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editorial

CRISE E CRISES. 
O caos como companhia.                                                                             
A quebradeira como rotina.
Nas letras garrafais do dia a dia, falências em série.
Na mídia econômica, os índices de recessão dão a tônica.
O desemprego atinge níveis alarmantes e a violência grassa.
A corrupção avança desenfreadamente.
Sim, estamos falando dos Estados Unidos da América.
Sim, parecia que os “ciclos econômicos, tinham fi cado,  defi nitivamente para trás”, havia declarado o 

presidente da bolsa de valores americana, poucos dias antes.
Poucos dias antes, daquela que fi caria conhecida como a terça-feira negra, naquele longínquo dia 29 

de outubro de 1929.  Nos dias que se seguiram, a  economia americana e mundial, conheceu seu maior 
tombo. Ao longo dos 12 anos que se seguiram,  o declínio dos negócios retraiu na mesma proporção com 
que levou desgraça a milhões por todo o globo.

Ainda que as primeiras letras deste editorial, levem-nos a lembrar de nossa pobre nação, também 
devem servir-nos de alento.

Os números de nossa economia pararam de piorar.
Os primeiros sinais de saída da recessão começam a aparecer, e ainda que no ʻlusco fusco’, o caótico 

estado das contas públicas e privadas, mostram os primeiros raios de luz do fi m no túnel.
A equação por que passará o país, pedirá trabalho e resiliência.
Ao governo, pede-se aplacar sua sanha devoradora da arrecadação de impostos consigo mesmo, e 

sim, o teto de gastos já é uma medida louvável, mas mais do que isto, o governo deve voltar-se para a 
qualidade do que, e em onde, gastará seus nem de longe ilimitados recursos.

A exemplo do que faz há quase duas décadas, Rodovias&Vias, seguirá apostando na saída do 
investimento público em infraestrutura. 

Talvez por ter forjado em sua Central de Jornalismo o hábito, pouco usual nos dias de hoje, de cobrar 
de seus profi ssionais, o constante debruçar-se sobre os livros de história, e de não ter encontrado em 
nenhuma nação que conheceu a crise, exemplos outros de saída dela, sem passar necessariamente pela 
imensa cadeia produtiva dos setores ligados a construção pesada, engenharia e logística, nossa missão, 
ainda que por vezes não de toda compreendida pelo setor, será a de cobrar dos governantes de plantão, 
políticas capazes de tornar o Brasil um canteiro de obras e de oportunidades que delas advém.

A engenharia, cremos,  edifi cará os caminhos. 

Boa Leitura .
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LUCIANO CASTRO
Secretário Nacional de Infraestrutura do Ministério dos Transportes

Profundo conhecedor do setor de transportes do Brasil, especifi camente 
no que tange ao modal rodoviário, o economista Luciano Castro, pode 
ser considerado também um especialista em obras de interesse público 
geral. Articulado estrategista, são dele, contribuições fundamentais para o 
levantamento de recursos investidos no desenvolvimento de ações voltadas 
ao incremento da logística,  trabalho que, agora à frente da secretaria nacional 
de infraestrutura do Ministério dos Transportes, ele vem obtendo êxito em 
ampliar. Rodovias&Vias nesta entrevista foi saber de suas visões e os novos 
desafi os. Confi ra.
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“Há ainda muitos avanços a 
serem feitos, como melhorar o 

nosso nível de arrecadação, que 
está atrelado ao crescimento 

econômico e à geração de 
emprego. Estamos aí com quase 

doze milhões de desempregados, e 
precisamos fazer disso uma

condição diferenciada, aumentar o
nível de emprego, incluindo uma

grande parte dessa população
no mercado de trabalho.”

Rodovias & Vias: Ao longo de sua carreira, 
o senhor teve como colegas de trabalho 
muitos nomes marcantes do executivo. 
Avaliando um espaço de tempo mais 
recente, quais diferenças o senhor reputa 
mais importantes, entre trabalhar com o ex-
presidente Lula, depois com a ex-presidente 
Dilma e atualmente com Michel Temer?

Luciano Castro: Eu trabalhei com o 
presidente Lula, na qualidade de parlamentar, 
eu era deputado Federal à época das gestões 
dele, líder do meu partido, o PR na Câmara, 
e minhas relações eram com os líderes da 
base do governo. Posso dizer, que sempre 
foram bastante cordiais, mas mais do que isso, 
naquele momento, atravessávamos uma fase 
boa, de desenvolvimento, de crescimento. Era 
um contexto que facilitava o relacionamento. 
Veja, a relação dentro de uma crise, é de uma 
maneira, fora dela é de outro tipo, diferente. 
Então, no governo Lula nós tivemos uma 
relação diferenciada, no que tange à política. 
Já com a presidente Dilma, eu fui vice-líder 
do governo no seu primeiro mandato, e no 
segundo mandato eu já não mais era detentor 
mandato parlamentar, por ocasião do convite 
do então ministro dos Transportes Antônio 
Carlos Rodrigues para assumir a secretaria 
ministerial de gestão. A convivência a nível de 
governo diretamente com a presidente era 
muito distante, em razão da minha relação ser 
mais com o ministro Antônio Carlos.

O senhor costuma dizer que é um 
homem do parlamento. Foi deputado 
Federal por 6 mandatos, ou seja, é uma 
grande experiência legislativa. Nos parece 
que as relações do atual governo são mais 
próximas com o congresso, de forma geral. 
Isto pode ser um fator decisivo para os 
resultados do governo?

Olha, eu acho que sim. A presidente Dilma 
se afastou da relação com o congresso. 
Começou até mesmo a ter uma relação 
conflitante com as casas, o que eu considero 
que foi ruim. Isso contribuiu em parte para 
desencadear todo esse processo. Não é 
resultado apenas de uma má relação com 
o congresso, mas também de uma série de 
movimentos equivocados que o governo 
adotou, culminando no seu processo de 
impeachment. Naturalmente que em uma 
relação mais amistosa, mais cordial com o 
congresso, algumas coisas poderiam ter sido 
evitadas. Infelizmente esse foi o caminho, 
e nós tivemos esse desenlace, que de 
qualquer forma, é um momento difícil pelo 
qual o país passou. É um momento em que 
não cabe nenhum tipo de comemoração. 
Mas são fatos os quais não podemos 
fugir e em determinados momentos a 
decisões precisam ser tomadas. Considero 
lamentável que isso tenha ocorrido. Mas 
também é um fato, que temos um novo 
presidente. Um homem que me parece 
extremamente ponderado, que tem uma 
capacidade de articulação muito grande. 
Na verdade, o presidente Michel Temer tem 
uma vivência muito grande do Congresso 
Nacional, até como presidente da Câmara, 
e eu tive a satisfação de conviver com ele, 
foi meu colega durante todos esses anos, 
e sempre tivemos uma relação muito 
próxima, muito amiga. E vejo-o como uma 
pessoa capaz de unir os contrários, que 
busca o nível do entendimento, para que os 
objetivos possam ser atingidos. Logo, para 
o momento que o país vive, não poderia ser 
mais adequado ter um presidente do seu 
nível, com sua formação política, que sem 
dúvida nenhuma ajuda muito a reconduzir o 
país ao caminho da normalidade, na paz e na 
busca da prosperidade. 
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O que ficou na vida das pessoas desse momento, foi a crise financeira, política também, mas 
esta, com vistas a estar se equacionando. Já a nas finanças, nos parece que exigirá muito mais 
sacrifício. A área que representamos, a engenharia de uma maneira geral, sofre diretamente esses 
efeitos econômicos. O governo Michel Temer, junto a vocês, tem quais estratégias para responder 
rapidamente a esse fato, incluindo aí a manutenção da malha viária a ampliação de sua capacidade 
e consequentemente inferindo positivamente na geração de emprego?

O presidente Michel Temer assumiu o governo 
em uma situação econômica extremamente 
delicada. Essa retomada de investimentos, de 
crescimento, e em especial no que toca a obras 
públicas, ela se dará de uma maneira lenta e 
gradual. Não há como 
fazer do dia para a noite. 
Agora mesmo, estamos 
vendo esta questão da 
repatriação de capitais 
que estavam no exterior, 
está possibilitando uma 
arrecadação ao governo, 
que deve chegar aí em 
torno de R$ 50 Bilhões. 
É um ganho expressivo, especialmente se 
pensarmos que parte dos recursos podem ser 
alocados para liquidação de restos a pagar e 
outras providências. Mas o fato é que isso ainda 
é muito pouco face a dimensão do problema em 
que nós estamos. O ministro Henrique Meirelles, 
está procedendo de forma extremamente 
competente. Está mostrando muita credibilidade 
ao mercado, tanto interno como externo. Eu 
costumo dizer que foi uma feliz escolha do 

“Creio que os resultados 
comecem a aparecer a 
partir do ano que vem, 

apesar de que, o próximo ano 
ainda será um ano difícil.”

presidente Michel Temer. E tenho a certeza de 
que as coisas vão tomar um rumo certo. Para 
termos um programa de investimento mais 
consistente, particularmente em obras públicas, 
no nosso setor, de transportes, em que se 

fazem muito necessárias, 
é preciso que haja um 
grande esforço fiscal. Mas o 
governo ainda tem outros 
problemas que precisam 
ser resolvidos. A reforma da 
previdência, por exemplo, 
é urgente. Premente. 
Ela precisa acontecer. 
Eu não sei se o governo 

nesse momento conseguirá uma reforma na 
previdência, na profundidade em que ela deve 
ser feita. Mas alguma reforma precisa ser feita 
para podermos buscar um equilíbrio fiscal 
mais consistente. Por outro lado, temos sim no 
setor de transportes um programa em curso, 
de muitas obras pelo país. Porém ainda ele não 
possui a condição de investimentos necessários 
para conseguirmos execução em continuidade. 
O governo está buscando equalizar isso por 
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“Temos as empresas brasileiras do setor de 
construção, com grande competência técnica 

e de aplicação de resultados, produzindo-os de fato, 
rapidamente, mudando esse perfil do desemprego.”

meio de um programa de concessões 
mais agressivo. Um programa que 
busca, na realidade, uma parceria com 
o setor privado, para que alguns trechos 
rodoviários, ferroviários, e mesmo 
em outras áreas como aeroportos e 
portos, possam ser realizados, em um 
expediente complementar necessário 
ao nosso desenvolvimento. Tanto essa 
é uma verdade, que o presidente Michel 
Temer designou o secretário Moreira 
Franco como o secretário executivo 
desse programa de investimentos 
e concessões, devido a importância 
dessa “bandeira” do governo Temer. 
Então, eu creio que os resultados 
comecem a aparecer a partir do ano 
que vem, apesar de que, o próximo ano 
ainda será um ano difícil. Ainda será 
um ano de um rigoroso ajuste fiscal, 
em que teremos que selecionar obras 
prioritárias, teremos que priorizar o 
andamento de obras estruturantes em 
cada estado. Daí há uma orientação 
do ministro Maurício Quintella, com 
vistas a estabelecer uma priorização 
dos transportes, e infraestrutura, para 
que tenhamos um elenco de obras que 
possam dar viabilidade à todo o setor 
de transporte. Há ainda muitos avanços 
a serem feitos, como melhorar o nosso 
nível de arrecadação, que está atrelado 
ao crescimento econômico e à geração 
de emprego. Estamos aí com quase 
doze milhões de desempregados, e 
precisamos fazer disso uma condição 
diferenciada, aumentar o nível de 
emprego, incluindo uma grande 
parte dessa população no mercado de 
trabalho, que é uma massa de pessoas 
que poderão efetivamente contribuir 
e consumir. E isso pode dar o perfil do 
nosso programa de desenvolvimento, 
inclusive na arrecadação de impostos.

O senhor é um homem do executivo, 
e, assim como a Rodovias&Vias, sabe 
que a engenharia responde muito 
bem quanto à geração de empregos. 
Temos um problema fiscal, porém por 
outro lado, quando se faz investimento 
em infraestrutura, de uma maneira 
geral, e obras rodoviárias em especial, 
rapidamente gera-se emprego e aquece-
se a economia local. Em um momento de 
austeridade, como se dá essa equação, 
considerando que com o investimento 
público a geração de emprego e a 
consequente melhora na arrecadação?

É certo que o investimento público em 
grandes empreendimentos rodoviários 
e ferroviários, gera muito emprego e 
possibilidades. O que temos que fazer, e há 
disposição no governo em fazê-lo, é criar 
uma “poupança” pra área de investimentos, 
que permita uma retomada grande do setor 
de obras públicas. Como Rodovias&Vias 
diz, é certo que a engenharia responde 
rápido. Por que nós temos as empresas 
brasileiras do setor de construção, com 
grande competência técnica e de aplicação 
de resultados, produzindo-os de fato, 
rapidamente, mudando esse perfil do 
desemprego. No entanto, para isso é preciso 
capital, que o governo não dispõe ainda do 
capital suficiente. Devemos, para o próximo 
ano um orçamento fiscal mais ajustado, 
e naturalmente, como afirma o ministro 
Maurício Quintella, buscar estabelecer 
prioridades, por Estados, criando um 
conjunto de obras capaz de gerar emprego. 
Importante aí, ressaltar a existência de um 
cronograma físico-financeiro de obras 
que permita execução dentro do que foi 
planejado. O que não pode é começar ou 
recomeçar e depois parar de novo, por que 
faltou dinheiro. O planejamento precisa ser 
rigoroso e muito focado nos resultados.
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“Esperamos que 
no próximo ano 

aconteçam ajustes 
em que a prioridade 
do ministério, dentro 

dessa visão segmentada 
por Estados, também 

contemplar a manutenção 
da malhar.”

 O DNIT é o maior contratante de 
obras do MT. Quanto à conservação 
do bilionário patrimônio brasileiro 
em rodovias já existentes, bem como 
a manutenção de outros programas 
em curso? Haverá condições de ao 
menos manter e garantir esse tipo de 
investimento?

Olha, toda a manutenção da malha é 
uma preocupação constante do DNIT e do 
próprio ministro. Creio que de imediato, 
é o maior problema que estamos 
enfrentando, pois a manutenção requer 
uma soma considerável de recursos. E 
sem dúvida nenhuma, essa parada que 
se deu, devido às 
dificuldades vividas 
pelo país, trouxeram 
sérios problemas de 
garantia de recursos 
neste quesito. Mas 
mesmo assim, com 
todo o esforço 
feito, os pontos que 
julgávamos que 
poderiam ser muito 
negativos, foram 
minimizados pra esse 
ano, com a malha 
sustendo-se em 
razoável estado. Claro que houve perdas, 
nessa caminhada. Obras de manutenção 
que poderiam ter sido executadas com 
maior eficiência e com maior rapidez não 
ocorreram. Contudo, esperamos que no 
próximo ano aconteçam ajustes em que 
a prioridade do ministério, dentro dessa 
visão segmentada por estados, também 
contemplar a manutenção da malha. 
Entendemos que o governo quer dar 
continuidade a algumas obras pontuais, 
evitando envolver-se em novos projetos. 
O que é correto. Deve-se evitar novas 
obras, a não ser aquelas que já estão em 
começo de execução ou que já vinham 
sendo programadas, já estavam licitadas, 
e em ponto de serem iniciadas.

Ainda que o senhor seja cearense, pode-se dizer 
que a sua carreira se desenvolveu em Roraima. Nesta 
edição, temos um caderno especial que contempla a 
superintendência do DNIT de lá. Como o senhor vê os 
potenciais da região Norte como um todo?

Bom, eu sou cearense criado no Rio de Janeiro, 
passei minha infância, adolescência e me formei 
em economia no Rio de Janeiro, vim para Brasília 
em 1975, no governo do presidente Geisel, pra ser 
diretor de uma empresa estatal chamada Ceplac, que 
cuidava do cacau no Brasil. Em 1984 eu fui convidado 
para ir à Roraima. Assumiu lá o general Arídio, era um 
governo interino, e eu fui pra lá a pedido do ministro 
Andreazza, pra ser secretário de planejamento. 
Eu não conhecia Roraima. Mas, cheguei lá, me 

encantei pela terra, fizemos um 
grande trabalho e eu depois 
me elegi pela primeira vez, no 
primeiro pleito de eleições do 
novo Estado. Foi assim que 
me tornei deputado Federal, 
seguidamente até 2014. E 
em Roraima, sempre tive a 
preocupação na área dos 
transportes. Até por que Roraima 
é estratégico, com suas duas 
fronteiras, uma com a Venezuela 
e outra com a Guiana. É um 
Estado que permite inclusive o 
acesso ao Caribe, por qualquer 

um dos dois países vizinhos. Logo abaixo, há o 
pujante Estado do Amazonas, com sua Zona Franca 
de Manaus. É um geograficamente favorecido, e 
precisava sem dúvida nenhuma dos investimentos 
na área rodoviária, para que ele pudesse se viabilizar. 
Duas questões são Básicas pro Estado de Roraima: 
Energia e Rodovia. E dentro desse escopo, dentro 
daquilo que me cabia, eu procurei me dedicar 
à parte rodoviária. Até por que o Ministério dos 
Transporte era indicação do partido, o PR. E aí nós 
procuramos focar no trabalho de recuperação da 
BR-174, que deve ser concluída até o ano que vem. 
Uma rodovia que vai de Manaus até Pacaraima, 
fronteira com a Venezuela. Uma rodovia estratégica 
não só para a região mas para o país como um todo. 
Dentro desses eixos essenciais, há ainda a BR-401, 
que vai até a Guiana, onde até, já foi construída 
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a ponte. Por conta disso, o governo da 
Guiana está buscando financiamento para 
o asfaltamento de cerca de 500 km dessa 
estrada que vai até Georgetown, o que abre, 
sem dúvida nenhuma um potencial imenso 
para exportação via porto de Georgetown. 
Além dessa, temos a BR-210, que sai de 
um entroncamento com a BR-174, no Km 
500, seguindo até Jatapu, passando por 
3 municípios e uma rodovia que permite 
pensar em termos de um Arco Norte, pois 
ela pode sair pelo Pará, e interligar todo o 
sistema de acesso pela região Norte. Até 
fevereiro do ano que vem, até São João da 
Baliza, deve estar concluída a pavimentação. 
É uma área de muita produção, fundamental 
para o Estado. Por fim, a BR-432, uma rota 
alternativa à BR-174, por onde se pretende 
também passar o linhão de Tucuruí, 
integrando Roraima ao Sistema Nacional 
de Energia. Então, estamos procurando 
fazer nossa parte, dentro desse programa 
de desenvolvimento, ao dotar o Estado de 
uma estrutura rodoviária Adequada, que 
permita ao Estado se desenvolver e gerar 
expectativa de futuro para as pessoas e para 
os investidores. É a nova fronteira agrícola, 
que Rodovias&Vias inclusive já abordou.

O senhor possui reconhecida capacidade gerencial. 
Como é a dinâmica agora à frente desta importante 
secretaria ligada ao MT?

A secretaria participa do processo de Concessões 
Federais para rodovias e ferrovias, integrando o grupo de 
trabalho do PPI – Programa de Parcerias de Investimentos 
do governo Federal, junto à Casa Civil. Temos um grupo 
de diretores que constitui uma comissão especial 
para viabilização das concessões em todo o país. Uma 
atribuição grande que se soma a outras atribuições 
específicas, como o direcionamento dos recursos da 
CIDE para os estados, onde nós ajustamos as aplicações, 
ajustando-os para a infraestrutura dos mesmos. Em que 
pese estejamos atravessando uma época de escassez de 
recursos, estamos seguindo à determinação do ministro 
Maurício Quintella, que nos cobra muito critério nesses 
repasses que são fundamentais para a manutenção e 
conservação das malhas viárias dos estados. É nosso 
objetivo primordial fazer com que isso aconteça de forma 
a dar boas condições de trafegabilidade em todo território 
nacional. 

E os trabalhos conjuntos com o governo estadual?

Algumas das obras já vinham sendo executadas em 
convênio com o governo do Estado de Roraima, como por 
exemplo a BR-210, especificamente do entroncamento 
com a BR-174, do km 500 dessa rodovia, indo à região 
Sul do Estado até Caroebe, contemplando a recuperação 
do pavimento até São João da Baliza – é uma obra que 
está em andamento – e outro trecho da BR-174, que 
vai de Caracaraí à Rorainópolis. Foram obras delegadas 
ao governo Estadual. Embora a performance não 
esteja sendo como esperada, já contatamos a empresa 
responsável para que tome as medidas cabíveis para 
acelerar a execução, por que sabemos que a obra precisa 
de ritmo, sob pena de possivelmente haver aumento de 
custo. A intenção é ajustar a conduta e atuar fortemente 
contra a ineficiência dos trabalhos, com transparência 
para que as coisas de fato aconteçam.

“A intenção é ajustar a conduta 
e atuar fortemente contra a 
ineficiência dos trabalhos,
com transparência para que as 
coisas de fato aconteçam.”
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A empresa é uma das únicas no Brasil 
com capacidade para tal feito. De acordo com 
Adilson Pinheiro, sócio proprietário, apesar 
de se tratar de uma perfuração com diâmetro 
bem grande, a obra foi concluída rapidamente. 
“Tratava-se de uma travessia de rodovia 
Federal, onde havia necessidade de fazer uma 
perfuração com 54 metros de extensão e 1.420 
milímetros de diâmetro, para uma rede de 
saneamento da SANEAGO - Saneamento de 
Goiás”, explica ele.

Apesar do grande diâmetro da galeria a 
ser perfurada os operadores não encontraram 
grandes difi culdades. “Tudo foi concluído até 
com certa tranquilidade”, conta Pinheiro. 

