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E d i t o r i a l

Greve dos caminhoneiros 
expôs que a segurança

da logística é quase zero

Os engenheiros de cabelos brancos diriam: que 
saudade do Geipot! Essa entidade fazia o planeja-
mento estratégico da infraestrutura de transportes do 
País. De lá para cá, pensar à frente do aqui agora ficou 
“fora de moda”.  O único setor que escapou desse des-
compasso foi o segmento de energia, com ressalvas.  

Há décadas o DNER sofre de carência de qua-
dros e orçamento para melhorar a rede rodoviária 
nacional — quando muito se recapeava os trechos 
que estavam em piores condições; as rodovias com 
pavimentos ruins eram e não exceção. O Dnit que o 
sucedeu não mudou o quadro.

As ferrovias ficaram nas calendas — não que 
faltasse exemplos de ferrovias eficientes, como a 
Vitória-Minas. Mas a Ferrovia do Aço demorou dé-
cadas para ser concluída. Depois veio a Norte-Sul, 
até hoje incompleta. Houve depois a aberração do 
projeto do trem bala Campinas-SP-Rio, que feliz-
mente morreu antes de nascer.

O decantado potencial das hidrovias brasileiras 
foi outra promessa que não vingou. Temos apenas 
como destaque a hidrovia do Tietê-Paraná.

As concessões rodoviárias, a nível estadual e fede-
ral, trouxeram um salto gigantesco à frente em ter-
mos de qualidade e segurança para os usuários. Pena 
que a adesão do governo a esta modalidade sempre 
foi de oportunidade e sem muita convicção. O Estado 
hesita em abrir mão do que julga ser sua proprieda-
de. Assim, ao longo de 
décadas, o processo de 
concessões sempre foi 
à base de stop and go.

As concessões ferro-
viárias seguem um ritmo 
mais titubeante ainda. 
Duas das maiores con-
cessionarias aguardam há 
muitos meses a decisão 
do governo em renovar 

antecipadamente as concessões em troca de bi-
lhões em investimentos — dinheiro que o governo 
não tem. Mas o MP e o TCU questionam a renova-
ção antecipada.

Em saneamento, temos uma situação parecida. 
As empresas estaduais de saneamento não abrem 
mão dos seus domínios, mesmo quando sabem das 
limitações da própria capacidade de investimento. 
O potencial de expansão das concessionárias priva-
das que traria novos investimentos é mal aprovei-
tado — e o prazo de universalização dos serviços de 
água e esgotos se alonga ano após ano, ao invés de 
encolher.

A sociedade que mostrou em tempos recentes 
estar farta da velha política, também precisa tomar 
a si o direito de influir nas decisões visando a me-
lhorar a infraestrutura a médio prazo, recorrendo 
ao capital privado. O tempo de esperar pelo governo 
e legislativo se esgotou. Talvez possamos nos ins-
pirar no modelo de alguns Estados e cidades dos 
Estados Unidos, onde projetos de infraestrutura são 
objeto de referendo na época das eleições!

A população escolhe se deseja uma obra contra 
enchentes ou linha de metrô e coloca em votação; e 
se aprovada, o estado ou município pode emitir tí-
tulos para financiar as obras. O fato de os eleitores 
opinarem os tornam solidários pela boa execução e 
cumprimento do prazo da obra.
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F ó r u m  d E  E n g E n h a r i a  /  i n v E s t i m E n t o s

Enel programa aporte de
US$ 900 mi na Eletropaulo
em 2019- 2021

Engie faz emissão de R$ 600 mi
para funding de projetos
de geração elétrica 

CTG lança oferta pública em Lisboa 
por ações da EDP e EDP Renováveis

Fundo TGP finaliza negociação das 
LTs da Abengoa por R$ 482 mi 

Jupiá e Ilha Solteira iniciam 2ª fase 
de modernização — de R$ 704 mi 

Queiroz Galvão negocia
venda de ativos de energia 

Spic Pacific Hydro da China assume 
operação da UHE São Simão 

Após adquirir 73,4% do capital social da distribuidora, 
a Enel confirmou programa de investimento no valor aci-
ma, focado em manutenção, qualidade do serviço e novas 
conexões. 

