do Barão de Mauá.
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"O melhor programa 
econômico de governo 

é não atrapalhar 
aqueles que produzem, 

investem, poupam, 
empregam, trabalham

e consomem"

Irineu Evangelista de Sousa
Barão e Visconde de Mauá 



da camisa arregaçadas e mesmo operando 
máquinas nas obras, com intuito de mostrar 
uma administração ativa, a atitude visava 
exemplificar – sem palavras – o poder 
transformador do trabalho, premissa de 
conduta de Mauá. E pegou muito mal. 
Pois a leitura feita à época, entendia que a 
monarquia se curvava ao capricho de um 
empreendedor tido como “aventureiro”, 
nivelando sua Majestade ao papel de mero 
operário – ou, pior ainda – de escravo (ainda 
que Irineu tivesse aversão à escravidão, o 
Brasil ainda convivia com ela, e mesmo que 
ele tivesse abordagem diversa, esse tipo de 
mão de obra contribuiu para muitos de seus 
empreendimentos). Não obstante, Mauá 
pode ser considerado sem muito esforço, um 
pioneiro de algo que conhecemos hoje como 
marketing, pois sabia manobrar nos veículos 
de comunicação, captando (e por que não, 
capitalizando) atenção e transformando 
as entregas de seus empreendimentos em 
acontecimentos aguardados e amplamente 
noticiados – dentro e fora do Brasil – como 
a iluminação pública na capital do Império, 
o Rio de Janeiro, feito, de fato emblemático, 
se levarmos em conta que o sistema de 
iluminação à gás era relativamente recente e 
substituía lampiões cujo combustível era óleo 
de peixe.

A construção de um trecho de 14 quilômetros de linha férrea entre o porto de Mauá, na baía de 
Guanabara, e a estação de Fragoso, na raiz da serra da Estrela (Petrópolis), na então Província do Rio 
de Janeiro, a primeira no Brasil. No dia da inauguração, na presença do imperador e de autoridades, a 
locomotiva, posteriormente apelidada de Baroneza (em homenagem à esposa de Mauá), percorreu em 
23 minutos o percurso. Na mesma data, em reconhecimento, o empresário recebeu o título de barão de 
Mauá. Este seria o primeiro trecho de um projeto maior, visando a comunicar a região cafeicultora do 
vale do rio Paraíba e de Minas Gerais ao porto do Rio de Janeiro.

Iluminação a Gás na Capital do Império -  Rio de Janeiro

Casa do Visconde de Mauá,
hoje Palácio Alberto de Faria, em Petrópolis

Irineu Evangelista de Sousa
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personalidades da engenharia

CONCESSÕES E INVESTIMENTOS
É fato que se por ventura o gaúcho 

de Arroio Grande, extremo Sul do Estado, 
pudesse visitar nossos tempos, não 
estranharia demasiado o ambiente de 
negócios das concessões, especialmente 
no tocante ao reiterado debate acerca da 
desoneração de impostos, as discussões 
quanto às oportunidades de alocação de 
capitais privados ao interesse público, 
e mesmo as argumentações quanto 

a taxas de retorno mais convidativas. 
Hoje, como dantes, ele se familiarizaria 
facilmente calculando um “custo Brasil” 
alto, ainda que em sua época houvessem 
características peculiares, como grande 
variação no tempo de vigência dos 
contratos (com alguns fixados em 99 
anos, como o usado pelos Estados 
Unidos no canal do Panamá). O “modelo 
Imperial”, ainda possibilitava uma contra 
prestação pública anual equivalente 
ao gasto com juros dos investidores 
(oscilando entre 5 e 7%) e uma “fruição 
dos investimentos” – nós conhecemos 
como TIR - em torno de 8%, o que, entre 
outras razões, atraiu capitais com viés mais 
para “Opex” (Operational Expenditure, 
grosso modo, o capital investido em 
despesas operacionais) do que “Capex” 
(Capital Expenditure, em síntese os gastos 
com aquisição de bens de capital de uma 
empresa). Além das ferrovias, o Barão 
obteve ainda concessões de navegação 
(como a Cia. De Navegação a Vapor 
Amazonas, também com as embarcações 
fabricadas no “Ponta da Areia”), e mesmo 
concessões no setor de “mobilidade 
urbana”, com a aquisição de uma 
companhia de bondes por tração animal 
(1862), entre outros empreendimentos 
dos quais era acionista e/ou fundador 
– como Bancos, a propriedade de 
metade da dívida de guerra Uruguaia, 
e o assentamento do primeiro cabo 
telegráfico submarino (1874) entre o Brasil 
e o Velho Mundo.