RODOVIAS&VIAS14

A maior espessura já perfurada 
através do método não destrutivo 
no Brasil para rede de saneamento 
foi executada no início de setembro. 
A obra, concluída em apenas uma 
semana, aconteceu no estado de Goiás, 
nas proximidades de Brasília. Utilizando 
uma perfuratriz Navigator D130x150II, 
da fabricante americana Vermeer, a 
Direcenge Engenharia executou o 
furo de 1.420 milímetros de diâmetro 
sob a rodovia BR-080. A construção da 
galeria foi necessária para implantar 
uma tubulação de 1.200 milímetros de 
diâmetro.

DIÂMETRO RECORDE
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Galeria de 1.420 milímetros é construída através de método não destrutivo
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FICHA TÉCNICA

Obra: Galeria de saneamento
Extensão: 54 m
Diâmetro: 1.420 mm (1,42 m) 
Equipamento: D130x150II

Relação de sucesso
trouxe com os sócios bastante 
experiência em engenharia de Telecom. 
Naquele tempo a intenção era atender 
o segmento, em expansão no país. 
Desde o início os equipamentos 
utilizados para perfuração foram da 
fabricante Vermeer. O sócio da empresa 
de engenharia conta que a confi ança, 
qualidade atestada ao longo dos 
anos e condições de venda, criaram 
fi delidade com a marca. “As condições 
melhoraram depois que a Vermeer 
se instalou no Brasil. Hoje temos seis 
navigators da Vermeer: duas D20x22, 
duas D24x40, uma D36x50 e uma 
D130x150, todas modelos série II.” 

A relação da Direcenge Engenharia 
com a Vermeer vêm de muito tempo, 
cerca de 20 anos atrás. “Trabalhamos 
especifi camente com o método não 
destrutivo, somos especialistas em 
perfuração direcional”, explica Adilson.

A Direcenge nasceu em 
1998 para atender o mercado 
de telecomunicações no Brasil. 
“Depois partimos para outras áreas 
de infraestrutura. Hoje atendemos 
também os segmentos de gás e de 
saneamento, que atualmente é a nossa 
principal área de atuação.”

Fundada na época da privatização 
da Telebrás a empresa de perfuração 

FICHA TÉCNICA

RODOVIAS&VIAS 15

Dez quilômetros por
baixo da terra

Outra obra de destaque, e que está 
em andamento pela Direcenge, fi ca na 
capital federal. Trata-se de uma rede 
de saneamento com 10 quilômetros 
de extensão e espessura de 160 
milímetros, para tubos de polietileno 
(PEAD).  “Já foram executados 4.500 
metros, praticamente 50% da extensão, 
com apenas uma Navigator D24x40II. 
Estamos fazendo também a solda dos 
tubos, caso contrário a produção seria 
ainda maior. O volume é grande mas a 
condição é leve. Não tivemos grandes 
transtornos”, afi rma Adilson Pinheiro.

FICHA TÉCNICA

Obra: Galeria de saneamento
Extensão: 10 km
Diâmetro: 160 mm  
Equipamento: D24x40II
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NA MEDIDA
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caderno especial

RORAIMA
A ÚLTIMA FRONTEIRA
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Certa vez, o Maestro Antônio Carlos Jobim proferiu a máxima 
de que “O Brasil não é para principiantes”. E em assim sendo, 
certamente Roraima é território fértil para profissionais, tendo 
em vista a complexidade que integra sua própria natureza. 
Assim como ensinam os sábios japoneses, os brasileiros mais 
ao Norte, são exemplo de sensibilidade em sua maneira 
especial de conciliar e valorizar as tradições milenares de seus 
antepassados, com o foco exitoso no futuro que enxergam - 
limpidamente - da cumeeira de um dos 10 pontos mais altos 
da nação. O Monte Roraima, com seus 2.793,3 m de altura, 
detém a honra de ser o sétimo deles.

RORAIMA
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Especialista em Brasil, Rodovias&Vias, 
orgulhosamente tornou-se “Roraimanda” 
– isto é “formada em Roraima”, na já 

longínqua “turma” de 2011. Revisitar as 
páginas da edição que circulou à época (com a 
destacada matéria “Terra de Oportunidades”, 
que cobriu a logística e o progresso da 
infraestrutura de todo o Estado), de fato, 
para as equipes deste periódico, é como 
folhear os “recuerdos” de um momento 
especial.  Datam justamente desta época, por 
exemplo, ações estruturantes para a jovem e 
promissora malha viária Federal que o serve, 
bem como planos consistentes de incremento 
elaborados pelo DNIT – Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes 
– não apenas no desenvolvimento do 
rodoviarismo por lá, mas de uma noção 
bastante avançada de integração multimodal.

A referência feita no título desta 
reportagem de 2016, trata, no entanto, de 
apenas uma das grandes potencialidades 
a serem exploradas, já em termos 
vanguardísticos: não apenas falava-se na 
“última grande fronteira agrícola do Brasil”, 
mas de uma “Nova, pujante e sustentável 
fronteira”, com demarcações minuciosas, 
feitas com extremo critério, o que gerou 
a sólida reputação de segurança jurídica 

desfrutada pelo Estado. Então, 
acompanhe o périplo de nossas equipes, 
e tenha acesso a um bom preparatório 
para “cursar” Roraima, da única maneira 
que os roraimenses conhecem: a melhor.

Sede do DNIT em Roraima

Equipe da Superintendência Regional do DNIT - RR

caderno especial
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Em termos de volume, Roraima tem 
atravessado um período de grande 
atividade em obras de manutenção, 
restauração e ampliação de capacidade 
de suas rodovias. Dentre elas, a BR-
401 que vai de Boa Vista à Guiana, 
com trechos em áreas urbanizadas e 
duplicados, pode ser considerada uma 
das de maior envergadura em curso. Não 
apenas a obra induz melhorias quanto 
à parte técnica, mas beneficia já antes 
mesmo de sua conclusão a economia 
local. Em conversas informais com 
autoridades, estima-se que o impacto 
econômico da arrecadação soma por 
volta de R$ 6 milhões para a região, 
em um momento em que a economia 
do Estado atravessa dificuldades. Um 
giro na economia, com geração de 
empregos diretos e indiretos. “Um ciclo 
virtuoso”. Em uma situação como essas, 
fica aparente a capacidade indutora da 
infraestrutura, tão defendida e atestada 
pela Rodovias&Vias. As obras na BR-401 
também consistem um trabalho bastante 
complexo, devido às características da 
região. As ações demandam extremo 
cuidado quanto à sinalização adequada 
das intervenções. Um trabalho rigoroso 

RODOVIAS EM DESTAQUE
de acompanhamento, que está sendo 
realizado pela Superintendência, 
conforme nossas equipes foram 
apurar. Também verificamos que é 
fator de orgulho tanto para os gestores 
quanto para as empresas que operam, 
poder dizer que quase 100% dos 
trabalhadores são de Roraima. Um feito 
bastante ponderável, com os níveis de 
desemprego grassando pelo país. 

BR-174 Norte

Obras de duplicação da BR-401

RORAIMA
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ENTREVISTA

A fala moderada do engenheiro gaúcho, roraimense por opção, José 
Pedro Christ é permeada do sotaque que faz singular o rodoviarismo do 
Brasil. À frente da superintendência do DNIT em Roraima, ele recebeu  
Rodovias&Vias com a hospitalidade típica da região, para conversar 
sobre fatos, feitos e as perspectivas para incrementar a logística da 
região, plena em potenciais.Nossa Revista já propagou outras vezes, e 
desta vez, não poderia ser diferente. O Norte como tema, Roraima como 
Caderno Especial, talvez a última grande fronteira produtiva do país. 

Como é a realidade, a experiência de 
viver o Norte do Brasil? 

Realmente é muito diferente. O Norte 
brasileiro é totalmente diferente do 
restante do país. Em primeiro lugar, as 
distâncias são vastas. Comparativamente, 
em mil quilômetros, digamos, de 
Curitiba à Porto Alegre, há muitos 
serviços disponíveis, Postos, Telefonia, 
comércios, enquanto que aqui no Norte, 
há apenas - quilômetros à fio - a natureza 
e a estrada. Por isso é primordial aqui 
na região, termos a capacidade de 
oferecer boas condições de rodagem. 
Fundamentalmente, para que o usuário 
possa percorrer essas vastas distâncias, 
com segurança. 

Interessante notar então, nesses 
casos, a capacidade que a rodovia, sozi-
nha, tem de induzir o desenvolvimento, 
atraindo para seu entorno comércios, 
população. Há algum exemplo que o se-
nhor verificou neste sentido, viu aconte-
cer com o tempo?

A BR-174 teve sua pavimentação 
concluída em 1998. Até então ela 
não era totalmente pavimentada. E 
após a pavimentação, houve sim, um 
crescimento muito grande de localidades 
que até então nem distrito eram. Há 
inclusive uma curiosidade acerca 
desse assunto das características das 

“UMA PEQUENA EQUIPE, 
UM GRANDE DESAFIO”

LEGENDA
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distâncias por aqui. Havia a necessidade 
de alguns tipos de transporte, como de 
gasolina, refrigerantes, cerveja, produtos 
industrializados em geral, serem trazidos 
pelo Rio Branco, saindo de Manaus pelo 
Rio Negro, vindo até Caracaraí, onde 
do porto, se fazia o transbordo para 
caminhões para finalmente proceder 
a distribuição mais capilarizada e para 
que chegassem até Boa Vista. Com a 
implantação da BR-174 boa parte desse 
transporte foi assumido por ela. Houve 
então um aumento de consumo que foi 
viabilizado. A implantação e posterior 
pavimentação foram muito importantes 
para essa questão.

Rodovias&Vias acompanhou a 
história da superintendência, e teve a 
oportunidade de acompanhar a rotina 
de trabalho. Temos noção de que se 
trata de um corpo técnico bastante 
enxuto e bastante engajado. Como 
é a dinâmica diante dos desafios, 
considerando o contingente? Há 
necessidade de mais contratações, 
adições de técnicos?

Bom, para falar sobre isso, volto um 
pouco no tempo. Do começo: quando 
eu cheguei do DNIT à unidade local 
de Boa Vista, dia 20 de Outubro de 
2004. Fiz uma reunião onde não estava 
presente nenhum engenheiro. Na época 
tínhamos dois desenhistas, um técnico 
administrativo, e mais três pessoas, sendo 
um datilógrafo e um outro senhor que 
até aposentou-se depois. Somente eu era 
engenheiro. E nós tínhamos um veículo 
apenas. Uma Parati. E com a Parati nós 
fazíamos o giro pelas rodovias federais 
daqui, procedendo aos levantamentos, 
as inspeções e as avaliações das 
necessidades de serviços que ocorriam.

E com o adendo que você mesmo fez, 
de grandes extensões a percorrer.

Justamente. E também, é bom 
ressaltar que a maioria dos serviços aqui 
era feito por intermédio de convênios. 
Então, começamos o trabalho assim. 
Depois, em 2007, houve o primeiro 
concurso, quando dois engenheiros 
vieram integrar essa nossa equipe, mas 

José Pedro Christ
Superintendente do DNIT Roraima

que acabaram depois indo embora, 
um para o Amazonas e outro foi para 
a Paraíba. Por volta de 2010 houve um 
novo concurso, e novamente, vieram 
dois engenheiros, e novamente nenhum 
dos dois permaneceu, sendo que um 
deles foi para a Polícia Federal e o outro 
foi para outro órgão Federal. Depois 
tivemos um colega que veio de Alagoas 
pra cá e nós começamos a tratar desta 
questão da transformação da Unidade 
Local em uma superintendência. Por 
que já havia movimentos, documentos, 
dentro do próprio DNIT, bem como 
discussões acerca da possibilidade da 
implantação das superintendências 
daqueles 3 Estados, que eram territórios, 
que foram elevados à categoria de 
Estados, mas que permaneceram 
vinculados a uma superintendência só. 
Então, começamos a desenvolver um 
documento, o “Manifesto pela Criação 
da Superintendência de Roraima”. E 
esse manifesto foi assinado pelo grupo, 
sendo então encaminhado ao ministro 

FOTO 
MANIFESTO

CRIAÇÃO 
DNIT
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dos Transportes, ao diretor geral do 
DNIT, ao Senado, a todos os deputados 
federais do estado, deputados 
estaduais, presidente da assembleia, 
ao governador na época, enfim, 
criando um movimento para tentar 
amealhar apoio para que a implantação 
da superintendência acontecesse. 
E nós encontramos, juntos à época 
deputado Luciano Castro e ao senador 
Romero Jucá, o suporte para que isso 
acontecesse. E foi no dia 8 de Janeiro de 
2014, que eu fui nomeado pelo ministro 
dos Transportes, superintendente 
do DNIT em Roraima. Acontece que 
nessa época houve a nomeação do 
superintendente, mas nós ainda não 
tínhamos status de superintendência, 

não tínhamos um CNPJ, uma unidade 
gestora, e foi quando começamos a 
trabalhar para criar essa estrutura. Algo 
que somente alcançamos em agosto de 
2015. Foi a partir daí que nós realmente 
passamos a ter esse status. Nisto, havia 
ainda um outro problema, por que 
nós não tínhamos orçamento próprio. 
Orçamento para custeio. Então, de 2015 
em diante, começamos a trabalhar 
junto à diretoria de administração e 
finanças para conseguirmos o nosso 
orçamento de custeio. O orçamento 
de obras, mesmo na época de Unidade 
Local, era feito diretamente por nós, 
tanto para os convênios quanto para os 
poucos contratos que detínhamos. Logo, 
em 2016, já com nosso orçamento de 
custeio liberado parcialmente pela sede, 
pudemos começar a trabalhar no sentido 
de conseguir uma outra “alforria”, que era 
a independência da Superintendência 
do Amazonas. E conseguimos a sub-
rogação. Foi uma proposta criada em 
conjunto, entre a superintendência 
do Amazonas e Roraima, junto com a 
procuradoria Federal do DNIT, de modo 
a chegar em um consenso quanto ao 
documento a ser produzido para que 
alguns contratos fossem repassados 
daquela superintendência para a nossa.

ENTREVISTA

“Com os contratos do DNIT, 
temos uma ideia mais clara 

de como conduzi-los,
e de como fazer com que a 

população saiba que realmente é 
o DNIT que os está realizando.”
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E quanto à população? Há uma 
percepção desse ganho de autonomia? 
Do quanto fica mais fácil para o 
Estado Brasileiro chegar e atender às 
demandas do cidadão? 

Eu acredito que essa percepção 
será realidade quando nós tivermos 
a oportunidade de tocar os novos 
contratos que nós temos de obras 
importantes. Por que dos convênios, 
nós temos uma série de pendências de 
obras que não foram concluídas, por 
“n” motivos. Já com os contratos do 
DNIT, temos uma ideia mais clara de 
como conduzi-los, e de como fazer com 
que a população saiba que realmente 
é o DNIT que os está realizando. Uma 
das obras já iniciou, temos outra que 
deve começar agora em novembro 
e temos ainda outras três previstas 
para início ainda esse ano. A intenção 
é intensificar a “marca” DNIT por 
meio delas. São obras importantes, 
de pavimentação, implantação e 
restauração que Rodovias&Vias visitou 
conosco, inclusive. Então, por meio 
delas, queremos deixar a marca DNIT 
bem estabelecida entre a população.

E quanto às suas perspectivas? 
Sabemos que há restrições 
orçamentárias, a arrecadação caiu, 
mas como o senhor vê o que está 
por vir quanto à performance da 
superintendência?

Nós temos aqui em Roraima uma 
proposta orçamentária que foi levada 
ao DNIT, algo em torno de R$ 300 
milhões, que seria o ideal. Já houve 
cortes, e no congresso deve haver 
ainda um outro corte. Então, é um 
número o qual somente teremos 
conhecimento real após aprovação 
da Lei orçamentária. Entretanto, 
temos um bom relacionamento com 
a bancada Federal, que nos apoia 
no sentido de colocar emendas 
impositivas com valores substanciais 
para dedicar recursos a projetos nossos 
de pavimentação rodoviária, bem 
como restaurações. Então, presumo 
que teremos bons aportes de emendas 
desse tipo, viabilizadas pela bancada.

E quanto às sazonalidades? O clima 
é bastante desafiador no Norte, como 
épocas onde se consegue produzir muito 
e outras nem tanto, não é mesmo?

Sim. O que o Ministério dos 
Transportes e o DNIT estão buscando 
das suas superintendências, é que 
os orçamentos anuais sejam bem 
executados e aplicados dentro do 
exercício. Porém, ocorre que, por 
exemplo, aqui em Roraima, nosso período 
de chuvas não é no final do ano, nem no 
início. Ele se dá exatamente no meio. 
Então, quando nós podemos trabalhar, 
digamos, de setembro a abril do ano 
seguinte, eu tenho que contar, no início 
do ano, com uma parte do orçamento 
do ano anterior, até que seja aprovado 
o orçamento do ano em exercício. E 
somente a partir daí começar a investi-lo. 
Então, isso é uma peculiaridade, o clima. 
Que de uma certa maneira, nos obriga 
a utilizar os recursos de um ano para 
o outro. São características da própria 
natureza da região. Não tem como 
contornar, não dá pra fugir. A natureza se 
impõe sobre os critérios contábeis. 

José Pedro Christ
Superintendente do DNIT Roraima



E quanto a perspectivas de longo prazo? 

Nós preparamos uma estante de projetos 
bem completa. Um deles, à longo prazo, 
que já está em andamento, tendo seus 
estudos de viabilidade técnica-econômica 
e ambiental em andamento e que trata da 
ligação entre Roraima com o Pará e o Amapá 
por meio da BR-210. Uma obra que vai dar 
à Roraima uma outra alternativa de saída 
para o Brasil, pelo Pará via Belém-Brasília 
e que integra um pool de outros projetos 
que ficaram conhecidos como “Arco Norte”. 
Ainda que para o lado do Amazonas, não 
haja uma previsão, diante da dificuldade 
quanto às questões ambientais e indígenas. 
Naturalmente aí também entram as 
dificuldades econômicas, pois não existe 
ainda um estudo de viabilidade econômica 
para a ligação com o Amazonas. Existe o 

ENTREVISTA

plano, via BR-210 do Arco Norte. Mas o 
estudo não existe. Ele existe por hora, em 
direção ao Pará e Amapá. E é algo que 
propiciará um grande incremento no 
intercâmbio comercial, proporcionando 
crescimento em diversos setores. E 
em ambos os sentidos, pois facilitará 
o ingresso de insumos e mercadorias 
em Roraima ao mesmo tempo em que 
permitirá incremento ao setor produtivo 
do Estado. Há ainda um outro projeto, 
o qual está à frente o senador Romero 
Jucá, para que o governo brasileiro 
apoie o governo da Guiana, para que 
sejam pavimentados cerca de 430 km 
entre a fronteira do Brasil e a cidade de 
Linden, para que o Brasil tenha acesso ao 
porto de Georgetown. É um acesso que 
pouparia tempo para a exportação de 
mercadorias.

Visita técnica com a presença do Secretário Nacional de Infraestrutura Luciano 
Castro ao trecho da BR-401



José Pedro Christ
Já que você tangenciou a questão 

produtiva, como é a adaptação das em-
presas? Fazer engenharia no Centro 
Oeste, no Sul, é bastante diferente de 
exercê-la no Norte. Em termos de quali-
dade técnica, como é o atendimento às 
demandas específicas da região?

É um bom desempenho. Temos aqui 
empresas de renome nacional formando 
consórcios, inclusive com empresas de 
Roraima, coligadas pra execução de obras 
como pavimentação e restauração. A 
Coema, daqui de Roraima, está tocando 
obras com a Castilho, por exemplo.

Entre outros nomes conhecidos da 
engenharia Nacional, como Sanches 
Tripoloni, a Cavalca, e outras empresas de 
menor porte que atuam na conservação 
rodoviária. Normalmente, as empresas 
encontram no mercado de Boa Vista, 
pessoal capacitado para suas operações. 
E temos solicitado às empresas que 
deem preferência a contratações na 
região, por que é algo que auxilia no 
desenvolvimento local, no pequeno 
comércio, enfim, é algo bastante 
benéfico.

Qual a mensagem que você deixa 
para os leitores de todo o Brasil, 
agora certamente mais interessados 
em Roraima e nas atividades da 
superintendência?

Eu estou em Roraima desde 1984, 
sempre me dedicando ao setor rodoviário. 
E encontrei no DNIT uma nova estrutura, 
muito mais organizada, competente, 
técnica. Sempre pude contar com o apoio 
de colegas, que foram de grande valia em 
muitos trabalhos em todos os períodos. 
Principalmente na época de transição, 
quando saímos da fase de Unidade Local e 
passamos à Superintendência. Isso trouxe, 
para cada um dos integrantes daquela 
equipe, bastante orgulho. Uma equipe 
que faz um grande esforço para levar à 
frente essa missão. Uma pequena, mas 
aguerrida equipe, com um grande desafio. 
E Roraima é o Brasil. Temos aqui brasileiros 
de todos os cantos do país, que vêm a 
oportunidade de crescer e se desenvolver, 
e no processo, melhorar e desenvolver 
ainda mais o Estado, que por natureza é 
magnífico.