Esse montante será destinado ao projeto eólico Campo 
Largo, na Bahia; e as hidrelétricas de Jaguara e Miranda. 
Será de debêntures simples não conversíveis em ações. 

Se obter o controle da EDP, por 8,3 bilhões de euros, a 
CTG passaria a controlar indiretamente a EDP Energias do 
Brasil, atingindo 11 GW em geração no País e ingressando 
em distribuição, através da EDP São Paulo e EDP Espirito 
Santo. A Energias do Brasil tem hoje 1.300 km de LTs em 
construção. 

O fundo americano TGP, que era conhecido como Texas 
Pacific Group, já desembolsou 80% desse total, ficando o 
saldo após análise dos balanços das SPEs responsáveis pe-
las sete linhas de transmissão em operação, num total de 

A CTG Brasil-China Three Gorges contratou GE, WEG e 
empresas chinesas para o programa de modernização das 
duas hidrelétricas em São Paulo, ao longo de dez anos. A 1ª 
etapa se encerra em agosto, ao custo de R$ 300 milhões, e 
envolve duas unidades geradoras de cada usina. A 2ª etapa 
envolve quatro máquinas de cada; 34 unidades terão sido 
reformadas ao final do processo. 

Autorizada pela Aneel, a construtora negocia com o 
fundo Astra sua participação em três hidrelétricas: Santa 
Clara, com 60 MW; Jauru, 121 MW; e Quebra Queixo, de 
120 MW. 

Ela venceu o leilão no ano passado e busca novas opor-
tunidades em projetos greenfield em hidrelétricas, parques 
solares e eólicos — inclusive três deles somando 260 MW 
que a empresa deverá inscrever no próximo leilão de ge-
ração. Tem potência instalada de 140 GW, igual a 83% da 
matriz elétrica do País. É também uma interessada na UHE 
de Santo Antônio no rio Madeira. Finaliza ainda em 60 dias 
estudos para repotenciamento de São Simão, instalando-se 
quatro novas máquinas ao lado das seis existentes, ou pro-
grama de modernização da hidrelétrica atual. 

3.500 km. Nessa transação, a TPG também assumiu R$ 1,3 
bilhão em dívidas e tem interesse em assumir a partici-
pação dos sócios. O Banco Modal atuou como assessoria 
financeira da TPG. 
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F ó r u m  d E  E n g E n h a r i a  /  i n v E s t i m E n t o s

Sanepar aprova emissão de R$ 250 
mi para investimentos e giro 

MRV e Tenda elevam lucros, ao 
contrário dos segmentos de 
maior renda 

Ministério das Cidades
contratou 125.475 unidades
pelo MCMV no 1º tri

Governo estuda proteção
para estrangeiro que
compra debênture

FGTS cria linha de crédito
para Estados e prefeituras 
retomarem obras 

MRS capta carga de contêineres 
após greve dos caminhoneiros 

Mercado de imóveis cresce
depois de 3 anos de quedas

Petrobras adota a lei no. 13.303 
nas licitações e aplica DDI 

A empresa estadual aprovou emissão para complemen-
tar o plano de investimentos e reforço de capital de giro. A 
remuneração da 1ª série foi fixada a 106,9% do CDI e da 2ª 
série em 108,5% do CDI. 

No 1º trimestre, MRV aumentou seus lucros para R$ 160 
milhões, +22,3% com relação ao ano anterior, e a Tenda ob-
teve R$ 36,3 milhões, +91%, embora tenham lançado um 
volume menor em VGV se comparado ao 1º trimestre de 
2017. Cyrela, EZTec e Gafisa, que atendem a segmentos de 
maior renda, tiveram resultados piores em base anual. 

Balanço do ministério registra esse total contratado, que 
equivale a 19,3% da meta fixada de 650 mil unidades para o 
ano. Desse número, apenas 20.932 moradias são para famí-
lias de menor renda — faixa 1, até R$ 1,8 mil — que depen-
dem de subsídios para serem construídas. 

A solução é um novo seguro a ser contratado pelo emis-
sor das debêntures e com validade até vencimento dos pa-
peis, que cobre na íntegra o risco de calote das empresas 
brasileiras aos bancos responsáveis pelo swap cambial. Os 
recursos da ordem de R$ 150 milhões deverão sair do Fundo 
Garantidor de Infraestrutura, gerido pela agência ABGF, que 
tem cerca de R$ 580 milhões em caixa hoje — suficiente 
para R$ 450 milhões em emissões. Terão preferência proje-
tos brownfield, que estejam em operação e precisam expan-
dir sua capacidade. 