Recibo de pagamento feito por Mauá pelos direitos da carta de 
privilégio por 15 anos de concessão pública para a exploração
de linha férrea Impresso manuscrito 1857 – Arquivo Nacional

A "Baroneza", primeira locomotiva a vapor no Brasil e a única transformada em 
monumento cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

circulou pela primeira vez em 30 de abril de 1854 quando foi inaugurada a
E.F. Petrópolis,fundada por Irineu Evangelista de Souza,

Visconde e Barão de Mauá, patrono do Ministério dos Transportes.
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RECONHECIMENTO
Somente um ano depois de receber 

do Imperador o título de Visconde – com 
grandeza – de Mauá, o empreendedor, 
requereu moratória de 3 anos aos credores, 
diante do Tribunal de Comércio do 
Império. Em 1877, transcorridos dois anos 
de sua requisição, liquida a fundição e o 
estaleiro da ponta da Areia, em mais uma 
tentativa de ressarcir seus débitos, o que 
eventualmente lograria êxito em obter, aos 
70 anos de idade, em 1884, quando seria 
reabilitado a exercer a atividade comercial, 
restituindo alguma estabilidade financeira 
até sua morte, às vésperas da proclamação 
da República, meia década depois. Apesar 
do relativo “ostracismo”, e da precaução 
de alguns atores, o Barão e Visconde, 
efetivamente desfrutou ainda em vida de 
uma grande parcela de reconhecimento 
por parte do público em geral e mesmo 
no exterior, especialmente na Inglaterra, 
potência inconteste, comercial e bélica já 
à época, e país com o qual seu “mentor” 
o escocês Richard Carruthers mantinha 
relações umbilicais. Por sinal, muito deste 
reconhecimento foi traduzido em alguma 
ajuda que recebeu de investidores londrinos 
para cooperar no saneamento de seu 
nome no mercado. Também o sucesso de 
publicações suas, como o livro “Exposição 
aos credores e ao público” – que continha 
sua autobiografia, além de artigos como “O 
meio circulante do Brasil”, evidenciam este 
interesse (quase mórbido, mas genuíno) 
acerca dos sucedâneos e das percepções do 
Barão. Sua alcunha, que figura nomeando 
até os dias de hoje logradouros públicos, 
é também efígie que o apresenta como 
patrono de instituições importantes, como 
o Ministério dos Transportes e o 2º Batalhão 
Ferroviário (2º B Fv) – “Batalhão Mauá”, da 
arma de engenharia do Exército Brasileiro, 
especializado há quase 80 anos na construção 
não apenas de ferrovias, mas de rodovias. 
Testemunhos póstumos do dinamismo, da 
capacidade e um testemunho eloquente 
das dificuldades de se empreender no Brasil. 
E continua atualíssima uma frase por ele 
cunhada, referindo-se ao desafio. Dirigida 
aos governantes, ele vaticinava, quase em 
um apelo: “Que não se recusem a dar àquele 
mundo de riquezas naturais o impulso que ele 
está reclamando”.

Cédula de cinco pesos, emitida pelo Banco Mauá de Montevidéu,
em 1878 – Gravura – Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro

A locomotiva número 7, com as iniciais da estrada de ferro Príncipe do 
Grão-Pará, subia a serra do Rio a Petrópolis utilizando um sistema de 

cremalheiras. Tratava-se de uma locomotiva com uma roda central 
dentada, fabricada nos Estados Unidos, provavelmente em 1889.

Barco atracado no Porto Mauá em ano desconhecido, provavelmente 
na época da Estrada de Ferro Leopoldina. À direita, podemos ver um 

trem estacionado, e grande movimentação de passageiros.

Locomotiva Baroneza, exposta no Museu do Trem, no Rio de Janeiro.
administrado pelo IPHAN

Irineu Evangelista de Sousa



DNIT AMPLIA DIVULGAÇÃO DE
DADOS SOBRE A DUPLICAÇÃO DA BR-381

DNIT lançou um portal com informações sobre o andamento das obras na BR-381/MG. O site tem 
como principal objetivo trazer informações atualizadas sobre a evolução dos trabalhos de aumento 
de capacidade, duplicação e modernização do trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares.