Superintendente do DNIT Roraima

“Sempre pude contar com o apoio
de colegas, que foram de grande 
valia em muitos trabalhos
em todos os períodos.
Principalmente na época de transição, 
quando saímos da fase de Unidade Local e 
passamos à Superintendência.”
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QUANDO A FÉ
MOVE PESSOAS

Foto: Mácio Ferreira / Ag. Pará

Procisão do Círio de Nazaré



RODOVIAS&VIAS 29

É fácil sensibilizar-se com a demonstração absoluta de 
religiosidade de romeiros e fiéis durante a centenária celebração do 
Círio de Nazaré, no Pará. Atos de reflexão, orações constritas, silêncio 
e gratidão em meio a um burburinho que aproxima corações e 
possui a prerrogativa máxima da instituição “religião”, religar-se, 
reaproximar-se com o Divino, em última instância, purificar e elevar 
os pensamentos. Diante de tamanha manifestação, no entanto, 
Rodovias&Vias vê também o tremendo esforço logístico necessário 
para permitir que tudo aconteça com segurança e conforto, e aí os 
méritos – obviamente com as graças de Deus – pode e deve ser 
creditado à atuação da secretaria de Estado dos Transportes do Pará 
– SETRAN -  e do Governo do Estado do Pará, que contribuíram para 
que nenhum percalço pudesse atrapalhar o brilho da festa.

Associada à continuidade de 
uma tradição que remonta 
ao século XIX, e que foi  

aumentando ao longo dos anos, uma 
das mais conhecidas manifestações 
da chamada “Quadra Nazarena”, pelas 
ruas da Paróquia de Nossa Senhora de 
Nazaré dos Desterro, é uma ocasião 
singular. Já nas primeiras horas da 
manhã, é possível discernir no lusco 
fusco dos tímidos raios do alumiar do 
dia, o prenúncio do que será um dia 
intenso. A agitação de organizadores, 
atentos pelos cerca de 2 km do trajeto 
definido, somente é quebrada pela 
mansa aproximação de fiéis – em sua 
maioria, paroquianos da igreja de 
Nazaré. Não obstante, é seguro afirmar 
que o “Círio de Nazaré” é uma festa 
do Brasil, um evento de proporções 
Nacional, pois reúne gente de todo 
o país. Até por que a fé, não possui 
fronteiras. Com programações diárias, 
e estendendo-se praticamente por 
todo o mês de Outubro, as festividades 
consistem, na verdade, de uma série 
de eventos correlacionados, cada qual 
com suas particularidades e portanto, 
demandando ações específicas do 
governo do estado, no sentido de 
tornar a experiência de milhares de 
fiéis a melhor possível. Entretanto, é 
muito peculiar e interessante apontar 

que, mais do que uma presença 
“fria” como é comum verificar em 
ocasiões do tipo, o “estado”, está 
integrado, toma parte e se mostra em 
uníssono junto à população, como 
evidenciou o governador Simão Jatene, 
acompanhado da primeira dama, Ana 
Jatene, ao atender à missa campal em 
frente à Catedral de Belém: “O círio é um 
momento de reencontro, reencontro 
de família, com amigos, mas ele deve 
ser também um reencontro de cada 
um de nós com nossos valores, com a 
esperança, com a superação.” Declarou, 
entre uma conversa e outra com 
grupos de populares. Superação, diga-
se de passagem, uma palavra muito 
bem empregada, pois a cada ano, a 
celebração, com apoio das Secretarias 
de Transporte e de Turismo, torna-
se ainda mais ordenada, com farto 
apoio tecnológico, seja no sentido de 
orientar melhor os participantes, seja 
no sentido de garantir a segurança 
pública, por meio de monitoramento 
e assistência aos romeiros. Com 
roteiros bem definidos e apresentação 
completa por meio do Press Kit da 
assessoria de comunicação da Basílica 
Santuário de Nazaré, feito pela Agência 
EKO, e disponível Online, é possível 
acompanhar toda a programação de 
eventos do Círio.

PArá
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MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE:
O CÍRIO AO ALCANCE DE TODOS

CíRIO de NAZARÉ - PARÁ

Acompanhado de perto pelo secretário de Estado dos Transportes Kleber Menezes,
a SETRAN colocou à disposição dos romeiros toda uma estrutura de apoio

O governador Simão Jatene, ao lado da primeira dama, Ana Jatene,
acompanhou a  imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no Palácio do Governo

Como uma celebração “multimodal”, 
residem no planejamento bem feito e 
em uma preparação criteriosa as chaves 
para o sucesso do calendário de eventos. 
Acompanhado de perto pelo secretário de 
Estado dos Transportes Kleber Menezes, 
a SETRAN colocou à disposição dos 
romeiros toda uma estrutura de apoio 
capaz de auxiliar nos deslocamentos de 
forma organizada. Também a ARCON 
– Agência de Regulação e Controle 
dos Serviços Públicos do Estado do 
Pará, teve papel fundamental na 
garantia de segurança nos trajetos, ao 
intensificar, como tem feito já há alguns 
anos, a fiscalização dos transportes 
intermunicipais, tanto nos terminais 
rodoviários quanto nos hidroviários, 

contando com a colaboração da PRF, 
da polícia Rodoviária Estadual e do 
DETRAN/PA, além da CPH – Companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará 
e da Capitania de Portos e Polícia Militar 
com seu Grupamento Fluvial (GFLU). 
Uma força multidisciplinar, multitarefa, 
como resposta a um desafio plural. Desta 
forma, Rodovias&Vias registra, ainda 
que por um viés mais técnico, as boas 
práticas que tem sido apresentadas por 
lá quanto à realização de eventos de 
grandes proporções. Mais do que isto, fica 
em nossas páginas registrado um convite: 
vale à pena participar, independente 
de credo, desta bonita, edificante e 
originalíssima manifestação da cultura 
brasileira.

Foto: Sidney Oliveira / Ag. Pará

Foto: Cristiano Martins / Ag. Pará



BURACO NEGRO

O Motivo: equívocos na constituição dos preços, médias de balizamento 
que não refletem a realidade do mercado, carga tributária excessiva 
ou isenta quando não deveria, indistinção entre preço de venda para 

“atacado” e “varejo”, além de falta de fiscalização nas informações prestadas. 
Um grande desequilíbrio, especialmente nocivo em tempos de crise. 

Deixando de lado a “Teoria da Relatividade Geral” de 
Albert Einstein, o título eleito para este início de matéria, 
traduz mais do que uma alusão ao foco central destas linhas: 
por natureza, tal corpo celeste é conhecido por ser capaz de 
absorver absolutamente qualquer tipo de matéria, inclusive 
substratos intangíveis como tempo. Guardadas as proporções, 
a Central de Jornalismo da Rodovias&Vias não foi capaz de 
encontrar outra analogia mais adequada do que esta, para 
adequadamente ilustrar a situação vigente no mercado e 
cadeia produtiva de asfaltos e insumos betuminosos, cujos 
recursos e “energia” estão sendo paulatinamente “drenados” 
irresistivelmente: um processo de implosão, um ciclo 
destrutivo e do qual não é possível extrair muita compreensão, 
mesmo com toda a tecnologia disponível.

ASFALTOCAPA
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CAPA

Mais nobre entre todos os materiais da 
cadeia de produção do petróleo, perene 
– fixador de carbono, como gostam os 
mais estudiosos das questões ambientais 
- fundamental para o desenvolvimento 
rodoviário e a pavimentação de países 
com a característica “pluriclimática” 
do território brasileiro, o “rei asfalto”, é 
mais do que uma força de expressão: é 
a própria base dinâmica da construção 
de caminhos. Por este motivo, 
Rodovias&Vias, voltou suas lentes e sua 
inteligência para abordar os sinais de 

TOMANDO PÉ
alerta emanados em diversas conversas 
que teve, não apenas com o setor de 
distribuição, mas com o setores consultivo, 
construtivo e mesmo outros segmentos 
de engenharia, que se utilizam deste 
insumo e são unânimes em apontar, 
entre diversas razões para a dificuldade 
de se avançar em empreendimentos 
rodoviários no país, as distorções neste 
importante item (pra ficar no óbvio) que 
faz parte do “carrinho de compras” de 
todas as obras fundamentais já planejadas 
ou ainda por serem concebidas no país. 
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INCONSISTÊNCIAS DE UM ASSUNTO VISCOSO
Em que pese todo o avanço 

tecnológico alcançado pela indústria 
asfáltica brasileira, que em nada deve 
às mais evoluídas do mundo, com 
inovações que compreendem desde a 
formulação de novos compostos, a adição 
de polímeros e a reciclagem de materiais 
que, quando não são uma dor de cabeça 
para a natureza, constituem um risco do 
ponto de vista do sanitarismo, como as 
soluções que se utilizam da borracha de 
pneus inservíveis, a forma pela qual o Brasil 
negocia, fornece e distribui o seu asfalto, 
permanece defasada, para não dizer 
arcaica, incompatível com as exigências de 
produtividade de um mundo globalizado. 
E isto impacta, como em um somatório de 
fatos, negativamente no produto final que 
é indissociável do tripé que se reduz ao 
binômio universal de qualquer mercado: 
“Preço, Prazo, Qualidade: escolha dois.” 
Não cabe aqui traçar paralelos entre 
diferentes metodologias, nem mesmo 
iniciar um debate técnico quanto a 

soluções alternativas – que se tornam 
invariavelmente inadequados à realidade 
verificada na terra da jabuticaba – este fruto 
coincidentemente de coloração similar ao 
do tema desta reportagem de capa e que 
somente ocorre endemicamente aqui. 
É premente devolver a competitividade 
ao mercado por meio de dispositivos 
e procedimentos que não agridam a 
lógica capitalista, comprometendo a 
sustentabilidade de negócios e em última 
análise, no ponto mais raso de observação, 
a geração de empregos e mesmo a 
existência de um cenário competitivo, 
onde a razoabilidade de preços versus 
serviços está apoiada em uma concorrência 
livre, com interferência mínima (porém 
forte) do Estado, algo já preconizado pelo 
presidente americano Herbert Clark Hoover 
– especialista em cenário de crise, já citado 
diversas vezes por Rodovias&Vias em suas 
edições anteriores: “Tão importante quanto 
os negócios ficarem fora do governo, é o 
governo ficar fora dos negócios”. 

ASFALTO
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RAIO X 
É relativamente comum a ocorrência 

de fatos correlatos simultâneos à 
realização de matérias. De eventos 
corriqueiros à informações frescas, de 
tudo, um pouco ocorre quando se está 
no cumprimento da função. Importante 
registrar, portanto, que durante a 
realização desta reportagem , tomamos 
conhecimento de uma correspondência 
bastante assertiva quanto ao tema, 
com exclusividade, remetida ao DNIT – 
Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes – assinada de próprio 
punho pelo presidente da ANEOR – 
Associação Nacional das Empresas 
de Obras Rodoviáras – e que por si só 
evidencia e pormenoriza a “anatomia” do 
tal buraco negro em que se encontram, 
ao contrário do que Rodovias&Vias havia 
inicialmente cogitado, não apenas as 
distribuidoras de asfalto, mas também – e 
pensando bem, por que seria diferente? 
– o usuário final do essencial insumo. 
Vejamos os excertos:

“A Petróleo Brasileiro SA - Petrobras, a 
partir de novembro de 2014 determinou 
aumentos imprevisíveis e exorbitantes (...) 
da ordem de 100%, grande o suficiente 
para evidenciar a insuportável situação 
a que estão submetidas as empresas 
contratadas do DNIT, especialmente no 
que se refere à garantia de continuidade 
das obras em andamento. Para agravar 
ainda mais a situação, os ligantes 
betuminosos estão sendo anualmente 
reajustados por índices indevidos e 
defasados”

Na contramão do que 
ocorreria no mercado 

internacional, a Petrobrás, 
até para tampar os rombos 

herdados pelo petrolão, 
subiu os derivados do 

petróleo.

CAPA
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Há muitos anos, houve nos Estados 
Unidos, em meados da década de 70 do 
século XX, um precedente importante na 
indústria automotiva, capaz de demons-
trar a frieza de números jogados no papel. 
O veículo de entrada no segmento esporti-
vo de uma das “Três Grandes” possuía um 
erro no bocal do tanque, que expunha o 
carro a uma alta probabilidade de incêndio 
por ocasião de colisões traseiras. Dentre 
as opções cogitadas pela Ford na época 
(ops), prevaleceram duas: redesenhar o 
bocal e convocar um recall ou indenizar as 
famílias das vítimas. O recall nunca acon-
teceu. Isto exposto, a carta endereçada ao 
DNIT pela ANEOR discorre sobre os peri-
gos de arbitrar apenas matematicamente, 
questões sujeitas a variáveis imponderá-
veis, quando não simplesmente anômalas:

“Por determinação do Tribunal de 
Contas da União – TCU, a Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí-
veis – ANP passou a acompanhar e divul-
gar mensalmente os preços médios de 

distribuição dos produtos asfálticos, con-
siderando valores à vista, sem frete, com 
todos os impostos inclusos, à exceção do 
ICMS. Porém estes preços são fortemente 
impactados por algumas divergências, tais 
como: benefícios REIDI – Regime Especial 
de Incentivos para o Desenvolvimento da 
Infraestrutura, aplicados  a alguns empre-
endimentos; diferentes fontes produtoras 
e refinarias em estados e regiões e; fretes 
inclusos entre refinarias e distribuidoras, 
dentre outros. Os preços são consolidados 
por material, estado e região do país, no 
total de 23 ligantes betuminosos, sendo: 
9 cimentos asfálticos, 4 asfaltos diluídos e 
13 emulsões. A Fundação Getúlio Vargas – 
FGV adota os valores da ANP para determi-
nação dos índices de reajustamento, divul-
gando apenas 4 (quatro) itens, de âmbito 
nacional, quais sejam: Cimento Asfáltico 
de Petróleo (CAP 7 A 20), Asfalto Diluído 
(CM-30) e Emulsões (RR1C e RR2C) e outro 
denominado “Ligantes Betuminosos”.”, fi-
naliza o trecho do documento.

CONTADORES DE FEIJÃO

ASFALTO



RODOVIAS&VIAS36

“Resumidamente, temos que os valores da ANP, 
para cinco regiões e vários produtos de um mesmo 
grupo, são retratados pela FGV em um único índice 
nacional (...) fica evidente que o índice divulgado pela 
FGV, sem menosprezo de toda capacidade desta 
conceituada fundação, não pode traduzir a realidade 
do mercado, principalmente no atual momento, 
em que a Petrobras tem praticado aumentos 
pontuais, específicos e de grande variação entre suas 
diversas refinarias. Concluindo, é matematicamente 
impossível retratar em um único índice, variações de 
tamanha monta.”

“Diante das diferenças dos preços da ANP e dos 
índices da FGV, que não retratam a realidade do 
mercado; dos exorbitantes aumentos praticados pela 
Petrobras e, dos critérios adotados pelo DNIT, que 
privam o reequilíbrio de alguns contratos, colocando 
em risco a manutenção de sua continuidade, 
formulamos uma proposição que certamente se 
mostra coerente e de fácil aplicação, como a seguir 
demonstrado:

Os ligantes betuminosos podem ser resumidos 
em: Produtos Asfálticos (CAP 50/70, CAP 30/45 e CM 
30) e, Produtos Industrializados (Emulsões e Asfaltos 
Modificados por Polímeros), exemplo: SBS, Pó de 
Borracha.

Os preços dos Produtos Industrializados são 
compostos por:

Produtos Asfálticos e Custos de Industrialização 
(Aditivos, Mão de Obra, Energia Elétrica, 
Aquecimentos, Água, Custo Industriais, etc.), tendo 
suas formulações definidas pela ANP e IPR. Estas 
formulações trazem as características físicas e 
químicas dos produtos, inclusive, do teor de cimento 
asfáltico.”

“Propomos que os preços dos “Produtos 
Asfálticos” sejam repactuados apenas quando a 
Petrobras divulgar alteração nos seus valores, e com 
base na variação dos preços por ela divulgados.”

“Quanto aos “Produtos Industrializados”, 
propomos que a parcela do “Custo de 
industrialização” seja reajustada, anualmente, 
conforme o índice oficial de inflação (INPC, IPCA, 
FGV Específico, etc.) e que a parcela dos “Produtos 
Asfálticos” siga o procedimento do parágrafo anterior.

De todo exposto, aplicando nossas proposições 
aos novos contratos, e aos vigentes, reequilibrando 
seus preços de aquisição dos materiais betuminosos, 
esperamos alcançar uma solução definitiva para 
as questões afetas ao fornecimento de materiais 
betuminosos”

CAPA

Para obtenção do asfalto, 
o petróleo é submetido 

ao processo de destilação 
fracionada.

Após a remoção 
das frações mais leves 
(gasolina, querosene, 
gasóleo), os produtos 

asfálticos são obtidos no 
fundo da torre.

(fonte ANP)
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ESTUDO DE CASO
“A Greca Distribuidora de Asfaltos S/A é consorciada em alguns contratos para 

execução de obras rodoviárias do DNIT. Os estudos, cuja integra esta anexa, e que hora 
sintetizamos, foi elaborado pela Greca e disponibilizado à ANEOR, tratando dos seguintes 
contratos:”

 R$ -

 R$ 500,00

 R$ 1.000,00

 R$ 1.500,00

 R$ 2.000,00

 R$ 2.500,00

mai/12 até
23/11/2014

a partir
24/11/2014

a partir
24/12/2014

a partir
16/09/2015

a partir
01/11/2015

a partir
01/01/2016

a partir
01/04/2016

Preços e A justes

ANP Petrobras Contratos

ANP

CONTRATO
MAIO 2012

ATÉ
23/11/2014

A PARTIR 
24/11/2014

A PARTIR 
24/12/2014

A PARTIR 
16/09/2015

A PARTIR 
01/11/2015

A PARTIR 
01/01/2016

A PARTIR 
01/04/2016

* TODOS ESSES PREÇOS ESTÃO COM IMPOSTOS

R$    1.036 R$    1.112 R$    1.128 R$    1.240 R$    1.576 R$    1.828 R$    1.828 R$    2.109
Contratos R$   1.168 R$   1.201 R$   1.201 R$   1.483 R$   1.483 R$   1.483 R$   1.483 R$   1.483
Petrobras R$    973 R$    973 R$   1.073 R$   1.333 R$   1.481 R$   1.662 R$   1.662 R$   1.878

ASFALTO
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ENTREVISTA

A PERCEPÇÃO DO DNIT SOBRE OS IMPACTOS
Rodovias&Vias foi ao DNIT entrevistar os técnicos do maior cliente de infraestrutura do país 

acerca do assunto. Tiago Moreira vem trabalhando nestes últimos meses no aprimoramento do 
normativo que trata do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos em 
função das últimas altas extraordinárias ocorridas com os insumos betuminosos. 

R&V: Conte-nos um pouco sobre o histórico destas altas e suas consequências.
grupo de insumos ser, se não o principal, 
um dos principais insumos utilizados 
em obras rodoviárias. A alta, anunciada 
quando o preço do petróleo no mercado 
internacional vivia um momento de queda 
foi inesperada e provocou gritaria imediata 
entre as construtoras. Nossos contratos 
preveem reajustes anuais de preços, no 
mês-base do orçamento referencial, o que 
comumente chamamos de aniversário 
do contrato. Um contrato cujo aniversário 
se desse em outubro, passaria dez meses 
com um preço defasado em 36% para 
o principal insumo de seu contrato, 
o que muito provavelmente poderia 
promover seu desequilíbrio econômico-
financeiro. Assim, com base no inciso 
XXI do Art. 37 da nossa Constituição 
Federal, além de previsão na própria Lei 
de Licitações, a Diretoria do DNIT publicou 
a Instrução de Serviço (IS-DG 2/2015), no 

“Em dois meses consecutivos, a 
estatal promoveu um aumento 

total da ordem de 36%. Isso gerou um 
impacto significante nos contratos de 

construção e manutenção de rodovias.”

Tiago Moreira: Os preços dos produtos 
derivados de petróleo não sofriam 
reajustes desde meados de 2011 e estavam 
“represados” devido à forte intervenção 
política na Petrobrás, na busca de frear a 
inflação que teimava em ficar acima do 
centro da meta. No final de 2014 a “represa 
estourou” e em dois meses consecutivos, 
a estatal promoveu um aumento total da 
ordem de 36%. Isso gerou um impacto 
significante nos contratos de construção 
e manutenção de rodovias, haja vista este 



RODOVIAS&VIAS 39

Coordenador de Obras da Coordenação-Geral de Construção Rodoviária – DNIT
Tiago Moreira 

intuito de uniformizar os procedimentos 
administrativos necessários para efetuar 
o reequilíbrio em função do aumento 
extraordinário dos materiais betuminosos. 
Nada mais justo. No entanto, a Instrução 
de Serviço apresentava uma orientação 
de ordem mais geral e não detalhava o 
procedimento, que não era comum na 
autarquia. Neste ínterim, o TCU tomou 
conhecimento do normativo e realizou a 
análise de mérito da questão. A área técnica 
do tribunal enfatizou o fato de que para 
se realizar um reequilíbrio econômico-
financeiro de um contrato, é necessário 
analisar todos os itens de serviço que o 
compõe, de maneira global. Em rápida 
análise no SICRO, verificaram que haviam 
alguns preços de serviços e insumos onde 
ocorrera uma diminuição do preço. Então, 
a Diretoria de Infraestrutura Rodoviária 
do DNIT realizou estudo, mostrando que 
essas quedas eram bastante pontuais e 
não refletiam a realidade geral de evolução 
natural de preços. Lembro que a inflação 
em 2014 e 2015 chegou próxima dos 
10%. Os preços que compõe o SICRO 
acompanhavam essa inflação, que era 
remediada com os reajustes anuais aos 
contratos. Evidentemente que pequenas 
variações nos preços, 
para mais ou para 
menos ocorrem. Isso é 
o que se classifica como 
“álea ordinária”, algo 
que é esperado. Agora 
imaginar uma alta em um 
insumo extremamente 
vital às obras, na ordem 
de 36%, em apenas dois 
meses, com certeza 
pode se considerar 
juridicamente como um 
fato de “álea extraordinária”. Chegava-se 
ao absurdo do contratado ser remunerado 
com valores abaixo do pago por ele pelo 
insumo. Ou seja, havia um prejuízo efetivo. 
O Ministro Augusto Nardes, relator do 
Acórdão 1604/2015, aceitou parcialmente as 
justificativas do DNIT, com base nos estudos 
enviados, que inclusive constam do relatório 

“Importante frisar que 
o Acórdão 1604/2015 

do plenário do TCU não 
determinou os 7% de 

impacto como gatilho, 
e sim a utilização de 

parâmetros objetivos.”