Dentro do orçamento aprovado em outubro passado, o 
FGTS tem R$ 85,5 bilhões aprovados para 2018, sendo R$ 69,4 
bilhões para habitação, R$ 6,8 bilhões para saneamento 
e R$ 6,8 bilhões para infraestrutura. O conselho curador 
aprovou linha de crédito, sem recursos novos, para finan-
ciar a contrapartida de Estados e Municípios em obras já 
financiadas pelo FGTS - que estão paradas. 

Como reflexo da greve, a ocupação da MRS nas novas 
rotas em que transporta esse tipo de carga passou de 60% 
para 100% e ela tem potencial para elevar essa capacidade. 
Graças a novos clientes, a Contrail que opera um terminal 
intermodal em Jundiaí (SP) para a MRS, vai dobrar o mo-
vimento para 1.344 TEUS (contêiner de 20 pés) a operação 
semanal entre Jundiaí e Santos (SP). 

Dados do Secovi registram a retomada no mercado 
imobiliário de São Paulo, após três anos de quedas. Os lan-
çamentos subiram 48% para 28.700 apartamentos e ven-
das de 23.700 unidades. O 1º trimestre teve 5.800 unidades 
em vendas. A Região Metropolitana de São Paulo somou 
36.600 unidades lançadas, 45% dos 82.300 novos imóveis 
habitacionais lançados no País em 2017, +5% comparado 
ao ano anterior. 

Com isso, a estatal passa a seguir a chamada Lei das 
Estatais, deixando de realizar licitação por convite. No to-
tal, 16 mil fornecedores da Petrobras já passaram pela DDI 
-Due Diligence de Integridade. 
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F ó r u m  d a  E n g E n h a r i a  /  i n v E s t i m E n t o s

49 emissões de debêntures 
incentivadas somam
R$ 9,1 bi em 2017 

CMOC investe US$ 300 mi
para expandir adubos
fosfatados em Catalão (GO) 

ADM inaugura fábrica de proteína 
de soja em Campo Grande (MS) 

Amyris aprova US$ 110 mi para 
duas fábricas de esqualano — 
visando a cosméticos 

Investimentos em eletrônica, 
fertilizantes, terminal
portuário e colégios 

Fundos de private equity têm
R$ 30 bi para investir em empresas 

Fundos aplicam R$ 1,5 bi em 
participações de shoppings

Ministério da Fazenda registrou esse número e valor de 
emissão de debêntures de infraestrutura, sendo 80% no se-
tor de energia, 12% em transportes, e também telecomuni-
cações e saneamento. Ao final do ano, havia ainda 396 au-
torizações válidas para esse tipo de emissão, que equivalem 
a R$ 200 bilhões de investimentos em infraestrutura. 

Mirando a demanda crescente por fertilizantes de alta 
concentração pela agricultura, a CMOC planeja aplicar US$ 
300 milhões para aumentar a produção desse produto na 
planta goiana, passando de 200 mil t/ano para 600 mil t/
ano, reduzindo a produção dos de baixa concentração. A 
produção total será elevada de 800 mil para 1 milhão t/ano.

Como parte da estratégia da empresa em ampliar a pro-
dução de insumos de maior valor agregado, a ADM america-
na comissionou sua 3ª planta industrial do gênero — a 1ª no 
hemisfério sul — onde alocou US$ 240 milhões e produzirá 
50 mil t/ano. O projeto levou quatro anos e eleva sua produ-
ção nesse item em 30% em nível global. 

A empresa de biotecnologia vai extrair essa substância de 
cana de açúcar, usada para hidratação da pele em cosméti-
cos. A 1ª planta já opera em Campinas; a 2ª será em Brotas 
(SP), que terá aporte de US$ 70 milhões e fica pronta em 
2019; e a 3ª estará concluída em 2020 em Sertãozinho (SP), 
ao custo estimado de US$ 75 milhões. 