No portal, os usuários podem encontrar de uma forma rápida e transparente todos os dados 
sobre o empreendimento, como o cronograma das obras, a situação da trafegabilidade dos trechos 
e as melhorias alcançadas até o momento. Também é possível acessar fotos e vídeos dos locais das 
obras, e as notícias em destaque sobre a rodovia.

acesse: www.portalbr381mg.windata.com.br
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FMM INVESTE EM BARCAÇAS PARA BAIXAR
O CUSTO DO TRANSPORTE DE CARGAS

A movimentação de cargas pelo modal aquaviário em 2017 ultrapassou o ferroviário e já 
representa 16% das cargas transportadas no país, com quase cem milhões de toneladas.

O Fundo da Marinha Mercante (FMM) financiou a construção de 63 barcaças em 2017, 
ultrapassando a média de 50 barcaças construídas por ano pelo Fundo, nos últimos quatro anos. 
As barcaças construídas, que transportam muito mais barato do que os caminhões, vão operar no 
corredor logístico Norte. O corredor vem conquistando a preferência no escoamento da safra de soja 
e milho. De 2009 até o fim de 2017, a movimentação via Arco Sul – com destino aos portos de Santos 
(SP) e Paranaguá (PR) – cresceu 79%, três vezes menos do que a movimentação para os terminais 
portuários do Arco Norte, 229%.

“Até 2030 a movimentação entre esses corredores deve se igualar, embora hoje o escoamento 
via Arco Sul seja muito maior em números absolutos”, prevê o presidente da Associação dos 
Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso (Aprosoja), Edeon Vaz, informando que em 2017 o 
Arco Norte havia movimentado 23,9 milhões de toneladas até outubro, enquanto o Arco Sul havia 
movimentado 74 milhões de toneladas. 

Em 2017, o modal aquaviário ultrapassou o ferroviário em movimentação de cargas no país, 
alcançando a 2ª posição, com 101,5 milhões de toneladas transportadas, um aumento de 20% 
comparado a 2016. A matriz transportes no Brasil hoje se divide em 65% por rodovias; 16%, 
aquaviário; e 15%, ferrovias.

“O FMM está impulsionando a construção 
naval e o transporte aquaviário”, afirma a 
diretora do FMM, Karênina Martins, explicando 
que o modal aquaviário, comparado aos 
demais, apresenta vantagens importantes para 
o escoamento da produção brasileira, “com 
menor custo e impacto ambiental”. No total, o 
FMM realizou investimentos de R$ 2,3 bilhões 
no ano passado.

Fonte:  Divulgação ASCOM/MTPA
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XE150BR: 14290kg de peso operacional
Motor Cummins Brasil: QSB4.5 - 120hp

XE215BR: 22640kg de peso operacional
Motor Cummins Brasil: QSB6.7 - 155hp

XE370BR: 37200kg de peso operacional 
Motor Cummins Brasil: QSC8.3 - 260hp

Escavadeiras Rolos Compactadores
XS83BR: 7500kg~8200kg de peso operacional - Cilindro liso

XS83PDBR: 7500kg~8500kg de peso operacional - Cilindro pé de carneiro
Motor Cummins Brasil: QSB3.3 - 99hp

XS123BR: 11000kg~12000kg de peso operacional - Cilindro liso
XS123PDBR:  12000kg~13000kg  de peso operacional - Cilindro pé de carneiro

Motor Cummins Brasil: QSB4.5 - 130hp

LW300BR - 3000kg de carga operacional
Motor Cummins Brasil: QSB6.7 - 133hp

LW500BR - 5000kg de carga operacional
Motor Cummins Brasil: QSB6.7 - 220hp

Pá-CarregadeirasRetroescavadeiras
XT870BR: 2500kg de carga nominal

Capacidade da caçamba de carregamento: 1m³
Motor MWM Brasil: 4.10TCA - 98.5hp

Motoniveladoras
GR1803BR: 17100kg de peso operacional

Comprimento da lâmina: 3660mm
Motor Cummins Brasil: QSB6.7 - 193hp

Só possui motor nacional,

A XCMG está no Brasil em Pouso Alegre/MG com fábrica de máquinas pesadas para 
terminais portuários, construção civil, areais, atividade rural e mineração.  

São motores Tier III nacionais, com facilidade na reposição de peças e manutenção em todo 
o território brasileiro através de nossos revendedores.

QUEM FABRICA NO BRASIL.

www.xcmg-america.com
XCMG BRASIL – COMÉRCIO E SERVIÇOS
Av. Ladslau Kardos, 700 – Bairro dos Fontes
Guarulhos – SP – CEP 07250-125
Tel.: +55 (11) 2413-0500

XCMG BRASIL INDÚSTRIA
Rodovia Fernão Dias – BR 381 – KM 854/855
Pouso Alegre – MG – CEP 37550-000 
Tel.: +55 (35) 2102-0500 08007708866