“Chegava-se ao absurdo do 
contratado ser remunerado 
com valores abaixo do pago por 
ele pelo insumo. Ou seja, havia 
um prejuízo efetivo.”
do Acórdão. Segundo seu voto, pequenas 
variações de preços devem ser consideradas 
como fatos normais e não necessitariam de 
entrar na análise do reequilíbrio. Para o período 
em que se desejava efetuar o reequilíbrio (àquela 
altura não se imaginava que viriam novos 
aumentos exorbitantes), o DNIT havia mostrado 
que, para os insumos mais relevantes de sua 
carteira de contratos, não houve nenhuma 
queda ou alta extraordinária, salvo o próprio 
material betuminoso. Voltando ao voto – e 
essa foi a questão mais polêmica – o ministro 
sugeriu um percentual de impacto para que 
se configurasse o desequilíbrio do contrato. 
O DNIT apresentou à época, 20 contratos de 
manutenção – que inclusive são os que mais 
sofreram com a alta do material betuminoso. 
Verificou-se o impacto estimado da alta nestes 
contratos. A faixa de variação ficou entre 5,63% 
até 26,97%. O ministro considerou o percentual 

de 7% como gatilho para se 
determinar o desequilíbrio 
de um contrato, justificando 
que a maioria dos contratos 
apresentados ficariam acima 
deste valor. Realmente, 
naquela ocasião, apenas 3 
contratos (15% da amostra) 
não atingiam a barreira 
sugerida. Muitos imaginam 
que o percentual foi sugerido 
em função do lucro do BDI 
referencial ser próximo deste. 

Entendo eu que o ministro deixou claro no 
seu voto que a definição deste limite é matéria 
afeta a área administrativa, e que devia o DNIT 
estabelecer a melhor metodologia na definição 
deste parâmetro. Importante frisar que o 
Acórdão 1604/2015 do plenário do TCU não 
determinou os 7% de impacto como gatilho, e 
sim a utilização de parâmetros objetivos.
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E o que ocorreu em seguida à publica-
ção do Acórdão do TCU que tratou do ree-
quilíbrio?

A Diretoria do DNIT então julgou 
prudente, diante da falta de um estudo 
mais pormenorizado, acatar a sugestão do 
ministro Nardes e publicou nova Instrução 
de Serviço (IS DG n° 4/2015). 

Como reagiu o mercado?

Logo após a publicação da IS, a 
ANEOR pinçou os três contratos que não 
dispararam o gatilho, e destes, um em 
particular apresentou lucro operacional 
de 6,7%, e desequilíbrio de 6,9%. Observe-
se que pelas regras atuais o contrato não 
atingiu o gatilho dos 7%. A alta do material 
betuminoso, estava consumindo 102% 
de seu lucro. Havia um desequilíbrio claro 
e evidente. No meu entendimento, a IS 
estava, neste caso, afrontando o texto 
constitucional. Em setembro e novembro 
de 2015 ocorreram novos aumentos nos 
insumos, que somados chegavam a cerca 
de 20%. A discussão acalorada voltou 
novamente. A IS vigente só previa a alta de 
2014. Os aumentos agora eram de menor 

magnitude, porém mais que o dobro da 
inflação dos últimos 12 meses. A nova alta 
foi mais um vetor para a desaceleração 
das obras, porém o novo problema foi 
de certa forma ofuscado em função 
dos atrasos de pagamentos que viam 
ocorrendo.

E o que o DNIT fez para tratar das no-
vas altas dos insumos betuminosos?

Houve a necessidade de se ajustar 
a IS vigente, visando abarcar os novos 
aumentos do final de 2015, e quaisquer 
outros que viessem a ocorrer de 
maneira extraordinária. Em Janeiro de 
2016 foi publicada a IS DG n° 2/2016. 
Porém, devido a diversas dúvidas 
das  superintendências regionais, 
representantes das contratadas e até 
de órgãos públicos da esfera estadual, 
verificou-se a necessidade de uma nova 
revisão na IS, com textos mais claros e 
explicativos, com roteiros detalhados. 
Aproveitamos a revisão para personalizar 
o parâmetro que estabeleceria o gatilho 
de desequilíbrio de um contrato: o lucro 
operacional teórico, que depende de uma 
média ponderada de serviços que utilizam 
o BDI normal e o BDI diferenciado, este 
último aplicado inclusive aos insumos 
asfálticos. A intenção era de não permitir 
que contratos cujo impacto financeiro 
supera-se o lucro operacional não fossem 
abarcados pela instrução. Assim, o gatilho 
fixo de 7% foi alterado para o lucro 
operacional personalizado do contrato, 
que na média gira entre 6% à 7%. A IS 
DG 15/2016 foi publicada em julho deste 
ano, e conta inclusive com uma planilha 
eletrônica disponibilizada na web que 
visa auxiliar no cálculo do desequilíbrio. 
Importante frisar que a IS deixa claro que 
a regra vale tanto para aumentos de preço 
extraordinário, como para quedas de preço 
acima do normal, algo não impossível, haja 
vista que os derivados de petróleo sofrem 
a influência do câmbio e do preço do barril 
do petróleo.

ENTREVISTA

“Recente tentativa da 
Coordenação Geral de 

Manutenção e Restauração 
Rodoviária do DNIT de promover 

uma contratação direta de 
insumos, através de uma licitação 
de âmbito estadual que seria piloto 
para todo o país. Todavia o TCU não 

aprovou a ideia. Desta forma só nos 
resta a desgastante tarefa, tanto para 

os contratados quanto para nós da 
administração pública.”
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Muitas empresas afirmam que o gatilho do 
desequilíbrio não é justo e considera o lucro 
integral obtido em um período para desparar 
o reequilíbrio. O que você acha desta crítica?

A contratada pode ter a infelicidade do 
seu contrato ter o reajuste regulamentar 
em Janeiro, e no mesmo mês ocorrer um 
excepcional aumento, não capitado pelos 
índices de reajustamento. Recentemente me 
debrucei sobre aqueles 20 contratos enviados 
ao TCU, realizando os ajustes sobre as reais 
performances obtidas. O estudo à época 
só poderia realizar a previsão de execução. 
Constatei que, para o aumento de 36% ocorrido 
no final de 2014, 15% não atingiam o gatilho 
(7% de impacto), confirmando a previsão feita. 
Todavia, fiz uma simulação nestes mesmos 
contratos, avaliando qual seria o impacto 
caso o aumento fosse de 20%. Imaginando 
um aumento semestral desta magnitude, em 
uma inflação anual de 10%, podemos afirmar 
que a alta é quatro vezes acima a da inflação, 
o que na minha opinião pode-se considerar 
o fato como álea extraordinária. Avaliei que 
este aumento consome na média, 50% do 
lucro operacional do período. Não acho justo 
que o mercado arque com a alta do insumo 
cujo monopólio é estatal, ou seja, com seus 
preços regulados pela Administração Pública, 
seja arcado integralmente pelo mercado. Por 
este motivo, na minha concepção, dever-se-ia 
efetuar o reequilíbrio sempre que o impacto 
financeiro fosse maior que à metade do lucro 

operacional. Não é saudável que se permita 
que uma contratada trabalhe por períodos de 
até doze meses, as vezes acumulando-o com 
outros períodos durante a de vigência de seu 
contrato, com o lucro drasticamente reduzido 
ou até mesmo prejuízo operacional. Afugenta-
se do mercado as empresas de construção 
pesada do setor rodoviário, com influência na 
concorrência e até mesmo nas qualidades das 
obras. A alta dos insumos betuminosos passa 
a ficar insuportável as contratadas, e somado 
ao momento não favorável do setor, alguns 
empreendimentos chegam a nem serem 
concluídos, causando prejuízos ao Erário e à 
sociedade, que fica sem a obra concluída.

E o fornecimento do insumo diretamente 
pelo DNIT, não seria uma saída?

Seria uma das formas de se acabar com a 
discussão do reequilíbrio, ao menos para os 
futuros aumentos. Não participei do processo 
de perto, mas acompanhei recente tentativa 
da Coordenação Geral de Manutenção e 
Restauração Rodoviária do DNIT de promover 
uma contratação direta de insumos, através de 
uma licitação de âmbito estadual que seria piloto 
para todo o país. Todavia o TCU não aprovou 
a ideia. Desta forma só nos resta a desgastante 
tarefa, tanto para os contratados quanto para nós 
da administração pública, de se analisar e verificar 
a pertinência das solicitações de reequilíbrio aos 
contratos, sempre que houver altas ou baixas 
extraordinárias do insumo.

Tiago Moreira 

“Logo após a publicação 
da IS, a ANEOR pinçou os 

três contratos que não 
dispararam o gatilho, e 

destes, um em particular 
apresentou lucro operacional 

de 6,7%, e desequilíbrio de 
6,9%. Observe-se que pelas 
regras atuais o contrato não 

atingiu o gatilho dos 7%.”

Coordenador de Obras da Coordenação-Geral de Construção Rodoviária – DNIT
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ENTREVISTA

O que se tem percebido com relação aos preços 
dos produtos asfálticos é que existe uma defasagem 
de tempo relativa ao reajustamento, ocasionado 
pela própria maneira como o índice é calculado, 
ou seja, relativo a própria base de dados utilizada. 
Os índices de reajustamento adotados pelo DNIT 
para os produtos asfálticos utilizam as informações 
disponibilizadas pela Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, e em virtude do 
tempo entre o aumento dos preços nas refinarias da 
Petrobras e a divulgação dessas informações na ANP, 
o impacto dos aumentos para as distribuidoras e o 
cálculo do índice propriamente dito pela Fundação 
Getúlio Vargas - FGV sofre um atraso. E isso, em 
alguns contratos, gera distorções com relação ao 
ajustamento em si. Um outro problema identificado 
nos preços dos produtos asfálticos refere-se à 
influência do REIDI na base de preços da ANP. 

O Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI estabelece 
a suspensão do recolhimento do PIS/PASEP e da 
COFINS para as empresas beneficiárias. No caso da 
infraestrutura de transportes, as beneficiárias mais 
regulares do REIDI são as empresas concessionárias 
de rodovias. Dessa forma, ao se tratar em uma mesma 
base de informações notas fiscais das distribuidoras 
com diferentes alíquotas de PIS/PASEP e COFINS, 
os valores disponibilizados pela ANP tendiam a 
apresentar distorções, penalizando as referências de 
preços que não adotam a suspensão do recolhimento 
do PIS/PASEP e da COFINS, como é o caso do DNIT.

Diante dos elementos apresentados, 
observa-se que o problema para o empreiteiro 
que compra o asfalto encontra-se relacionado 
a duas questões: A defasagem de tempo 
transcorrida entre o aumento dos preços dos 
produtos asfálticos na Petrobras, a percepção 
do mercado nas distribuidoras, a divulgação dos 
preços na base da ANP e o cálculo dos índices 
pela FGV; e a contaminação da base de cálculo 
da ANP pelos descontos ofertados nas notas 
fiscais das concessionárias de rodovias, em 
virtude da  suspensão do recolhimento do PIS/
PASEP e da COFINS. A Associação Nacional das 
Empresas de Obras Rodoviárias – ANEOR tem 
protocolado junto ao DNIT documentos que 
demonstram preocupação em função dessas 
duas questões.

“Com relação aos preços dos 
produtos asfálticos que existe 
uma defasagem de tempo relativa 
ao reajustamento, ocasionado 
pela própria maneira como o índice é 
calculado, ou seja, relativo a própria 
base de dados utilizada.”

DOIS FATORES
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Coordenação Geral de Custos - DNIT
Luiz Heleno Albuquerque Filho 

CORREÇÕES POSSÍVEIS
No sentido de corrigir as distorções nos preços dos produtos asfálticos, o DNIT tem 

empreendido diversas ações. A primeira delas foi proceder gestão junto à ANP para que 
comece a disponibilizar os preços médios dos produtos asfálticos sem as parcelas do PIS/
PASEP e da COFINS, impedindo que os descontos ofertados pelo REIDI possam contaminar 
e distorcer a base de dados.  Segundo informações da própria ANP, os novos valores de 
referência dos produtos asfálticos, sem a inclusão das parcelas do PIS/PASEP e da COFINS, 
seriam divulgados a partir do mês-base de setembro de 2016.

“Índices de reajustamento, que 
envolvam o tratamento direto das 
variações de preços praticadas nas 

refinarias e os respectivos custos 
de industrialização dos demais 

insumos, bem como, a possibilidade de 
regionalização dos índices em função das 

características da cadeia produtiva dos 
asfaltos e da localização das refinarias.”

O QUE VEM POR AÍ

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO

Corrigida a referência de preços na base da ANP, o próximo passo consiste em ajustar 
os índices de reajustamento dos produtos asfálticos. As alterações discutidas junto à 
Petrobras e à ANP envolvem a regionalização dos índices, em virtude de diversos aumentos 
terem ocorrido de maneira bastante diferenciada nas refinarias, e o acesso mais rápido à 
base de preços dos produtos asfálticos nas refinarias ou distribuidoras de asfaltos para 
que possamos reduzir os prazos para divulgação dos índices de reajustamento. Diante 
dessas questões, a FGV, contratada pelo DNIT para assessorar tecnicamente as questões 
afetas à área de custos, já foi demandada para estudar alternativas de modelagem da 
“cesta de negócios” dos índices de reajustamento, que envolvam o tratamento direto das 
variações de preços praticadas nas refinarias e os respectivos custos de industrialização dos 
demais insumos, bem como, a possibilidade de regionalização dos índices em função das 
características da cadeia produtiva dos asfaltos e da localização das refinarias.

Todas essas ações têm por objetivo reduzir 
as eventuais distorções nos preços e no cálculo 
do reajustamento dos produtos asfálticos para a 
futuro. Para os contratos vigentes, após discussão 
intensa com o Tribunal de Contas da União - TCU, 
o DNIT, por meio da Diretoria de Infraestrutura 
Rodoviária - DIR, elaborou a Instrução de Serviço nº 
02/2016, de 21 de janeiro de 2016, que estabelece 
os critérios para o reequilíbrio econômico-
financeiro de contratos decorrente do acréscimo 
dos custos da aquisição de produtos asfálticos.
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ENTREVISTA

O DNIT hoje ataca três possíveis soluções para resolver essa questão do insumo asfáltico. Um 
delas, que já está em vigor é a I.S. que regula o reequilíbrio do material asfáltico, publicada no 
começo de 2015, onde se faz uma análise do valor, comparando o acréscimo desses insumos, 
com as medições do contrato. E quando esse percentual ultrapassa o lucro operacional previsto 
no BDI do contrato, procede-se ao reequilíbrio. Outro ponto, que está sendo conduzida pelo 
Luis Heleno na Coordenação de Custos, é buscar diretamente com a ANP, o valor que está 
sendo repassado pelas refinarias, com intuito de atualizar mais rapidamente o nosso sistema de 
custos, pois há uma demora aí que verificávamos de até 120 dias. 

ANTAGONISMO
Especificamente em nossa diretoria, 

estamos trabalhando com a perspectiva de 
o próprio DNIT adquirir o material asfáltico. 
Tivemos uma experiência dessas entre 2007 e 

2008, onde o DNIT comprava diretamente 
da Petrobras e fornecia para as empresas.

Neste contexto, duas associações que 
são realmente representativas do ramo 
rodoviário, a ABEDA – Associação Brasileira 
das Empresas Distribuidoras de Asfalto - e a 
ANEOR, que possuem posições antagônicas, 
o que é perfeitamente compreensível. A 
ABEDA solicita a não divulgação do edital 
que prevê o fornecimento do material 
pelo DNIT, por questões de restrição do 
mercado, consequentemente diminuindo a 
quantidade de licitações, e a ANEOR que por 
outro lado, solicita que o DNIT assuma esse 
fornecimento para diminuir o desequilíbrio 
verificado nos contratos de seus associados.

A ABEDA como associação se 
manifestou contraria ainda que a Greca e 
BR Distribuidora tenham manifestado-se a 
favor, ou seja, as duas maiores do setor são 
favoráveis a compra direta pelo DNIT.

“ABEDA solicita a não 
divulgação do edital que prevê 

o fornecimento do material 
pelo DNIT, por questões 

de restrição do mercado, 
consequentemente diminuindo a 

quantidade de licitações, e a ANEOR 
que por outro lado, solicita que o 
DNIT assuma esse fornecimento 

para diminuir o desequilíbrio.”

ENTREVISTA
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Coordenação Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária – DNIT
Fábio Nunes

DIÁLOGO
Neste cenário, há um acórdão do 

TCU que proíbe a aquisição direta por 
parte do DNIT. Por isso estamos em 
tratativas com o Tribunal, já fizemos 
reuniões com o corpo técnico do TCU, 
para chegarmos a um novo modelo 
de edital. No presente momento, 
estamos na fase de apresentação 
de justificativas, e da avaliação das 
demais questões correlatas para 
solicitar a revogação desse item do 
acórdão. A perspectiva que temos, é 
que provavelmente até o final desse 
ano, o DNIT consiga finalizar essa 
argumentação com o Tribunal e no 
começo de 2017, já haja por parte 
deles alguma decisão quanto a essa 
questão.

“O DNIT compreende que 
trata-se de um problema 
grave, por que o insumo 
é preponderante, 
principalmente nos contratos 
de manutenção rodoviária. 
E compreendemos que é um 
tema que realmente inviabiliza 
alguns contratos, o que em certos 
momentos chega a paralisá-los ou 
até mesmo rescindi-los devido ao 
desequilíbrio.”

APARANDO ARESTAS
O DNIT compreende que trata-se de 

um problema grave, por que o insumo 
é preponderante, principalmente 
nos contratos de manutenção 
rodoviária. E compreendemos que é 
um tema que realmente inviabiliza 
alguns contratos, o que em certos 
momentos chega a paralisá-los ou 
até mesmo rescindi-los devido ao 
desequilíbrio. Por conseguinte, isso 
gera uma situação contraproducente, 
com a judicialização da questão, 
ocasionando custos administrativos 
e uma demanda extra de tempo 
por parte do órgão executivo. Da 
forma que percebo, as alternativas 
com as quais estamos tratando a 
situação não são excludentes. Até 
por que o DNIT não tem interesse 
nenhum em interferir na livre 
concorrência, nem em mercados 
que são responsáveis por garantir 
um perfil de empregabilidade que 
exige alta capacitação técnica e 
possui grande valor agregado para o 
desenvolvimento do país, que afinal 
de contas é o objetivo de todos os 
envolvidos na questão.
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“NADA SERVE PRA TUDO.
REAJUSTAMENTO É CASO A CASO”

O que diz o mercado: “A constituição de preços para insumos betuminosos é equivocada”.
Havendo diferenças de preços para 
concessionárias, para prefeituras, etc, a ANP 
pode buscar a forma de divulgação mais 
justa. Os diálogos estão ocorrendo com as 
equipes do TCU, conforme autorizado pelo 
ministro relator do setor de transportes.”

Se existe algum equívoco de cálculo, 
ele tem que ser apresentado, de forma 
transparente, pelo grupo interessado. No 
que diz respeito a eventuais dúvidas acerca 
das decisões do TCU, o caminho natural é 
conversar com o Ministro Relator e com a 
sua equipe técnica.

O nosso objetivo é colaborar para 
a lisura dos contratos e para o alcance 
do interesse público. Isso, acreditamos, 
colabora também para o incremento 
do potencial produtivo do país para o 
crescimento sustentável do setor de 
construção. A comunicação aberta e 
transparente com representantes do 
setor produtivo, sempre autorizada 

O que diz o TCU: “Primeiramente, vale 
enfatizar que as decisões do TCU cabem ao 
colegiado deste Tribunal. Como é dever de 
todos nós servidores buscar colaborar para 
a transparência dos atos administrativos, 
é uma satisfação responder as perguntas 
da Rodovias&Vias, sobretudo se isso 
contribuir no esclarecimento de questões 
que, porventura, estejam prejudicando o 
setor produtivo.

Em relação à formação dos preços 
dos insumos betuminosos, embora seja 
possível o controle concomitante dos atos 
administrativos por parte do TCU, temos 
que ressaltar que o DNIT usa a informação 
divulgada diretamente pela ANP, não 
se fazendo necessário a apresentação 
previa para o TCU dos cálculos, para fins 
de autorizar ou não reajustes. O TCU não é 
contrário a nenhuma correção ou reajuste, 
tampouco especifica a forma de capturar 
as informações a respeito dos insumos. 

Rodovias&Vias foi ao Tribunal de Contas da União, na SeinfraRodovias, captaneada pelo 
Secretário André Vital, ouvir o posicionamento dos técnicos da casa acerca dos desequilíbrios – e 
especialmente as formas de correção possíveis – relativas à questão tema de capa desta edição. 
Se por um lado adentramos o moderno edifício da instituição munidos da “pergunta de um 
milhão de dólares”, retornamos à Central de Jornalismo com um igualmente valioso conjunto de 
informações que você confere logo abaixo. 