• Smart Modular Technologies vai investir R$ 700 milhões 
em três anos para expandir sua produção de componentes 
eletrônicos como memória e câmara para celular, em Atibaia 
(SP). Brasil já representa 52% da sua receita global.
• Grupo Interalli finaliza aporte de R$ 200 milhões em ter-
minal de combustível no porto de Paranaguá (PR), com 18 
tanques e capacidade para 95 mil m³. Dos navios para os 
tanques, destes para os vagões e caminhões — todo o pro-
cesso será automatizado.
• Fertilizantes Tocantins, controlada pela EuroChem russa, 
inaugurou sua 5ª fábrica em Sinop (MT), com capacidade de 
misturar 240 t/h de fertilizantes, onde investiu R$ 62 mi-
lhões.
• Porto Murtinho (MS) está com sua capacidade lotada com 

Segundo Abvcap (Associação Brasileira de Private Equity 
e Venture Capital), esse total provem de fundos novos e 
outros já captados que ainda não esgotaram os recursos. 
Somente em 2017, o volume de captações chegou a R$ 5 
bilhões. Esse número não inclui os fundos globais e de in-
fraestrutura, cujas estimativas de captação podem levar esse 
montante ao dobro. Os fundos de participação investiram 
em 2017 R$ 15,2 bilhões, sendo R$ 14,3 bilhões em private 
equity e o restante em venture capital, aplicados em 175 
empresas. 

Sinalizando a entrada de novos investidores em fundos 
específicos, a Vinci Real Estate captou cerca de R$ 500 mi-
lhões para ampliar de 7 para 13 shopping centers na carteira 

ainda este ano, incluindo malls, como Granja Vianna, em Co-
tia (SP); Ilha Plaza, Rio; e Paralela, Salvador. A XP Gestão de 
Recursos anunciou emissão de cotas no valor de R$ 780 mi-
lhões, destinada à compra de participação em shoppings da 
JHSF, entre os quais Cidade Jardim, Bela Vista, Ponta Negra, 
Catarina Fashion Outlet e Cidade Jardim Shops — projeto a 
ser construído em São Paulo (SP). Essa negociação ainda não 
foi concluída.
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F ó r u m  d a  E n g E n h a r i a  /  i n v E s t i m E n t o s

Caterpillar lança escavadeiras de 20 t com alta tecnologia embarcada

A Caterpillar lançou três escavadeiras hidráulicas de 
20 t de nova geração, fabricadas no Brasil. Os modelos 
320 GC, 320 e 323 prometem mais eficiência de opera-
ção, reduzir custos com combustível e manutenção, e 
melhorar o conforto do operador. Mas é na alta tecnolo-
gia embarcada que a série chama à atenção.

Nos três modelos o sistema Cat Grade 2D já vem ins-
talado de fábrica, oferecendo orientação de profundi-
dade, encosta e distância horizontal para nivelamento. 
Com a característica E-fence do sistema, por exemplo, 
se permite que a máquina trabalhe em segurança de-
baixo de estruturas, como fiações elétricas ou próximo 
ao tráfego de uma rua, evitando que qualquer parte da 
escavadeira se aproxime dos pontos definidos pelo ope-
rador no sistema. 

O sistema 2D padrão pode ser substituído pelos op-
cionais Cat Grade com 2D avançado ou Cat Grade 3D – 
ambos oferecem ainda mais possibilidades de operação  
precisa e eficiente.

O também sistema padrão Grade Assist automatiza 
nos três modelos os movimentos da lança, do braço e da 
caçamba e, assim, os operadores permanecem no nive-

o embarque de soja pela hidrovia do rio Paraná em direção à 
Argentina. Seu único armazém comporta 6 mil t.
A expansão da armazenagem tem três interessadas: Vicentin 
e Grupo PTP, ambas da Argentina, e Nitron, dos EUA, ao cus-
to inicial projetado de R$ 35 milhões.
• O Colégio Bandeirantes, em São Paulo, planeja alocar R$ 
90 milhões no programa de expansão que envolve um novo 

prédio de 10 pisos e up grade das demais instalações. Os 
recursos estão negociados com a IFC do Banco Mundial e o 
edifício está previsto para 2021.
• Colégio São Luiz, tradicional instituição paulista, lançou 
projeto de reformulação pedagógica e aporte de R$ 300 mi-
lhões numa nova unidade, que ambiciona se rivalizar com 
estabelecimentos como Avenue e Concept.

lamento de maneira simples e sem esforço.
O sistema embarcado de pesagem de carga útil Cat 

Payload, integrado nos modelos 320 e 323 Cat, oferece 
metas precisas de carga e maior eficiência de carrega-
mento. O equipamento faz a pesagem com a máquina 
em movimento e informa a carga útil em tempo real, 
sem oscilação, para evitar que o caminhão fique com 
sobrecarga ou subcarga. 