COM A PALAVRA
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SeinfraRodovias - TCU
Tribunal de Contas da União

pelos respectivos ministros relatores de 
cada caso, faz parte dessa estratégia. 
Esse diálogo, inclusive, já nos ajudou a 
compreender melhor as percepções 
do mercado em relação ao Regime 
Diferenciado de Contratação. 

Alguns gestores realmente nos 
alertaram sobre possíveis distorções 
geradas nos referenciais utilizados pelo 
DNIT para a orçamentação de obras 
públicas, por causa de preços dos materiais 
betuminosos divulgados pela ANP. Isso 
seria causado devido as isenções tributárias 
concedidas apenas às prefeituras e às 
concessionárias, não abrangendo as 
construtoras executoras de obras públicas. 
O preço médio referencial divulgado pela 
ANP e adotado pelo DNIT estaria, portanto, 
sendo subestimado. Estamos aguardando 
maiores subsídios para levar a questão ao 
Ministro Relator do setor de transportes, 
mas cabe aos próprios gestores a busca 
de soluções para os problemas, caso 
confirmados.

É bom destacar que ANP, de fato, 
busca cumprir a determinação contida no 
Acórdão 2649/2007-TCU-Plenário (Relator 
Ministro Ubiratan Aguiar, 5/12/2007) (veja 
info):

 Todavia, é perceptível que TCU não 
discriminou detalhadamente como 
deveria ser realizada a coleta e a divulgação, 
apenas determinou que se fizesse o 
acompanhamento dos preços e a ampla 
divulgação. Assim, caso seja constatada 
alguma distorção ou equívoco de cálculo, 
cabe à própria ANP promover a devida 
correção.

A solução aventada na ocasião foi a 
divulgação do referencial sem os tributos 
objeto de isenção. Assim, o orçamentista 
iria incluí-los ou não a depender da futura 
aplicação do insumo (concessão, obra 

“É perceptível que 
TCU não discriminou 
detalhadamente como 
deveria ser realizada a coleta 
e a divulgação, apenas 
determinou que se fizesse 
o acompanhamento dos preços 
e a ampla divulgação. Assim, 
caso seja constatada alguma 
distorção ou equívoco de cálculo, 
cabe à própria ANP promover a 
devida correção.”

pública ou execução direta pela própria 
prefeitura).

A ANP, atendendo ao pleito do Dnit 
(Ofício 317/2016/DG-DNIT, de 16/03/2016), 
emitiu a Resolução ANP 35, de 8/8/2016, 
estabelecendo a obrigatoriedade de as 
distribuidoras de asfaltos informarem 
mensalmente os preços à vista, sem 
frete, com todos os impostos inclusos, 
à exceção do ICMS, do PIS/Pasep e da 
Cofins, praticados nas vendas dos produtos 
asfálticos constantes na cesta ANP, 
realizadas no mês anterior. 

Nesse sentido, a alegada distorção 
está sendo mitigada pela própria 
Agência responsável pela divulgação 
da informação, sem a necessidade de 
participação do TCU. Cabe lembrar, que 
nesse caso não há o denominado controle 
prévio dos atos da administração. Caso seja 
constatada alguma irregularidade, o TCU 
poderá atuar, visando ao saneamento do 
normativo.

9.4. determinar à ANP – Agência Nacional do Petróleo, com fundamento no artigo 43, 
inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que realize o 
acompanhamento contínuo dos preços praticados pelas distribuidoras de asfalto no país 
e dê ampla divulgação do resultado desse trabalho, dando ciência ao Tribunal quanto à 
implementação dessa medida, no prazo de 90 (noventa) dias;

Acórdão 2649/2007-TCU-Plenário (Relator Ministro Ubiratan Aguiar, 5/12/2007)
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COM A PALAVRA

O que diz o mercado: “A demora na divulgação prejudica a performance das empresas”
O quê diz o TCU: “A questão do reequilíbrio 

econômico-financeiro dos contatos já foi 
analisada pelo TCU (Acórdão 1604/2015- TCU-
Plenário, de 1/7/2015 - Relator Ministro Augusto 
Nardes). O DNIT estabeleceu por intermédio 
da Instrução de Serviço/DG 2, de 23/3/2015, 
uma metodologia de reequilíbrio econômico-
financeiro geral, que abrangia todos os 
contratos, com base em premissas e estimativas. 
A SeinfraRodovia representou ao TCU contra 
essa IS por considera-la ilegal. O TCU decidiu que 
o reequilíbrio econômico-financeiro tem de ser 

avaliado caso a caso, contrato a contrato. O 
DNIT está autorizado a fazer o reequilíbrio nos 
contratos onde foi comprovado o desajuste, 
desde que a empresa que esteja pleiteando, 
apresente as notas fiscais, comprove o preço 
pago, onde o insumo foi aplicado, ou seja, 
todas as condicionantes que estão explicitadas 
no próprio acórdão e na Instrução de Serviço/
DG nº 4, de 13/7/2015. A decisão se resume a 
cobrar que se verifique caso a caso os impactos 
dessa aquisição para cada situação. E para isso 
já existe um critério estabelecido.

O que diz o mercado: “A questão do reequilíbrio nos contratos não foi pacificada”

O que diz o TCU: “o entendimento pacificado 
dentro do próprio TCU é de este tribunal de 
contas não deve substituir os órgãos sobre os 
quais exerce o controle externo. Nas decisões 
anteriores, o TCU buscou esclarecer as bases para 
o reequilíbrio, de acordo com a legislação vigente. 
O que o TCU poderá verificar é se as premissas 
estão sendo observadas. Se por ventura existirem 
equívocos de cálculo, o TCU terá o dever de 
apontá-los. Claro que a transparência no processo 
de normativo evita que ocorram esses equívocos.

O DNIT editou a Instrução de Serviço/DG 2, de 
23 de março de 2015 (IS-DG 2/2015), que dispõe 
sobre critérios para o reequilíbrio econômico-
financeiro de contratos administrativos em 
face do acréscimo dos custos de aquisição de 
materiais betuminosos.

Observe que a emissão desse tipo de 
ato administrativo não está sujeita à prévia 
aprovação do TCU. Não há o denominado 
controle prévio do ato administrativo. Somente 
após tomar conhecimento da IS-DG 2/2015, a 
unidade técnica (SeinfraRodovia) questionou 
a legalidade e a economicidade dos critérios 
nela estabelecidos. A representação da unidade 

técnica foi apreciada pelo colegiado da Corte de 
Contas que decidiu a questão por intermédio do 
Acórdão 1604/2015-TCU-Plenário.

Veja que o TCU apresentou as diretrizes que 
deveriam ser observadas quando da análise de 
pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos. Coube ao DNIT estabelecer o 
procedimento de como seria realizada a análise 
dos pleitos de reequilíbrio a ele submetidos, 
observando, naturalmente, as diretrizes traçadas 
pelo TCU.

Com o objetivo de dar cumprimento à 
determinação do TCU contida no Acórdão 
1604/2015-TCU-Plenário, o DNIT publicou a 
Instrução de Serviço/DG nº 4, de 13/7/2015, 
que “estabelece os critérios para o reequilíbrio 
econômico-financeiro de contratos 
administrativos decorrente do acréscimo dos 
custos de aquisição de materiais asfálticos”. Esse 
novo normativo revogou a Instrução de Serviço/
DG nº 2, que fora objeto de representação da 
SeinfraRodovia.

Importa observar, que o TCU 
sistematicamente promove o monitoramento 
de suas determinações. O Acordão 
2572/2015-TCU-Plenário (Relator Ministro 
Augusto Nardes, 21/10/2015) considerou 
a determinação atendida e o processo foi 
arquivado.

Portanto, o DNIT já possui instrumento para 
análise dos pleitos de reequilíbrio contratual 
em face do aumento de preços do material 
betuminoso. Havendo dúvidas interpretativas, 
frise-se, o caminho natural é buscar saná-las com 
o Ministro Relator e sua equipe técnica.”

“O DNIT já possui
instrumento para análise 

dos pleitos de reequilíbrio 
contratual em face do aumento de 

preços do material betuminoso.”

SeinfraRodovias - TCU
Tribunal de Contas da União
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Centro de Eventos da ACE • Rua Cap. Euclides de Castro, 360
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Promoção

Apoio

Patrocínio

 ⇒ Novas tecnologias de revestimentos asfálticos
 ⇒ Inovações em equipamentos rodoviários
 ⇒ Concessão rodoviária
 ⇒ Pavimento de concreto
 ⇒ Conservação de rodovias
 ⇒ Reciclagem de pavimento
 ⇒ Drenagem em rodovias
 ⇒ Ligantes de alto desempenho
 ⇒ Nanotecnologia na pavimentação
 ⇒ Tecnologias de avaliação do pavimento
 ⇒ Mobilidade e acessibilidade
 ⇒ Misturas asfálticas mornas
 ⇒ Pontes e viadutos rodoviários
 ⇒ Túneis
 ⇒ Investimentos e financiamentos para o setor
 ⇒ Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC
 ⇒ Estabilização de encostas e taludes
 ⇒ Geossintéticos
 ⇒ Instrumentação de obras rodoviárias
 ⇒ Segurança rodoviária
 ⇒ Utilização de material frezado em misturas asfálticas
 ⇒ Aspectos sócio ambientais em obras rodoviárias

 ⇒ Acompanhamento técnico de obras com o TCU, CGU, 
DNIT, ANEOR e ANETRANS

Categoria / Valor da Inscrição Até 31/10/16 De 01 a 17/11/16 No evento

Sócio da ACE R$ 120,00 R$ 180,00 R$ 300,00

Não sócio da ACE R$ 300,00 R$ 360,00 R$ 480,00

Estudantes de graduação R$ 60,00 R$ 80,00 R$ 120,00

INSCRIÇÕES

TEMAS DAS PALESTRAS

MESA REDONDA



ENTREVISTA
Quase seis décadas de mercado credenciam uma das maiores distribuidoras de 

asfalto do país. Rivalizando em tamanho e abrangência com empresas que operam em 
escala mundial, a Greca Asfaltos, possui na fi gura de seu CEO, Amadeu Clóvis Greca, um 
profundo conhecedor do mercado, capaz de, com sua visão holística e operacional, realizar 
apontamentos importantes como os que você confere a partir daqui. Mais do que uma 
avaliação de cenário, são as constatações de um “insider”.

R&V: O senhor é uma voz eloquente quan-
to à alta verifi cada – e como Rodovias&Vias
pode comprovar, percebida – por diversos 
players do setor de infraestrutura e obras ro-
doviárias do Brasil, do material betuminoso. 
Em que monta isto gera desequilíbrio para as 
relações? (A partir do “Modelo Reportagem 
V3” – GRECA”)

ACG: Para demonstrar que, atualmente, 
esta relação entre o governo (seja ele federal, 
estadual ou municipal) com as empresas 
e indústrias não está equilibrada, vamos 
abordar os eventos que se iniciaram em 
Novembro 2014. Na época, a PETROBRAS - 
Petróleo Brasileiro S.A. (única fornecedora 
de asfaltos/materiais betuminosos), após 
7 anos sem qualquer alteração nos preços, 
iniciou uma política de aumento de preços 
que superou, e muito, os índices de infl ação 
conhecidos. Para melhor exemplifi car, vamos 
tomar como base de análise somente o 
produto asfáltico (CAP 50/70). Este produto 
tinha o preço de tabela, em Out/14, de 
R$ 973,30/tonelada, valor com todos os 
impostos, com o fornecimento pela refi naria 
LUBNOR. Em Nov/14 a Petrobras reajustou 
o preço do produto para R$ 1.072,68 + 
10,21%, em Dez/14 a Petrobras reajustou o 
preço do produto para R$ 1.332,90 + 24,26%, 
em Set/15 a Petrobras retirou o desconto 
de 10% da tabela de preços, gerando um 
novo aumento, onde o produto passou 
para o preço de R$ 1.481,00 + 11,11%, 
em Nov/15 a Petrobras efetuou mais um 
reajuste nos preços e o produto passou para
R$ 1.661,69 + 12,20% e fi nalmente em Abr/16 
a Petrobras reajustou o preço do produto 
para R$ 1.877,71 + 13,00%. 

Os aumentos de preços praticados pela 
PETROBRAS no período de Nov/14 a Abr/16 
fi cou na ordem de 92,92% para o produto 
CAP 50/70.

“É que os preços informados pelos 
Distribuidores não refl etem a 
realidade do mercado, pois os 
Distribuidores só podem faturar 
o preço real após o aceite dos 
órgãos, como não possuem este 
aceite ou o mesmo vem de forma 
tardia, os Distribuidores informam os 
preços de contrato, muito defasados e 
que impactam fortemente
na média de preços.”

Comparativamente a outros índices, 
como se dá essa discrepância?

Comparando este aumento acumulado 
com os índices oficiais de inflação no 
mesmo período, temos: IGPM 16,03%, 
IPCA 15,75% e INPC 16,59%. Notem que os 
aumentos acumulados de preços praticados 
pela Petrobras, 92,92%, foram quase 6 vezes 
acima do que os índices de infl ação ofi ciais.
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Empresário do Setor
Amadeu Clóvis Greca

E quanto aos preços da ANP?

As informações dos preços médios 
praticados para a ANP, ainda possuem 
dois problemas crônicos, o primeiro é o 
período de defasagem das informações 
dos Distribuidores de 3 meses, devido ao 
processo de apuração e compilação dos 
preços pela ANP, o que impacta nos índices 
calculados pela FGV, o outro problema, e um 
dos principais, é que os preços informados 
pelos Distribuidores não refletem a realidade 
do mercado, pois os Distribuidores só podem 
faturar o preço real após o aceite dos órgãos, 
como não possuem este aceite ou o mesmo 
vem de forma tardia, os Distribuidores 
informam os preços de contrato, muito 
defasados e que impactam fortemente na 
média de preços apurada pela ANP, além 
disso temos as distorções dos preços em 
função dos impostos e regiões.

Nós sabemos que, dada à grande 
experiência da Greca no segmento, 
há análises importantes formuladas 
pela equipe. Recentemente, tomamos 
conhecimento de um documento 
elaborado pela sua equipe técnica, cujo 
conteúdo cobre propostas significativas 
com vistas à uma resposta mais rápida à 
questão.

De fato, nossa equipe técnica vem há 
algum tempo se debruçando sobre o 
tema, inclusive com auxílio de informações 
desta publicação. Com exclusividade, nós 
colocamos aqui para Rodovias&Vias o 
que concebemos e temos convicção, é 
uma solução bastante plausível, capaz de 
conciliar em seu bojo expedientes que 
a curto prazo podem contribuir para a 
reversão do quadro atual.

“Aumentos acumulados 
de preços praticados pela 
Petrobras, 92,92%, foram 
quase 6 vezes acima do que os 
índices de inflação oficiais.”

“Após 7 anos sem qualquer 
alteração nos preços, 

iniciou uma política de 
aumento de preços que 

superou, e muito, os índices de 
inflação conhecidos.”
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EXCLUSIVO: PROPOSTA GRECA ANP-SIMP

“Com o objetivo de simplificar, facilitar o entendimento e construir uma melhor solução 
do processo de Mensuração dos Preços de Venda para o SIMP – ANP, A GRECA propõem a 
elaboração do conceito abaixo:

Como temos uma única fonte produtora no Brasil, através da Petrobras, com suas diversas 
refinarias posicionadas nos diversos Estados, como: REFAP (RS), REPAR (PR), REVAP (SP), 
REPLAN (SP), REDUC (RJ), REGAP (MG), LUBNOR (CE), RELAM (BA) E REMAN (AM), onde cada 
refinaria possuí sua tabela específica de preço dos produtos betuminosos, propomos que a 
Mensuração do Preço de Venda seja construída da seguinte forma:

“Que seja aplicado um BDI de 15% * sobre o preço de cada produto e em cada refinaria, 
pois cada refinaria tem seus preços únicos para todas as Distribuidoras. Para que assim 
tenhamos uma visão clara dos preços reais”. 

Estes preços devem ser informados ao DNIT, sendo eles à vista e sem impostos.
Para os Empreiteiros cobrirem suas despesas com impostos e também obterem suas 

margens operacionais, sugerimos que o BDI varie entre 10,65% a 13,65%, dependendo do 
ISS, conforme ilustrado abaixo:

• Considerando como premissa uma margem para os Empreiteiros de 5%;
• Despesas com PIS/COFINS de 3,65%;
• Despesas com ISS de 2% a 5%.

Uma vez fazendo isso, para cálculo do custo do frete nas Obras, tomar-se-ia a distância da 
Refinaria mais próxima para abastecimento do produto e utilizando-se da tabela de fretes do DNIT, 
onde seria calculado o custo do frete na Obra e somando-se o custo do produto, teríamos o preço 
para a Obra (produto + frete).
Abaixo demonstramos a tabela de frete do DNIT e também a correção dos valores para a base 
Set/16:

Art. 5º Os custos de referência para o transporte dos produtos asfálticos serão calculados 
a partir das novas equações tarifárias, apresentadas na tabela abaixo e definidas em função da 
natureza do transporte, das condições do pavimento e das distâncias de transporte envolvidas.

§ 1º As novas equações tarifárias têm como referência o mês-base de julho de 2014 e incluem 
todos os custos diretos envolvidos com transporte de produtos asfálticos, executando-se ICMS, 
BDI diferenciado de 17,69% (Dezessete vírgula sessenta e nove por cento), conforme preconizado 
no Memorando Circular nº 02/2012-DIREX, e eventuais despesas relacionadas ao pagamento de 
pedágio em rodovias concessionadas.

§ 2º Os preços iniciais do transporte dos produtos asfálticos serão reajustados para o mês-
base de referência do projeto ou contrato, segundo sua natureza, por meio do índice setorial de 
Pavimentação, conforme orientações preconizadas na Instrução de ServiçoDNIT nº05/2012

Natureza do Transporte Equações Tarifárias de Transportes (R$)
Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 x D) por tonelada

Rodovia em revestimento primário (26,939 + 0,299 x D) por tonelada

Rodovia em leito natural (26,939 + 0,412 x D) por tonelada
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Com base nisso, teríamos nas Obras, um preço final justo para os produtos adquiridos 
diretamente através dos Distribuidores regulamentados pela agência ANP, uma vez 
que os Distribuidores são os únicos que possuem atividades autorizadas pela ANP, para 
adquirir, armazenar, aditivar, industrializar, misturar, comercializar, exercer o controle de 
qualidade do produto e prestar assistência técnica ao consumidor.

Em caso de aumento ou redução de preços nas Refinarias, os preços já seriam 
corrigidos automaticamente, sem a necessidade e coletar informações dos Distribuidores.

Para as Emulsões Asfálticas e Asfaltos Modificados por Polímeros ou Borracha, tomar-
se-ia como base para cálculo dos preços, os resíduos asfálticos de cada produto, de cada 
região, adicionando-se o frete até as unidades industriais dos produtos (Fábricas), de cada 
região, utilizando-se da tabela de frete do DNIT. Sobre estes resíduos deve ser aplicado um 
BDI que cubra todos os impostos, custos e despesas das operações e das fábricas e todos 
os insumos químicos destinados a elaboração dos produtos acima, para que seja mantida 
a viabilidade econômica e financeira na operação.

Em resumo, tudo que foi apresentado nesta proposta é de fácil implementação e com 
toda a certeza trará para todos (DNIT / TCU / Distribuidoras / Aplicadores / Consumidores 
Finais) uma desburocratização de todo o sistema, trazendo, além de uma evidente 
transparência das informações, a uniformidade das mesmas, não havendo a necessidade 
de auditorias no processo, evitando assim custos desnecessários. Outro benefício que este 
processo propicia é a velocidade das informações, pois como os preços de venda estarão 
atrelados as tabelas de preços da Petrobras, quaisquer alterações nas mesmas, seja para 
cima ou para baixo, terão o imediato reflexo nos contratos de fornecimento a partir do 
momento da ocorrência do fato, acabando assim com a defasagem de três (03) meses nas 
informações da ANP / FGV.

Entendemos que esta proposta visa benefícios a todos, além de simplificar e 
modernizar o processo.

Pedimos a vossa atenção aos pontos citados nesta carta e nos colocamos a 
disposição para auxiliar em quaisquer processos que julguem necessários.”

Tabela de Frete DNIT - sem impostos Base Jul/14 Base Set/16
Natureza do Transporte Fixo Variável Fixo Variável

Rodovia pavimentada R$   26,939 R$   0,253 R$   30,291 R$   0,284

Rodovia em revestimento primário R$   26,939 R$   0,299 R$   30,291 R$   0,336

Rodovia em leito natural R$   26,939 R$   0,412 R$   30,291 R$   0,468

Índice Reajustamento 
Pavimentação

Jul/14 SET/16 Correção
270,237 303,861 12,44%

Rodovias&Vias teve acesso aos documentos do pedido da Greca Asfalto e publica parte 
deste documento, com as tabelas e números deste reajustes.
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MODELO DE NEGÓCIO 
INSUSTENTÁVEL
(OU, COMO COZINHAR UM SAPO)

Ferdinando Bocanegra

Colunista Espanhõl Rodovias&Vias

Ainda há proporcionalidade na 
relação. No entanto, em janeiro de 2014, 
data do próximo slide, o leitor perceberá 
um aumento no preço da ANP. Note o 
preço do contrato inalterado: a água 
tépida onde o sapo está sentado começa 
a esquentar. 