Os hardware e software Cat Link, opcionais, conec-
tam os canteiros de obras ao escritório para que o pro-
prietário tenha acesso a informações críticas de opera-
ção da máquina.  

As soluções tecnológicas prometem dar 45% de efi-
ciência ao operador. 

Além disso, a Cat informa que as máquinas eficientes 
da nova geração de escavadeiras hidráulicas consomem 
até 20% menos de combustível do que seus modelos 
anteriores. A operação com o novo modo Smart ajusta 
automaticamente o motor e a potência hidráulica para 
as condições de escavação, otimizando tanto o consumo 
de combustível quanto o desempenho do equipamento. 

De acordo ainda com a marca, as novas escavadeiras 
fazem mais trabalho a um custo mais baixo, pois redu-
zem a manutenção em até 15% em relação às séries 
anteriores. 

Com maior capacidade de absorção de poeira, o novo 
filtro de retorno hidráulico Cat tem vida útil de 3.000 
horas, um aumento de 50% em relação aos filtros an-
teriores. O novo filtro de ar Cat com pré-purificador in-
tegrado e os filtros primário e secundário aumentam a 
vida útil para 1.000 horas, um crescimento de 100% em 
comparação aos anteriores. 

Já o novo filtro na tampa do tanque de combustível 
tem vida útil de 2.000 horas. Cada um dos três filtros do 
sistema de combustível tem um intervalo de 500 horas 
entre os serviços. (Augusto Diniz – Piracicaba/SP)
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n E w s l E t t E r  g l o b a l

Projeto para substituir ponte em Houston tem custo de US$ 1 bi

ENRGlobalInsider
A Harris County Toll Road Authority (HCTRA), de Houston, no 

Texas, começou a trabalhar em um projeto de US$ 1 bilhão para de-
molir antiga estrutura e substituir por nova ponte, com a construção 
projetada para durar seis anos.

Na ponte, que fica ao longo da Sam Houston Tollway, entre 
a Highway 225 e a I-10, trafega atualmente 55 mil veículos/dia. A 
HCTRA estima que esse número cresça para 160.000, necessitando, 
assim, de uma nova ponte.

O projeto consiste em pontes duplas de vigas de concreto sus-
pensas, cada uma com quatro faixas de tráfego, segundo Mike Perez, 
engenheiro sênior da Harris County Toll Road Authority.

A licitação ocorreu em setembro do ano passado e os trabalhos 
começaram em abril. A Ship Channel Constructors, uma joint venture 
entre a Traylor Brothers, sediada em Indiana, e a Zachry Group, sedia-
da em San Antonio, é a responsável pela obra. O projetista é a Tallah-
assee, do FIGG Bridge Group, com sede na Flórida. HNTB, de Kansas 
City, Missouri, também está trabalhando no projeto.

ENR, editada pela BNP Midia, é uma publicação com mais de 100 anos de atividades e a principal no mundo com foco em construção, infraestrutura e arquitetura. A 
revista O Empreiteiro é parceira editorial exclusiva da ENR no Brasil. Mais informações: www.enr.com

Os furacões Sandy e Irene podem ter causado estra-
gos nas dezenas de barragens que estão na região de Nova 
York. São 75 barragens, públicas e privadas, que represen-
tam uma ameaça intermediária ou de alto risco, de acordo 
com um relatório divulgado pelo Estado.

A diferença nesses riscos baseia-se no quão seria um 
impacto em uma falha na barragem em residências, gran-
des rodovias, infraestrutura, meio ambiente, entre outras 
perdas econômicas, além de vítimas.

O possível reparo nessas barragens pode custar aos mu-
nicípios de Nova York algo em torno de US$ 360 milhões.