Contrato DNIT: R$ 1.182,56
Tabela ANP:           R$ 1.132,50
BR Dist:                         R$ 0.973,30

Em Janeiro de 2015 surgem as 
primeiras, pequenas e graciosas 
bolhinhas de fervura. O valor do contrato 
do DNIT – corrigido para menos – passa 
a ser superado pelo valor ofi cial da ANP. 
Note também o reajuste no preço da 
BR Distribuidora. O Sapo começa a fi car 
bastante desconfortável.

Contrato DNIT: R$ 1.180,02
Tabela ANP:          R$ 1.543,66
BR Dist:                        R$ 1.332,90

Janeiro de 2016. O Sapo Morreu. 
Entre o céu (perspectiva de repactuação) 
e o inferno (talvez uma ação judicial), 
no limbo (já com prejuízo, custos fi xos 
– sempre corrigidos - e algumas ações 
trabalhistas batendo à porta), ele observa 
a seguinte fotografi a:

Contrato DNIT: R$ 1.764,22
Tabela ANP:           R$ 1.890,28
BR Dist:                         R$ 1.661,69

Como um experimento em câmera lenta, fi lmado quadro 
a quadro, os números que você está prestes a conferir são 
testemunhas silenciosas do impacto de uma incoerência 

gritante: preços contratados – com reajuste anual – por uma margem 
estreita passam a ser confrontados por correções – mensais - que 
acumuladas, superam de forma progressiva valores pactuados. Em 
um espaço de quatro anos, uma conta que fechava positiva de forma 
limítrofe, passa a ser francamente negativa. Ainda que muitos colegas 
na Central de Jornalismo da Rodovias&Vias sejam capazes de cozinhar 
pratos exóticos, nenhum talento da redação é capaz de preparar tão bem 
a seguinte receita de “sapo vivo à moda asfáltica”*.

Em Janeiro de 2012, com base zero, 
impostos embutidos (ISS/PIS/COFINS e 
outros penduricalhos), compare os preços 
de venda contratados para o DNIT, versus 
o preço ofi cial divulgado pela ANP no 
mesmo período, e o preço praticado pela 
Petrobras (BR Distribuidora), uma das 
principais do segmento, por tonelada, do 
principal insumo, o CAP 50/70. Com dois 
litros d’água, insira o sapo (vivo) na caçarola 
de sua preferência.

Contrato DNIT: R$ 1.150,00
Tabela ANP:         R$ 1.022,54
BR Dist:                      R$ 0.973,30

Ok, sem grandes sustos, com algum 
fôlego, o contrato oferece condições que 
um empreendedor atento à efi ciência, 
consegue contornar com facilidade. Vale 
ressaltar que, como a BR Distribuidora 
é um braço da Petrobras, naturalmente 
que, possuindo foco nesta atividade fi m, 
possua menor preço como uma vantagem 
competitiva – é certo, mas não é justo, 
mas é assim. Não cabe questionar essa 
regra do jogo aqui. Pois bem, um ano 
depois, em Janeiro de 2013 (com contrato 
“realinhado”), o polaroid revela um sapo 
ainda alheio no interior da panela:

Contrato DNIT: R$ 1.182,56
Tabela ANP:          R$ 1.056,31
BR Dist:                        R$ 0.973,30
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Abril de 2016. Perfeitamente cozido, 
o sapo está pronto para ser engolido. 
Seu contrato – por ser anual – somente 
terá correção em 2017 e está mantido 
inalterado, ao contrário do preço ofi cial da 
ANP, que considera além das informações 
de mercado (altamente distorcidas, como o 

FICHA TÉCNICA:
“SAPO VIVO À MODA ASFÁLTICA”**

Tempo de preparo: pouco mais de 4 anos
Ingredientes e utensílios: qualquer sapo disponível no mercado (na 

falta de sapos deste segmento, cada vez mais difíceis de achar, pode-se 
utilizar sapos da construção pesada, da engenharia civil em geral, e até 
mesmo do ramo consultivo); doses generosas de burocracia; ampla 
utilização de critérios inadequados; asfalto; monopólio estatal; gestão 
inefi ciente; uma panela grande; sal, muito sal.

Nível de habilidade: Alto. Especialmente agora que o caldo entornou.
Número de pessoas servidas: Nenhuma. Na verdade é um 

desserviço, à medida em que cria situações capazes de gerar atitudes 
marginais tanto de contratantes quanto de prestadores por conta da 
inviabilidade, frente à necessidade da demanda (tanto existente quanto 
latente) exercida.

Preço médio do prato: Para a sociedade, incomensurável. Para o 
Estado, alto. Para o empreendedor, o próprio negócio.

*Cabe esclarecer que nenhum batráqueo foi molestado para a realização desta 
reportagem. Os números apresentados são reais. 

**Lembre-se, este “preparo” está circunscrito apenas a um tipo de insumo (CAP 50/70 
– variação de 54% entre 2014 e 2015), em um tipo específi co de situação de fornecimento. 
Use sua criatividade! Imagine o preparado com Asfalto Modifi cado por Polímeros (AMP 
60/85, variação de 30,33% no mesmo período), ou mesmo com Emulsão Asfáltica de 
Ruptura Rápida (RR1C, variação de 42,91% idem períodos acima). Inove a “preparação” 
alterando também o “mix de clientes”. Com certeza a conta não vai fechar do mesmo jeito.

POPULAR  VARIAÇÃO DA RECEITA DE SAPO:
ADICIONE BATATA QUENTE

Como o tema passa de mão em mão, há quem já tenha se 
posicionado, ainda que com queimaduras nas mãos. Se por um lado 
a ABEDA interpôs recursos contrários à venda dos insumos por parte 
do DNIT, há ao menos duas distribuidoras que – no afã de arrefecer a 
temperatura do tubérculo em questão – manifestaram-se a favor do 
expediente, por razões fáceis de compreender: o lento resfriamento 
leva a maioria dos empreendedores a amortizarem o prejuízo enquanto 
aguardam uma decisão de algum lugar, que simplesmente não vem. 
Como é de ciência de todos, empilhar contratos em desequilíbrio é uma 
das melhores práticas voltadas à quebra de empresas. Isto posto ao 
menos uma coisa fi ca evidente: Quem está operando assim, ou quebra, 
ou está engravidando do próximo escândalo.

leitor a este ponto já sabe), reajustes como 
inflação e os aumentos generalizados 
nos produtos da Petrobras, como revela o 
instantâneo:

Contrato DNIT: R$ 1.764,22
Tabela ANP:          R$ 2.108,84
BR Dist:                        R$ 1.811,71
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INOVAÇÃO, TECNOLOGIA
E SUSTENTABILIDADE

Com base nas três diretrizes acima, a ATP – Associação Dos Terminais Portuários 
Privados - promoveu em Brasília o seu 3º Encontro. A presença de painelistas 
internacionais, contribuiu para a tônica dos debates, calcados no trinômio que é parte 
fundamental de uma nova orientação estratégica da qual o setor não pode prescindir.

Em tempos onde é muito 
comentada a alternativa real 
representada pelo capital 

externo, e seu potencial para arrefecer 
a estagnação da economia brasileira, 
a ATP demonstrou em seu terceiro 
encontro temático que, mais do que 
discursos, a entidade possui nas ações 
o cerne das transformações que o 
modal portuário pode operar. Por 
meio da oportunidade de divulgar as 
melhores práticas nos maiores Portos 
do Mundo, tendo como convidados 
para tal a consultora sênior Tessa Major, 
representando o Porto de Antuérpia, 
na Bélgica; o representante para a 
América do Sul do Porto de Roterdã na 
Holanda, Peter Lughart; bem como o 
diretor de Planejamento de Negócios e 
Desenvolvimentos das Américas para 

PORTOS

o Porto de Dubai, nos Emirados Árabes 
Unidos, Michael Bentley, o Encontro já 
pode ser considerado agenda obrigatória 
para os principais players do setor, ao 
extrapolar a capacidade de atrair os 
agentes de mercado e reunir também 
representantes do poder público em 
torno das discussões, como o ministro 
dos Transportes, Portos e Aviação Civil 
Maurício Quintella, figura central na 
abordagem que o governo Federal 
tenciona para a infraestrutura do País e 
que junto ao diretor presidente da ATP, 
Murillo Barbosa, teve a oportunidade 
de, ao abrir os trabalhos, traçar um breve 
panorama acerca das oportunidades 
potenciais brasileiras oferecidas pela 
capacidade instalada – e contemplada 
pelo PPI para melhor desenvolver-se – do 
modal no país. 
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Evento 3ªATP

CAMINHO DAS ÁGUAS
Se por um lado, o evento obteve sucesso em mostrar a musculatura do setor 

para as movimentações de importação e exportação, por outro, não se absteve 
de apontar o imenso potencial hidroviário presente no Brasil, capaz de impulsionar 
a competitividade do setor produtivo por meio de maior eficiência nos custos de 
transportes de commodities, como expôs em parte de sua apresentação, o Diretor 
Geral da ANTAQ – Agência Nacional dos Transportes Aquaviários, Adalberto Tokarski. 
Presente ao evento, Rodovias&Vias não poderia deixar de sublinhar ainda o timing 
perfeito do debate, que coroa as páginas dedicadas ao tema nesta edição, juntamente 
com as entrevistas dos gestores da Secretaria de Portos, onde você pode conferir os 
próximos passos para incrementar a participação do modal na matriz de transportes.

 Murillo Barbosa, Diretor presidente da ATP
Maurício Quintella, Ministro dos

Transportes, Portos e Aviação Civil

A Antuérpia é o segundo maior porto da 
Europa para o frete marítimo internacional e 
de classe mundial. As mercadorias também 
são armazenados, reembaladas, expedidos 
e, em seguida, distribuídos aos seus destinos 
finais a partir de Antuérpia.

Está localizado na região central no 
Noroeste da Europa, o que o torna um porto 
com uma localização preferida, oferecendo 
excelente acesso aos principais centros 
industriais europeus e um grande potencial 
consumidor base. Comparado a outros 
portos da Europa Ocidental, a Antuérpia 
tem uma relação bem equilibrada de 
exportação para as importações para a 
maior parte dos tipos de carga.

Porto da Antuérpia - Bélgica
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INVESTIMENTOS 
QUE ATRACAM

Independente do prisma pelo qual se tome a logística voltada à 
cadeia produtiva, os portos são sempre uma das “pontas”. É neles 
que acontece boa parte da movimentação que possui porcentagem 
ponderável no PIB de qualquer país – e o Brasil em nada difere 
dos demais nesse quesito, mesmo que ainda primordialmente 
voltado ao modal rodoviário – seja entrando ou saindo. Daí a 
importância na correta manutenção dessas estruturas, seu correto 
dimensionamento e acima de tudo, uma gestão capaz de atinar 
para os gargalos operacionais. 

PORTOS
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Por este motivo, Rodovias&Vias acionou uma de suas equipes em Brasília 
para verifi car como estão sendo conduzidos e quais serão os próximos 
passos e ações que terão contribuição fundamental em permitir o que 

foi defi nido como prioridade pelo atual governo: a retomada do crescimento 
econômico, neste ramo fundamental para a balança comercial. 

EXPORTAçÃo
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Dentre as ações de destaque que já 
começam a ganhar a atenção de grandes 
investidores, e estão indiretamente associadas 
à questão portuária, por exemplo, está a 
ordem de serviços que autoriza os estudos de 
viabilidade técnica para as obras nas BR’s 210 
e 163, que constituem o chamado Arco Norte, 
e que contemplam Rondônia, Amazonas, 
Amapá, Pará e Maranhão. Segundo o ministro 
dos Transportes Portos e Aviação Civil, 
Maurício Quintella, “a abertura da logística de 
transporte do Arco Norte amplia o potencial de 
escoamento e a competitividade da produção 
nacional e possibilita ao produtor menores 
custos em transporte, além de potencializar o 
crescimento e o desenvolvimento econômico 
da região centro-norte”. A ideia é fomentar 
ainda mais a capacidade instalada nos 
portos de Itacoatiara (AM), Santarém (PA), 

Vila do Conde (PA), Itaqui (MA), além de 
Salvador (BA) e Ilhéus (BA), uma área de 
abrangência considerada a principal saída 
para desafogar a logística de exportação 
de soja e milho produzidos na região 
Centro-Oeste, priorizando uma rota mais 
direta e independente do mais distante 
eixo Sudeste e Sul e seus respectivos 
terminais. Durante a assinatura da O.S., o 
diretor do DNIT, Valter Casimiro declarou 
“O governo federal vai priorizar a área de 
infraestrutura. Com isso, poderemos tocar 
importantes obras como a BR 163/MT, 
a BR 230/MA e BR 319, além da Ferrovia 
Norte-Sul e da hidrovia do Rio Tocantins. 
Todas essas obras vão dar continuidade ao 
padrão de investimentos do Arco Norte e 
contribuirão para integrar a Região Norte 
ao restante do País”.

ARCO NORTE

“A abertura da logística de transporte 
do Arco Norte amplia o potencial de 

escoamento e a competitividade 
da produção nacional e possibilita 

ao produtor menores custos em 
transporte, além de potencializar 
o crescimento e o desenvolvimento 
econômico da região centro-norte.”

“O governo federal vai priorizar a 
área de infraestrutura. Com isso, 

poderemos tocar importantes obras 
como a BR 163/MT, a BR 230/MA e 
BR 319, além da Ferrovia Norte-Sul e 

da hidrovia do Rio Tocantins. Todas essas 
obras vão dar continuidade ao padrão de 

investimentos do Arco Norte.”

Maurício Quintella
Ministro dos Transportes Portos e Aviação Civil

Valter Casimiro
Diretor Geral do DNIT

PORTOS
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EXPORTAçÃo
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INTEGRAÇÃO MODAL
Também dentro desta concepção 

estratégica, O secretário-executivo 
do Ministério dos Transportes, Portos 
e Aviação Civil, Fernando Fortes, foi à 
9ª edição da Conferência Quadrienal 
de Engenharia Costeira e Portuária em 
Países em Desenvolvimento (IX Pianc 
– Copedec), no Rio de Janeiro, para 
apontar avanços, como a autorização 
de 71 instalações portuárias e 67 novos 
processos do setor que estão em 
análise pela Secretaria de Portos (SEP) 
e Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (ANTAQ). Segundo ele, o 
ministério está avaliando a autorização 
de 138 projetos, para novas instalações 
e ampliações de terminais já existentes, 
o que totaliza cerca de R$ 24 bilhões 

de investimentos. “As autorizações 
preveem desfazer o processo burocrático 
para os investimentos, sem abrir mão 
da segurança jurídica e do empenho 
nos pleitos de renovação antecipada 
e reequilíbrio dos contratos dos 
arrendamentos portuários que ainda 
estão em vigor”. Também presente 
ao evento, o diretor-geral da ANTAQ, 
Adalberto Tokarski, aludiu ao tema da 
conferência, “Aperfeiçoando o Transporte 
Aquaviário e o Desenvolvimento 
Costeiro – O desafio de alcançar soluções 
integradas” para comentar a bem 
vinda adoção de políticas conjuntas, 
“especialmente para o Brasil, que busca 
soluções para a integração dos vários 
modais de transportes”.

“As autorizações preveem desfazer o 
processo burocrático para os investimentos, 
sem abrir mão da segurança jurídica e do 
empenho nos pleitos de renovação antecipada 
e reequilíbrio dos contratos dos arrendamentos 
portuários que ainda estão em vigor.”
Fernando Fortes
Secretário-Executivos dos Transportes Portos e Aviação Civil

PORTOS
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“Aperfeiçoando o Transporte Aquaviário 
e o Desenvolvimento Costeiro – O 

desafi o de alcançar soluções integradas, 
especialmente para o Brasil, que busca 

soluções para a integração dos vários modais 
de transportes.”
Adalberto Tokarski

Diretor Geral da ANTAQ

EXPORTAçÃo

Porto de Itaqui / MA

1cm a menos de calado no porto
representam8contêineres a menos em um navio,

aumentando custos por conta da 
necessidade de transbordo para 

embarcações menores

contêineres a menos em um navio,
aumentando custos por conta da 

necessidade de transbordo para 
aumentando custos por conta da 

necessidade de transbordo para 

Quase tão antiga quanto o  Brasil, a questão da intermodalidade 
ressurge no âmbito do governo e dos empreendedores privados. Cientes 

de que o comercial internacional não tolera exportação de inefi ciências, os 
responsáveis pela política de transportes tem a missão de otimizar os modais 

e faze-los “conversar” em nome da redução do custo Brasil
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ENTREVISTA

O TEMA EM PROFUNDIDADE

Para colocar em prática boa parte das ações necessárias, e naturalmente as que exigem 
ataque direto à disciplina in loco, Rodovias&Vias entrevistou Daniel Maciel de Menezes 
Silva, secretário de Infraestrutura Portuária da Secretaria de Portos (SEP). A conversa, você 
acompanha agora:

RV: Sua gestão, bastante recente à frente 
da secretaria, já pode ser apontada como 
histórica, até pelos momentos que o país 
atravessou. Em meio à essa turbulência toda, 
sempre há os momentos positivos, mesmo 
para a gestão pública. Especificamente 
em se falando de Portos, ou mesmo de 
infraestrutura e logística, qual momento o 
senhor considera que foi um bom acerto?

Daniel Silva: Houve a fusão de três 
Ministérios com a área finalística. O presidente 
Michel Temer entendeu por oportuno – 
e creio que entendeu corretamente – a 
necessidade de concentrar todos os modais 
logísticos em um ente só: Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil. Penso 
que foi a forma que ele encontrou de injetar 
todos a uma maior interação, no intuito de 
“conversarem mais”, interagirem mais entre 
si. Hoje, temos convicção que a interface 
entre esses três modais é muito maior do 
que no passado, onde cada um tinha a sua 
política. Algo distinto do momento atual, 
onde temos uma política em que agimos no 
sentido de congregar os pontos visando maior 
integração. E acho que isso foi sem dúvida um 
ponto bastante positivo.

“As obras de dragagem que 
temos diante de nós são 

de extrema urgência. Não 
há margem para esperar. 
É uma execução que deve ser 

feita paripassu, continuamente, 
porém, com características que 

permitam planejamento.”

Obras de Dragagem no Porto de Santos
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Secretário de Infraestrutura Portuária da Secretaria de Portos (SEP)
Daniel Maciel de Menezes Silva

Isso não retira um pouco a capacidade 
de estabelecer premissas estratégicas, 
especialmente em um contexto onde há 
algumas ações pré estabelecidas?

Temos situações que são contínuas, 
como o PND 1 e 2 – os Planos Nacionais 
de Dragagem em suas fases. É uma 
programação de cunho absolutamente 
pragmático, que estabelece diretrizes 
que temos de cumprir. Naturalmente 
que nos últimos dois, três anos aí 
tivemos um problema de fluxo de caixa, 
especificamente no que tange a limite 
financeiro, que é orçamentário e nós até 
tínhamos. Mas houve sim atrasos em 
projetos de extrema importância por 
conta disso. Hoje, eu entendo que o maior 
desafio é concluir o PND1, implementar 
de forma definitiva o PND 2, para que 
possamos pensar em um PND 3 que atue 
de forma mais preventiva, profilática, 
proativa mesmo. As obras de dragagem 
que temos diante de nós são de extrema 
urgência. Não há margem para esperar. É 
uma execução que deve ser feita paripassu, 
continuamente, porém, com características 
que permitam planejamento, caso 
contrário a coisa não funciona, e sempre 
nos depararemos correndo atrás de evitar 
um prejuízo. Neste sentido, uma das 
concepções é, por exemplo, no Porto de 
Santos, que representa 40% do PIB em 
movimentação - repassar a dragagem 
ao operador privado como uma maneira 
de fazer com que o trabalho seja feito 
constantemente e não emergencialmente.

Já que você tocou na palavra prejuízo, 
sabemos que a secretaria possui também 
programações consistentes quanto à 
prevenção de danos ambientais. Em que 
pé estão essas ações?

A questão ambiental na seara da 
infraestrutura é sui gêneris. Eu discordo 
um pouco da política implementada pelos 
órgãos de gestão ambiental, na medida 
em que entendo que nunca se atinge uma 
solução que seja considerada satisfatória 
por parte deles. Sempre há uma demanda, 
um requerimento a mais.

Trata-se de um distanciamento do 
lado prático?

Exatamente. O que na verdade o 
setor de infraestrutura precisa, e não só o 
modal marítimo, são exigências claras e 
um conjunto de regras pontual. Ainda que 
esteja fora do meu escopo de atuação, 
um exemplo claro disso foi o caso de Belo 
Monte. Quatro anos se passaram para a 
obtenção de uma licença ambiental. E 
ainda assim sob intensos questionamentos 
e intempéries, órgãos atuando até de 
forma exacerbada. Acredito que chegou 
o momento de o poder público em geral, 
os três poderes, devem se preocupar em 
resolver as questões e não envolver-se 
nelas. Porém, eu prego sempre o diálogo 
e acho que com muita cautela, muito 
estudo, muita conversa, é possível às partes 
envolvidas em qualquer tipo de discussão 
chegarem a um termo.

Dentre os nossos leitores há uma 
parcela ponderável de investidores, 
pessoas com características tão caras 
ao novo rumo que o atual governo quer 
dar à infraestrutura do país. Qual é a sua 
mensagem para eles, para o mercado?

Confiança. O presidente Temer não 
tem poupado esforços para isso. Algo que 
diferencia sensivelmente a forma com que 
este governo lida com os assuntos. Mais do 
que nunca, vejo a necessidade de olhar pra 
frente, e não tanto pelo retrovisor. Acima de 
tudo, buscar celeridade para recuperar o 
tempo que foi perdido.

“Mais do que nunca, vejo 
a necessidade de olhar pra 
frente, e não tanto pelo 
retrovisor. Acima de tudo, 
buscar celeridade para recuperar 
o tempo que foi perdido.”
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ENTREVISTA

UMA EQUIPE EM SINTONIA

“Gestão de recursos: A importante tarefa de estabelecer prioridades”

“Porto do Rio de 
Janeiro: somente 

ele representa 
US$ 34 Bilhões 

agregados anualmente 
para o Brasil.”

o governo não entra, o privado fica com o 
“pé atrás”. No caso específico do programa 
de dragagens da secretaria, se este não 
ocorre, deixa-se o arrendatário do porto 
público sem uma infraestrutura mínima de 
operação. Há que se pesar ainda o fator da 

localização. Uma questão 
histórica. Os portos são 
estruturas normalmente 
inseridas em contextos 
onde havia uma grande 
preocupação com ataques 
e proteção, logo, são locais 
onde há uma hidrodinâmica 
fantástica, sujeitas à um 
assoreamento ponderável 
realmente agressivo, 

que demanda fortes esforços quanto à 
dragagem. Ora, isto gera uma restrição de 
calado, o que automaticamente implica 
em menos carga aportando. O armador 
simplesmente não vai querer se utilizar 
da linha. Em uma conta básica, 1 cm a 
menos em um canal, pode representar 
8 contêineres a menos em um navio. Em 
números, juntando todos os portos, os 
operadores públicos e privados, calculando 
o quanto se deixa de movimentar, a conta 
extrapola a casa dos Bilhões.

Alber Vasconcelos: É preciso ter 
serenidade em priorizar investimentos, 
por conta da questão fiscal. As pessoas 
confundem as coisas. Quando se fazem 
10 Km de rodovia, por exemplo, e pensam 
que o gestor poderia estar ao invés disso, 
alocando o recurso pra 
saúde e educação. É 
preciso entender que são 
questões distintas. Há que 
haver discernimento. Há 
que haver o investimento 
em infraestrutura, por que 
ela é a “mola propulsora” 
de qualquer país. 
Quando abrimos o leque 
para o setor portuário, 
tangencia-se a balança comercial. Como 
exemplo, o porto do Rio de Janeiro: 
somente ele representa US$ 34 Bilhões 
agregados anualmente para o Brasil. É aí 
que entra o investimento público, que 
funciona sempre como um catalisador 
para o investimento privado. E isso serve 
para absolutamente todos os setores de 
infraestrutura. E é uma realidade para 
qualquer programa de concessões, de 
parcerias público-privadas e com o PPI 
não é diferente. Se a União não entra, se 
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Diretor do Departamento de Obras e Serviços de Acessos Aquaviários (SEP)
Alber Furtado de Vasconcelos Neto

“A dragagem gera poucos empregos diretos, mas um fator decisivo 
para a garantia de empregabilidade regional”

“Alertar também que a 
conservação das estruturas 
portuárias caracteriza 
uma disciplina igualmente 
imprescindível em um pacote de 
investimentos relativamente baixo 
quando comparado aos ganhos que 
proporciona.”

Em si mesma, a obra de dragagem 
emprega poucas pessoas. Podemos 
considerá-la um “equipamento”. Não mais 
do que 10 profi ssionais são necessários 
para que ela tenha efeito. Além do que 
seus resultados não fi cam aparentes. É 
diametralmente oposta do “formigueiro 
humano” que verificamos em obras 
rodoviárias, por exemplo, onde em picos 
de obras, se verifi ca milhares de indivíduos 
e grande movimentação. No entanto, em 
meio à turbidez do assunto, se pegarmos 
os major players no Porto de Rio Grande, 
especifi camente no quesito de carga de 
aves congeladas, somente JBS, Sadia e 
Perdigão movimentam R$ 660 milhões. E 
quantos funcionários uma fábrica dessas 
emprega? Mil, Dois mil trabalhadores.

Isso sem contar o comércio capilarizado, 
o pequeno frigorífico, o pequeno 
restaurante que depende dessa 
movimentação para existir. Em suma, 
insistimos nessa tecla, em especial por 
que estamos atravessando uma fase 
onde essa demanda é muito mais latente. 
A Rodovias&Vias aborda nesta edição, 
e de forma justifi cada, e muito clara a 
questão da manutenção e conservação 
rodoviária. Mas por outro lado, cabe à nós 
da Secretaria de Portos, alertar também 
que a conservação das estruturas 
portuárias caracteriza uma disciplina 
igualmente imprescindível em um pacote 
de investimentos relativamente baixo 
quando comparado aos ganhos que 
proporciona.
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QUANDO CUIDAR 
DO QUE SE TEM É 

IMPRESCINDÍVEL
Mais do que isso, é valorizar o que foi conquistado. E no 

caso específico das rodovias brasileiras, trata-se de décadas 
de avanço, esforço extremo construtivo, de engenharia, e 
uma relação umbilical com a interiorização e a integração 
logística de um país ainda fortemente dependente do modal. 
Se por um lado o governo Federal sinaliza uma reavaliação 
das concessões com vistas a incrementar a performance de 
novos e velhos contratos, por outro, o passivo financeiro-
orçamentário que vicejou durante meses, faz soar o alerta de 
especialistas: mais importante até do que andar pra frente, 
é vital não dar sequer um passo para trás.
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Não por acaso, o atual 
governo elegeu como parte 
de seu tripé a infraestrutura. 

A partir dela, durante décadas foi 
possível medir o desempenho 
do Brasil, como um relógio cujo 
visor marcava sempre o mesmo 
horário: atrasado. Mesmo que, o 
tic tac do movimento pudesse ser 
ouvido. Anacronicamente em uma 
era digital, o compasso ritmado 
dessa máquina que funcionava 
sob uma face opaca, reiteradas 
vezes denunciava, não a precisão 
mecânica que torna festejados 
e custosos os mecanismos que 
celebram a engenharia relojoeira, 
mas o lamento de um arranjo de 
peças que não se encaixava, incapaz 
de acertar os próprios ponteiros. 
Falida? Não. Apenas abandonada, 
sem as regulagens recomendadas e 
longe de ter realizadas as manutenções 
necessárias. A infraestrutura brasileira 
continuou funcionando, muitas vezes 
à “própria sorte”, dentro de um regime 
de desgaste capaz de consumir a si 
mesma pelo próprio funcionamento. 
Naturalmente, a Central de 
jornalismo da Rodovias&Vias vê na 
história, paralelos importantes para 
compreender seu tempo.

Não por acaso, uma das 
principais estratégias durante a 
Segunda Guerra Mundial – adotada 
por ambos os lados do conflito 
– utilizada sistematicamente, 
e sinteticamente denominada 
pela Royal Air Force – como 
“Area Bombing”, tinha o objetivo 
de destruir a infraestrutura do 
inimigo, muito mais do que sua 
capacidade fabril, em boa monta 
devido aos instrumentos precários 
de navegação que dispunham e a 
impossibilidade de levar a cabo o que 
hoje se conhece como “bombardeio 
cirúrgico”. Enfim, os ingleses, 
acertadamente, compreenderam 
que sem a infraestrutura, não haveria 
logística, logo, mesmo que restasse 
intacto o parque industrial restaria 
inútil. Em tempo, “Area Bombing” 
foi a estratégia utilizada a partir do 
momento em que as perdas civis se 
tornaram um escândalo, pois muitas 

caderno CONSERVAR



RODOVIAS&VIAS72

Há mais de quatro décadas guiando 
melhorias no mercado nacional:

A STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. atua em diversas áreas da  
engenharia consultiva, envolvidos nos setores de Transportes, 
Saneamento, Recursos Hídricos, Obras Hidráulicas, Meio Ambiente, 
Estruturas, Arquitetura e Urbanismo, Economia, Programas Sociais, 
Energia, Comunicações, Informática e Projetos Industriais.

No âmbito da engenharia consultiva, a STE desenvolve atividades em 
toda amplitude, abrangendo planejamento, levantamento de campo, 
estudos, pesquisas, viabilidade técnico-econômica e ambiental, 
projetos básico e executivos, controle tecnológico, supervisão, 
gerenciamento, assessoria e apoio técnico, operação e manutenção. 

Qualidade, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental 
foram valores que nos guiaram até aqui.  Neste ano que se encerra 
renovamos nossos votos com novas perspectivas e com o 
compromisso da construção de um futuro melhor. 

Nosso maior projeto é a Cidadania.

Um feliz 2015!

www.stesa.com.br

das fábricas e indústrias ficavam em 
distritos onde residia a força de trabalho. 
Desta forma, destruindo a capacidade 
de transporte, as vias, os dispositivos, 
as rodovias e as instalações portuárias, 
estrangulavam-se linhas de suprimento. 
E o esforço de guerra sufocava antes 
mesmo de deixar o pátio. 

Não por acaso, por muito tempo, 
as políticas de transporte equivocadas 
no Brasil obtiveram tanto ou mais 
sucesso do que o “Area Bombing” em 
tentar aniquilar a produtividade do 
país, minando justamente a disciplina 
que deveriam desenvolver. Porém, à 
moda brasileira, o “sufocamento” se 
dava pela falta de recursos adequados 
para manter o que foi construído ao 
longo de anos. Explosivos, somente 
os fatos ocasionalmente estampados 
na imprensa marrom, que acuavam 
gestores e implodiram candidaturas. 
Note o leitor que o tempo verbal 
elegido para esta alegoria comparativa 
é o pretérito imperfeito, fato 
acontecido que não chegou a se realizar 
completamente, uma vez que a própria 

força da gestão pública especializada, 
em seus diversos níveis hierárquicos, 
passou a não suportar mais ver diante 
de si o paulatino desmantelamento do 
que muitos de seus quadros levaram 
toda a carreira para erigir. De tal forma, 
é seguro afirmar que houve e há, uma 
pressão “de baixo para cima”, no sentido 
de garantir os recursos disponíveis para 
assegurar o que foi descrito no exórdio 
desta reportagem. Em tempos em que 
esses profissionais do rodoviarismo 
acompanharam com preocupação 
crescente a diminuição dos repasses, 
o sofrimento de todo um mercado 
construtivo e passaram a se deparar 
com restrições orçamentárias cada vez 
mais fortes, eles adotaram um discurso 
que não necessitou de acordo prévio: 
Conservar é Preciso. Essas vozes, ecoam 
nos corredores do DNIT, em suas UL - 
Unidades Locais e Superintendências 
Regionais, bem como em encontros, 
seminários e workshops que discutiram 
o tema, promovidos por associações com 
a ABDER e órgãos e estaduais como a 
AGETOP, como veremos a partir de agora.

MONITORAMENTO DE

84,7%
DA MALHA RODOVIÁRIA 
FEDERAL PAVIMENTADA 
ESTÁ COM CONTRATOS
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Jayme Rincón
Presidente da AGETOP

“Goiás evoluiu muito em 
termos de infraestrutura 

rodoviária. Conseguimos 
dar um salto substancial na 

qualidade da malha do Estado.”

5º WORKSHOP RODOVIÁRIO:
INTERLIGANDO O CONHECIMENTO

 “Goiás evoluiu muito em termos de 
infraestrutura rodoviária. Conseguimos 
dar um salto substancial na qualidade 
da malha do Estado”. Com essa frase, o 
presidente da Agetop, Jayme Rincón, 
deu início ao 5º Workshop Rodoviário, 
no Teatro Sesi. Promovido pela 
Agência Goiana de Transporte e Obras 
- AGETOP, e abordando temas como 
pavimentação e manutenção rodoviária, 
operações rodoviárias, materiais 
asfálticos, projetos de recuperação 
ambiental, controle tecnológicos de 
obras de pavimentação e análise da crise 

econômica, também o 5º Workshop 
rodoviário pode ser elencado no rol 
de eventos temáticos relevantes do 
segmento. O governador Marconi 
Perillo, deixou sua mensagem 
representado pelo Vice-Governador 
José Eliton de Figuerêdo Júnior em 
seu pronunciamento, fez questão de 
elogiar o corpo técnico da Agetop: 
“É uma equipe qualificada, motivada 
e com tradição na execução das 
obras rodoviárias do Estado”. Na sua 
apresentação, o governador expôs 
o programa de obras do Estado de 
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Riumar do Santos
Idealizador do Workshop

Marconi Perillo
Governador do Estado do Goiás

“Manutenção das rodovias 
é uma prioridade absoluta 

dentro da Agetop.
Investimos mais de R$ 2 bilhões 

na reconstrução de 5 mil 
quilômetros de rodovias,

nos últimos anos.”

“É uma equipe qualifi cada, 
motivada e com tradição 
na execução das obras 
rodoviárias do Estado.”

Goiás, destacando o Rodovida, em suas 
vertentes Construção, Reconstrução e 
Manutenção.O programa foi lembrado 
ainda pelo idealizador do Workshop, 
Riumar dos Santos, que ressaltou o 
grande número de inscritos no evento, 
bem como o desempenho e a seriedade 
do programa Rodovida: “Nossa maior 
dificuldade está na manutenção das 
estradas. Portanto, o governador 
determinou que a manutenção das 

rodovias é uma prioridade absoluta 
dentro da Agetop. Investimos mais de 
R$ 2 bilhões na reconstrução de 5 mil 
km de rodovias, nos últimos anos. Esse 
é um patrimônio de todos os goianos. 
Não podemos deixar que esses recursos 
sejam desperdiçados caso a malha 
rodoviária não receba os devidos 
cuidados”, fi nalizou.

Contando com uma área de 
exposições no próprio Teatro, em 
Goiânia, O fulcro das exposições 
voltadas à engenharia rodoviária 
contou com a presença de Antônio 
Wilson Porto, diretor de Obras 
Rodoviárias e Victor Emmanuel dos 
Reis, do Núcleo de Estudos e Projetos, 
oriundos da AGETOP, contemplando 
os principais pontos de interesse e 
realizações da Agência no Estado. 
O segundo dia de palestras do 5° 

FORAM
MAIS DE

900
INSCRITOS

SENDO
ESTUDANTES
E TÉCNICOS
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Workshop Rodoviário apresentou 
temas relevantes para a engenharia 
rodoviária, proporcionando aos 
profissionais e estudantes um 
vasto conhecimento a cerca da 
infraestrutura rodoviária. O gerente 
de Manutenção Viária da Agetop, 
Flávio Cavalcante Reis, apresentou 
o novo sistema de Fiscalização de 
Obras Rodoviárias (FOR) que trabalha 
com informações georreferenciadas 
oferecendo rapidez, facilidade, 
precisão e segurança na execução de 
obras de conservação em toda malha 
pavimentada e não pavimentada do 
estado. 

Durante os três dias de evento ainda 
foram discutidas técnicas e apresentadas 
inovações a serem aplicadas na execução 
de obras nas rodovias brasileiras e, 
especificamente, nas goianas. Práticas que 
propõem melhor qualidade do pavimento 
e de comodidade aos usuários. Além claro, 
da preservação de vidas de pedestres e 
motoristas com dispositivos de operação 
e segurança rodoviária, como sinalização 
e fiscalização. O presidente da Agetop, 
Jayme Rincón, considerou que mais uma 
vez o objetivo do encontro, foi alcançado. 
“Nosso agradecimento a palestrantes, 
participantes, e aos organizadores, que tão 
bem conduziram o evento”.

Conservação Rodoviária
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“Essa é uma vocação 
natural da nossa cidade, 
de ser um grande centro de 
eventos de caráter político, 
profissional, científico e até 
mesmo esportivo. A meu 
ver, não poderia haver lugar 
melhor, especialmente nesse 
momento político.”
Rodrigo Rollemberg
Governador do Distrito Federal (PSB)

O CAMINHO DO BEM
19º ENACOR   -   45ª RAPV

Rodovias&Vias esteve presente ao 
conjunto de eventos considerados os 
importantes para o rodoviarismo brasileiro 
neste ano: o 19º ENACOR – Encontro 
Nacional de Conservação Rodoviária, 
a 45ª RAPv - Reunião Anual de 
Pavimentação, a 5ª Expopavimentação, 
e o 1º Fórum Rodoviário de Trânsito e 
Mobilidade, cujo tema foi “Construindo 
Vias, Integrando Caminhos”. Reunindo 
rodoviaristas de primeira linha do mundo 
inteiro, muito embora os painéis tenham 
vertido grande diversidade temática, 
pode-se afirmar com absoluta certeza 
que o fulcro dos debates foi voltado 
à integração do trinômio: rodovia x 
mobilidade urbana x segurança viária.

Mais do que isso, foi também uma 
oportunidade de conferir novas tecnologias 
e aprimorar o conhecimento técnico, em 
um intercâmbio sem paralelos. Hora de 
trocar cartões, tomar cafezinho, “espiar” 
boas práticas e claro, mostrar serviço, 

que afinal de contas é o que esse pessoal 
entende. Já na “abertura dos trabalhos”, o 
governador do Distrito Federal, Rodrigo 
Rollemberg (PSB), fez questão de ressaltar 
o timing e a acertada oportunidade de 
realizar os eventos em Brasília: “Essa é 
uma vocação natural da nossa cidade, 
de ser um grande centro de eventos de 
caráter político, profissional, científico e até 
mesmo esportivo. A meu ver, não poderia 
haver lugar melhor, especialmente nesse 
momento político.” Disse. Ele também 
relembrou o pioneirismo da capital quanto 
à um dos temas em destaque em todos os 
eventos, Segurança Viária, ao citar a bem 
sucedida campanha de respeito ao pedestre 
“Paz no Trânsito”, há quase duas décadas, 
implementada à época pelo então secretário 
de Transportes do DF, Henrique Luduvice, 
engenheiro Civil pela UnB, diretor Geral do 
DER do DF e atual presidente - eleito por 
unanimidade - da ABDER, e não por acaso 
um dos principais artífices dos encontros. 
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“Hoje, há uma realidade fática, 
concreta e objetiva” assinalou Luduvice, 
ao empunhar o microfone. “É preciso 
resgatar a engenharia nacional. Não 
podemos assistir impunemente a 
destruição de empresas de vagas e 
espaços da engenharia do Brasil. O país 
demonstrou, na área de infraestrutura, 
internacionalmente, a capacidade de ser 
reconhecido.” Declarou. “Temos orgulho 
de mostrar que, mesmo em um momento 
de crise, nossa engenharia mostrou 
capacidade de realização.” Concluiu. 
Por outro lado, apoiado em uma visão 
mais poética, mas ainda assim voltada 
ao desenvolvimento, José Pedro Dos 
Santos Vieira Costa, diretor presidente da 
Associação Brasileira de Pavimentação, 
citou o poeta mineiro Fernando Branco, na 
voz de Milton Nascimento: “Ficar de frente 
para o mar e de costas para o Brasil, não vai 
fazer desse lugar um bom país”, ao referir-
se ao fundamental papel da capital e da 
atividade de construção e conservação 
rodoviária, na integração e interiorização 
nacional. Em tempo, a citação relembra 

CONTEXTO DE DESAFIOS
os 56 anos em que a ABPv, imbuída 
de seu característico otimismo, 
exerceu protagonismo na inovação 
de pesquisas e desenvolvimento de 
pavimentos ao justamente, voltar-se 
para o coração do país. Destaque entre 
as autoridades, Valter Casimiro Silveira, 
Diretor do DNIT e representando o 
ministro dos Transportes Maurício 
Quintella, fez questão de lembrar aos 
presentes que, acima de tudo, o Brasil 
é signatário da “Década de Ação pela 
Segurança no Trânsito”, programa da 
ONU, em que os governos de todo o 
mundo se comprometem a reduzir 
as casualidades no trânsito. “Entre os 
bons exemplos que o DNIT pode citar 
neste sentido, é o BR Legal, programa 
de sinalização que é importante fator 
de segurança nas vias sob custódia do 
departamento, e que ao padronizar a 
sinalização rodoviária, sob a ótica de 
desempenho aprimorado, que vem 
contribuindo sobremaneira para a 
redução da severidade dos acidentes 
em rodovias Federais”, afirmou.

“É preciso resgatar a 
engenharia nacional. 
Não podemos assistir 

impunemente a destruição 
de empresas de vagas e 

espaços da engenharia do 
Brasil. O país demonstrou, 

na área de infraestrutura, 
internacionalmente, a 

capacidade de ser reconhecido.”

Henrique Luduvice
Diretor-Presidente do DER-DF e ABDER
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CONEXÃO
INTERNACIONAL 

A cooperação entre organismos, e a 
importância do fomento a debates sobre 
transportes e segurança viária, também 
foi apontada na oportunidade, por 
Milan Cigan, Embaixador da República 
da Eslováquia e representante da União 
Européia. Para ele, o mundo olha para 
o Brasil com interesse, e não apenas 
pelo desempenho e o sucesso dos 
eventos esportivos realizados: “Este 
sem dúvida é um importante multi-
evento que envolve a discussão de 
assuntos prioritários. Sabendo disso e 
da relevância do que aqui será discutido, 
a Eslováquia e a União Européia, vem 
com intuito de dividir suas experiências 
quanto à políticas de segurança e 
desenvolvimento rodoviário. Queremos 
ouvir e debater políticas conjuntas para 
a implementação de melhorias já que as 
demandas não só aqui, como no mundo, 
exigem constante aprimoramento.” 
Pontuou.

“Entre os bons exemplos que o 
DNIT pode citar neste sentido, é o 
BR Legal, programa de sinalização 
que é importante fator de 
segurança nas vias sob custódia do 
departamento, e que ao padronizar 
a sinalização rodoviária, sob a ótica de 
desempenho aprimorado, que vem 
contribuindo sobremaneira para a 
redução da severidade dos acidentes em 
rodovias Federais.”
Valter Casimiro
Diretor Geral do DNIT
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VANGUARDA TECNOLÓGICA
Evidentemente, em um momento em 

que os olhares do mundo estão voltados 
para o país, a quinta Expopavimentação 
passa automaticamente a ser uma 
vitrine ampla em uma avenida além de 
movimentada, muito bem frequentada. 
Mais de 40 expositores perceberam a 
oportunidade de oferecer produtos e 
expandir mercados. Atuando em uma área 
altamente competitiva por natureza, a 
Engebras, compilou um portfolio completo 
de sistemas de gestão rodoviária, capazes 
de oferecer um incremento notável à 

operação, controle e segurança de qualquer 
via, estrutura ou dispositivo onde forem 
instalados. Entre os produtos apresentados 
pela Engebras, o SGERSINAL pode ser 
apontado como um dos mais interessantes, 
uma vez que a plataforma inteligente, 
possui condições de monitorar e registrar 
a deterioração, danos e possíveis ameaças 
à sinalização viária, o que representa – de 
quebra – um impulso importante quanto 
à eficiência de custos de manutenção 
ao contribuir para prevenção e rápido 
contingenciamento de incidentes.

Conservação Rodoviária
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4 DIAS
DE PALESTRAS, 
MINICURSOS,

VISITAS TÉCNICAS,
MESAS REDONDAS,

FEIRA DE EXPOSIÇÃO.

JUNTO COM O EVENTO
EDUCAÇÃO E 

SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO

MAIS DE

2500
PESSOAS PASSARAM 

PELO EVENTO

Trânsitolândia “in loco” com ciranças aprendendo sobre segurança no trânsitoInscrições

Apresentação da Orquestra
SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO

Coffee-Break com sessões de Poster 

caderno CONSERVAR
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DE SOL À SOL
Famosa em parte pelo ocaso do astro rei, mais 

especifi camente em Cabedelo, na grande João Pessoa, 
ao som do “Bolero de Ravel”, executado por “Jurandy do 
Sax” na praia do Jacaré, pode-se afi rmar que a Paraíba, 
na verdade desponta no cenário do rodoviarismo 
nacional. Inversamente ao fenecimento dos raios 
solares da atração turística que contribui para a fama 
internacional do Estado, é o trabalho que começa ao 
nascer do mesmo, que tem gerado o justifi cado destaque 
para a performance técnica das rodovias federais por lá, 
onde o ritmo clássico é subsitituído por outro, muito mais 
dinâmico, condizente com o desenvolvimento regional.

caderno CONSERVAR
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Dentre os muitos predicados 
paraibanos, é fácil perder-se em 
devaneios face à extensa oferta 

de atrações turísticas, capazes de atender 
à gostos variados. Da cosmopolita João 
Pessoa, onde é possível conciliar o sagrado 
– com uma encantadora visita à mostra 
permanente de arte sacra do Centro 
Cultural São Francisco – e o profano, em 
um giro pela agitada vida noturna que nela 
fervilha, à simplicidade do agreste, pode-
se afirmar com bastante assertividade que, 
mais do que nunca, é seguro deixar-se 
levar por seus caminhos. Todo o aparato 
turístico é suportado por um sistema viário 
moderno, em ótimas condições e muito 
bem avaliado por quem mais entende de 
rodovias – e vias – no Brasil: os próprios 
usuários. Mas como nem só de turismo 
vivem as equipes da Rodovias&Vias, é 
hora de dedicar algumas linhas a outros 
pontos de interesse do Estado. 

DESAFIOS 
Possuidor de uma ponderável malha 

viária federal, com 1681 km de extensão 
e incluindo rodovias fundamentais 
para a integração nacional como as 
BR’s 101, 104, 110, 116, 230 e 412, o 
Estado, ao mesmo tempo em que tem 
em suas belezas naturais um forte ativo, 
também por elas tem presentes fatores 
preponderantes para a atividade de 
conservação. Se por um lado o excesso 
de peso é um inimigo da qualidade 
de pavimento, as chuvas também 
consistem uma ameaça. E é exatamente 
o controle adequado e a colocação dos 
trabalhos dentro de um planejamento 
capaz de contemplar o chuvoso outono 
(com precipitações registradas de até 
1700 mm) que contribui para o sucesso 
paraibano. Também a singularidade de 
suas 4 mesorregiões, com a pluralidade 
de relevos nos quase 56 mil km² de área, 
demanda um profundo conhecimento, 
bem como estudos adequados para 
manter “em dia” o “tapete preto”, atividade 
de grande monta que é levada à cabo 
pelo constante monitoramento por parte 
da superintendência Regional do DNIT, 
em uma relação bastante profícua com a 
gestão de Ricardo Vieira Coutinho.

Conservar é Necessário, restauração, conserva e manutenção

Conservação Rodoviária
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PANORAMA GERAL DA CONSERVAÇÃO DA
MALHA FEDERAL PAVIMENTADA BRASILEIRA

A inteligência reunida pelo DNIT 
com relação às condições da malha 
rodoviária espalhada pelo Brasil fornece 
um bom quadro quanto ao êxito dos 
esforços de conservação. Avaliando 
diversos documentos relativos à 
disciplina, dentro do Plano Nacional 
de Manutenção Rodoviária – PNMR – 
elaborado pelo próprio DNIT, com o 
intuito de viabilizar maior efi ciência 

na alocação dos recursos para este 
fi m, chama atenção o desempenho 
do Estado da Paraíba, com o invejável 
índice de 80% de sua malha Federal 
em condições consideradas Boas, em 
colocação de ponta no certame e bem 
à frente de Estados tradicionalmente 
bons no quesito, como São Paulo, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Rio 
de Janeiro.

Condição da Malha Rodoviária Federal Pavimentada por UF
Condição da Malha ICS-2015

a

* Os Estados de SC, PR, MS e RS não foram realizados levantamentos de 2015. Neste caso, os dados apresentados se referem a 2014.
FONTE:CGPLAN - DNIT

O QUE É O PNMR?
O Plano Nacional de Manutenção 

Rodoviária – PNMR, é um instrumento 
utilizado pelo Ministériodos Transportes 
e DNIT para a gestão da manutenção das 
rodovias federais. 

Orienta a tomada de decisão quanto ao 
nível adequado de manutenção do sistema 
rodoviário. 

É um dos produtos da Gerência de 
Pavimentos do DNIT, que busca garantir a 
cobertura contratual da malha rodoviária 
federal com as intervenções necessárias.

ABRANGÊNCIA DO PNMR

O PNMR abrange cerca de 63 mil 
km de rodovias, sendo 52 mil km de 
rodovias pavimentas e 11 mil km de 
rodovias não pavimentadas.

Considerando a grande extensão e 
abrangência, as ações do Plano são de 
extrema importância para o crescimento 
econômico e social do país

Mapa Rodoviário 
do Brasil

caderno CONSERVAR
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ENTREVISTA

Para compreender melhor as práticas e as ações que levaram o estado à “pole position”, 
Rodovias&Vias teve a oportunidade de conversar com o engenheiro Normando Lima de 
Oliveira Filho, superintendente Regional do DNIT da Paraíba e um dos principais artífices 
desta performance invejável. Na pauta, as visões de um rodoviarista capaz de, enxergando 
para além de suas divisas jurisdicionais, contribuir com seu próprio exemplo para as melhores 
práticas no país.

O senhor em recente conversa com 
Rodovias&Vias, acabou pautando uma 
importante matéria. A eleição de prioridades 
em tempo de orçamento enxuto. A 
conservação rodoviária deve ser uma delas?

Sim. Pois, não havendo disponibilidade de 
recursos para grandes intervenções como a 
do Programa PROCREMA, faz-se necessário 
manter o padrão e o nível de serviço da nossa 
malha viária. 

Sendo assim, a contratação dos Serviços 
de Conservação por meio do P.A.T.O. - Plano 
Anual de Trabalho e Orçamento, é a medida 
mais eficaz para o atual panorama enfrentado. 

Em que pese esta lógica valer para o 
país inteiro, como encontra-se a malha 
rodoviária federal na Paraíba?

A nossa malha, no que pese a 
qualidade de pista de rolamento, situa-
se dentre as melhores do país, haja vista 
as recentes intervenções de Restauração 
a nível de CREMA 2ª Etapa em 
praticamente 1/3 de nossa malha, aliado 
as obras de Adequação de Capacidade 
com Duplicação da BR-101/PB e 230/PB 
(João Pessoa - Campina Grande), elevou 
o nível de serviço a patamares acima da 
média nacional.
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Superintendente Regional do DNIT da Paraíba 
Normando Lima de Oliveira Filho

Outra questão levantada 
pelo senhor, foi a necessidade de 
investimentos em uma carteira de 
projetos, como o senhor avalia esta 
questão no atual momento do DNIT? 

É fundamental para a Infraestrutura 
de qualquer país um investimento 
contínuo em Estudos e Projetos para 
que se garanta um bom planejamento 
a nível estratégico, de modo a se 
garantir a qualidade atingida, no que 
diz respeito a conforto e segurança do 
usuário, expansão da infraestrutura de 
modo a reduzir custos com logística 
potencializando a competitividade 
industrial, estimulando assim o 
crescimento econômico. 

Quais os programas que deveriam 
em sua avaliação serem mantidos e 
até ampliados pela gestão federal de 
rodovias?

É difícil em um país continental como 
o Brasil,  e com a nossa diversidade, se 
eleger programas prioritários na área de 
infraestrutura. No entanto, no âmbito 
desta Superintendência Regional 
alguns programas vem se destacando 
ao longo dos anos, a saber: PROCREMA; 
BR LEGAL; P.A.S. - Plano de Avaliação 
Socioeconomico, e ainda estamos no 
aguardo do lançamento do PROARTE e 
PROFAIXA que vem atender a demandas 
reprimidas da sociedade.  

“A nossa malha, no que pese a 
qualidade de pista de rolamento, 

situa-se dentre as melhores 
do país, haja vista as recentes 
intervenções de Restauração 

a nível de CREMA 2ª Etapa em 
praticamente 1/3 de nossa malha.”

“É fundamental para a 
Infraestrutura de qualquer país 
um investimento contínuo em 
Estudos e Projetos para que se 
garanta um bom planejamento 
a nível estratégico, de modo a se 
garantir a qualidade atingida, no que 
diz respeito a conforto e segurança do 
usuário, expansão da infraestrutura 
de modo a reduzir custos com logística 
potencializando a competitividade 
industrial, estimulando assim o 
crescimento econômico.”



                          

Saturnino de Brito
(Engenheiro Sanitarista Brasileiro)

Os leitores assíduos da 
Rodovias&Vias conhecem a dis-
posição deste periódico em sua 
incessante cobertura de projetos 
públicos e privados, dos mais di-
versos. Igualmente, o leitor contu-
maz deste periódico também sabe 
muito bem que nem só de porten-
tosas obras viárias, e infraestrutu-
ras de transportes vivem os ho-
mens e mulheres que compõem 
as equipes da Central de Jorna-
lismo. Em muitas oportunidades 
pudemos voltar as lentes para o 
histórico registro de obras tanto 
grandiosas quanto literalmente 
fundamentais para disciplinar as 
águas – como a transposição dos 
São Francisco, dragagens nos ca-
nais de Recife e em regiões do Rio 
de Janeiro - bem como obras de 
saneamento, capazes de trazer 
dignidade e saúde para um núme-
ro sempre ponderável de pessoas, 
tais como ETE’s, estações elevató-
rias e modernas ETA’s, totalmente 
informatizadas em todos os pon-
tos cardeais do País.

Desta maneira, o que se pretende é 
situar o leitor que por ventura não 
nos acompanha tão amiúde, para 

que compreenda melhor que saneamento é 
um assunto bastante recorrente em nossas 
páginas, pois consta no DNA da marca, sob 
o slogan Infraestrutura e Desenvolvimento. 
Portanto, nada mais justo do que abordar 
nesta série que explora as contribuições de 
grandiosos nomes da engenharia – tanto 
nacional quanto mundial – uma biografi a 
sem a qual quedaria por terra – e à céu aberto 
– toda e qualquer aspiração do Brasil em 
seu rumo para o futuro e de suas cidades. 
Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, 
notável higienista do Brasil. 

personalidades da engenharia
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INOVADOR, 
MULTIDISCIPLINAR 

E AINDA 
COMPLETAMENTE 

RELEVANTE

Naturalmente, aludir ao engenheiro 
como “higienista” é uma forma até certo 
ponto “econômica” de defi nir sua ampla 
e significativa atuação. Em um artigo 
acadêmico bastante completo, intitulado 
“Águas Urbanas e Urbanismo na Passagem 
do Século XIX ao XX”, os acadêmicos da 
UFMG, Nilo de Oliveira Nascimento, Jean-
Luc Bertrand Krajewski e Ana Lúcia Britto, 
ponteiam os “vínculos” que ele foi capaz de 
estabelecer com a “comunidade científi ca 
e técnica internacional” de seu tempo, 
bem como a participação em debates e 
congressos de medicina, saneamento, até 
mesmo avançando em proposições de 
modelos de urbanismo, regulamentação 
urbana e gestão do saneamento, dentro 
e fora do Brasil. Os estudiosos assinalam 
ainda, uma combinação formidável de 
“inovadora competência técnica em 
saneamento” com “ricas refl exões”, cujos 
diversos matizes por ele abordados, não 
prescreveram. Originalmente oriundo 
do ramo ferroviário, foi por volta de 
1892 que o então jovem (28 anos) de 
Campos dos Goytacazes, no Rio de 
Janeiro, passou a dedicar-se ao trabalho 

Saturnino de Brito

Mais de 150 anos depois os canais de Santos (SP) ainda em belezam a cidade

Os rabiscos de um engenheiro e seus projetos 
executados a dois séculos atras.

personalidades da engenharia
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personalidades da engenharia

que o tornaria conhecido. Formado pela Escola 
Politécnica do Estado do Rio em 1887, versado em 
inglês, francês e italiano, a constante busca por 
atualidades, o intercâmbio intenso (não apenas 
nos debates concernentes ao saneamento, mas 
também à sociologia, Economia e gestão pública), 
conferiram-lhe por fi m, um entendimento bastante 
abrangente sobre muitos prismas, que quando não 
o distinguiam justifi cadamente como um “erudito”, 
o transformavma em um “polemista aguerrido” aos 
olhos de um Status Quo que, em muitos casos, sequer 
sabia falar direito, quanto mais ler ou escrever o nativo 
português. Resta claro e evidente por tanto o relativo 
“choque” que suas visões modernas causavam em 
uma época de transição de regimes, em uma era em 
que as cidades possuíam maior preocupação estética 
e viária do que preparo propriamente dito para um 
crescimento adequadamente orientado. A inovação 
em seus trabalhos também fi ca caracterizada por 
uma preocupação moderna, voltada à preservação 
e ao respeito do patrimônio natural presente em 
áreas de intervenção. Seu périplo pelo Brasil alcança 
praticamente todos os Estados e compreende cerca 
de 53 cidades onde ele desenvolveu projetos e 
conduziu trabalhos, durante um prolífi co e profícuo 
período que se estendeu praticamente por toda sua 
vida adulta, de 1893 à 1929, quando faleceu durante 
os trabalhos de saneamento em Pelotas, RS. Em meio 
à toda atividade, ele ainda encontrou espaço para 
escrever suas “Obras Completas”, separadas em 23 
volumes, e tardiamente publicadas entre 1942 e 43.

Inauguração dos primeiros trechos do canal Presidente Dr. Jorge Tibiriça

Além de engenheiro Brito, dedicava seu tempo 
ao acervo publico de mapeamento de cidades
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BRAÇO URBANO DO TIETÊ
“Pinçada” entre suas diversas 

contribuições, as propostas de Saturnino 
de Brito para solucionar os problemas 
verificados pela ocupação desordenada 
e a falta de compreensão do regime 
do Rio Tietê, consistem ainda hoje um 
testemunho de seu amplo conhecimento 
quanto à estudos hidrológicos. Entre os 
tópicos principais levantados por ele, a 
recalibragem de vazões que poderiam 
variar em centenas de metros cúbicos de 
acordo com o trecho, e algo que chamou a 
atenção de Rodovias&Vias: intervenções 
capazes de permitir a navegação (e, 
naturalmente, presumimos, maior facilidade 
na manutenção correta da calha, além 
de provavelmente viabilizar uma ideia 
que representaria um “salto logístico” 
para a megalópole e que é relativamente 
conhecida, o “Hidroanel”), algo que pôde 
ser colocado em prática em alguns trechos 
em especial no vale. Não obstante, suas 

visões incluíam o respeito à vegetação ciliar e 
mesmo a criação de parques lineares com este 
intuito preservacionista, observando também 
áreas de várzea próprias para receberem 
o excedente de águas em determinadas 
épocas. Em essência, e como demonstra 
um comparativo feito pelos pesquisadores, 
o raciocínio de Saturnino de Brito pode ser 
considerado muito próximo das soluções 
atualmente encontradas pelos gestores 
públicos e efetivamente implementadas 
ainda durante a última gestão Serra, 
paralelamente à readequações viárias na 
Marginal que leva o mesmo nome do “Rio 
que corre contra o mar”. Quase um século 
depois e com dúzias de fatores imponderáveis 
juntados à equação, é absolutamente 
notável que a noção “instrumental” básica 
desenvolvida por ele permaneça tão 
atualizada, em especial ao contemplarmos 
a quantidade de avanços tecnológicos 
verifi cados de sua época à nossa.

Saturnino de Brito

Saturnino de Brito fazia parte do que Ferreira defi niu como “os politécnicos”  
categoria intelectual que incluía tanto os bacharéis em ciências, quanto 

os engenheiros formados na antiga Escola Central e na Escola Politécnica 
do Rio de Janeiro. Os politécnicos se reconheceriam a partir de uma matriz 

ideológica comum, fundada no positivismo e pautada na relação entre a 
modernização do país e o desenvolvimento científi co. Estes grupos eram 

conhecidos como “missionários do progresso”.

personalidades da engenharia



SATURNINO DE BRITO : TRÊS GRANDES FEITOS

Ponte Pênsil de Santos - São Vicenente
A primeira ponte pênsil a ser montada no Brasil fi ca no sopé do Morro dos Barbosas, 
São Vicente-SP. Liga a Ilha ao continente com um intenso movimento de pedestres e 
veículos. Inaugurada em 1914, a velha Ponte Pênsil começou a ser planejada em 1910, 
graças a dois engenheiros de visão: Dr. Francisco Saturnino de Brito e Miguel Presgrave. 
De fama internacional, é exemplo de capacidade da engenharia da época. Tinha como 
objetivo promover o escoamento das águas e evitar a propagação de doenças.

Canais de Santos

Sistema de Esgoto
O Plano de saneamento de Saturnino projetou a 
construção de canais em direção ao mar e ao estuário, 
livrando a cidade defi nitivamente da insalubridade e 
das epidemias. Foram várias as cidades que o urbanista 
mapeou as áreas de saneamento trazendo um acervo e 
saúde pública.

Os nove canais projetados pelo engenheiro, 
foram entregues de 1907 a 1927. Reduzindo 
drasticamente os números de mortes na cidade.
O canal 3 (foto) foi fi nalizado em 1923.



LEGADO: QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE
Há algumas edições, tivemos o 

prazer de abordar um dos maiores 
feitos da engenharia moderna: o Canal 
do Panamá. Não por acaso, ao estudar 
o desenvolvimento das obras, tanto 
durante a gestão francesa quanto 
a americana, a Central pôde avaliar 
o grande trunfo do qual Theodore 
Roosevelt se valeu para ser efetivamente 
capaz de ser exitoso em “concluir o 
inexequível”: higienização e sanitarismo, 
que praticamente decretaram o fim 
dos maiores inimigos das obras do 
canal, lado à lado com o “imprevisível” 
Chagres e as titânicas movimentações 
de material requeridas: a febre amarela 
e a malária. Desta constatação, ainda 
muito antes de darmos início à esta série 
de “Personalidades da Engenharia”, 
Rodovias & Vias, já havia topado com 
o nome William Crawford Gorgas, cuja 
correlação com Saturnino de Brito é 
praticamente inevitável, uma vez que 
ambos possuíam o conhecimento 
e a visão da qual careciam seus 
contemporâneos. Se por um lado, o 
trabalho de Gorgas deu ao mundo o 
canal do Panamá, muito provavelmente, 
o trabalho de Saturnino de Brito foi 
basilar para dar ao mundo o Brasil.

Até por volta de 1900,a cidade de Santos,se resumia apenas a área que hoje chamamos de centro. As terras 
localizadas do outro lado eram poucas e consistia em charcos e manguezais. Este Brilhante Engenheiro e 

sanitarista, teve a idéia de construir canais rasgando a cidade,e assim surgiram os canais 1,2,3 e outros mais,que 
drenaram todas estas terras permitindo a construção de casas e mais tardes edifícios. No começo todas as 
casas tinham que ter porão e existia uma lei municipal que proibia a ocupação destes porões para fi ns de 

moradia,devido a grande incidência de doenças,principalmente a provocada pelo rato.

Mapa de Saneamento de Santos (SP)

Saturnino de Brito
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em tempo
GOVERNO TEM NOVO LÍDER

COMISSÃO TEM  NOVO 
PRESIDENTE

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

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

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

Comissão de Viação e Transportes da Câmara.

Senador Aloysio Nunes, líder do governo.

PASSAGEIROS  E CARGAS



Nosso compromisso é
com a qualidade

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

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

www.sinalisa.com.br

Segurança Viária
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