US$ 360 mi para reparar 75 barragens em Nova York

Uma joint venture entre a trading Marubeni e uma empre-
sa indiana de engenharia e construção ganhou um contrato 
para o primeiro sistema de trem rápido de massa de Bangla-
desh, chamado Dhaka MRT Line 6.

Marubeni diz que a Larsen & Toubro fornecerá sistemas 
ferroviários elétricos e mecânicos para o Dhaka por cerca de 
US$ 500 milhões. O projeto representa a primeira joint ven-
ture japonesa-indiana a empreender uma iniciativa ferroviária 
em um terceiro país.

Japão e Índia vencem contrato para o primeiro sistema
de transporte coletivo de Bangladesh

Um exemplo recente mostra como os reparos podem ser 
caros. A Represa de Gilboa, de 90 anos, em Catskills, passou 
por uma reconstrução de US$ 138 milhões, depois que uma 
inspeção preliminar de 2005 mostrou que uma forte chuva 
ou neve derretida poderia comprometê-la.

O relatório indica que há barragens até com ameaça de rom-
pimento que precisam de imediatos reparos. Um novo programa 
federal, de Reabilitação de Barragens Potenciais de Alto Risco, 
forneceria subsídios para reparos em barragens com potencial 
de alto risco, mas não foi liberado recursos. E os riscos prosse-
guem naquela região por conta de manifestações da natureza.

O objetivo da Dhaka MRT Line 6 é reduzir o congestionamento 
crônico do tráfego em Dhaka, a capital. A linha consiste de uma 
ligação elevada de cerca de 20 km de extensão com 16 estações 
de Uttara North a Motijheel, segundo a trading japonesa.

A construção da primeira fase do projeto de dois estágios 
está programada para começar em julho. Toda a linha de trem 
entrará em operação em setembro de 2022, de acordo com 
uma porta-voz da Marubeni e da Agência de Cooperação In-
ternacional do Japão.
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Drones e softwares dedicados já podem dispensar 
levantamentos de campo

A agência CHSRA - California High Speed Rail Au-
thority é responsável pela implementação do 1º TAV 
(trem de alta velocidade) nos Estados Unidos, ligando 
San Francisco a Los Angeles em menos de três horas, 
a mais de 320 km/h. O consórcio Jacob/Zephyr UAS foi 
contratado para o projeto preliminar do traçado para 
os estudos ambientais da ferrovia. Nesse corredor de 
67 km entre Burbanks a Los Angeles e Anaheim, dro-
nes de alta precisão de uma empresa especializada 
foram empregados para o mapeamento aéreo do tra-
çado e da faixa de domínio, dispensando a mobiliza-
ção de voos tripulados ou de equipes terrestres.

Os arquivos de mapeamento aéreo dos drones eram 
descarregados diariamente em escritórios do consór-
cio, onde eram processados 24 h por dia. Esses dados 
foram utilizados pelos projetistas para traçar mapas 
do traçado da ferrovia, que foram compartilhados por 

escritórios localizados em diferentes cidades nos EUA. 
O uso de drones e de softwares como Power Rail e Pro-
jectWise da Bentley pelas equipes envolvidas permitiu 
que o mapeamento fosse concluído em oito semanas, 
comparado a 18 semanas se forem mobilizados veícu-
los tripulados — reduzindo em 78% o prazo de entrega 
e em 87% os custos de mapeamento do corredor. 

Atualmente, 190 km do traçado estão em três paco-
tes de obras, contratados sob modalidade projeto mais 
construção, com os consórcios Tutor-Parini/Zachry/
Parsons, Dragados-Fratiron, e o chamado California 
Rail Builders, cujas equipes estão mobilizadas em mais 
de 20 canteiros, com 2 mil trabalhadores. O prazo para 
o TAV entrar em operação é 2029 - mas há considerável 
oposição e controvérsia, com risco até de ser paralisado 
pelo candidato republicano a governador da Califórnia, 
caso ele ganhe as próximas eleições estaduais nos EUA.

Um dos canteiros de obras do TAV da Califórnia
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Telecom Italia precisava padronizar a inspeção de 
11.800 torres com estação base de telefonia móvel no 
território italiano, acelerar de forma dramática a tro-
ca de informação entre os setores envolvidos, melho-
rar a manutenção preventiva e a gestão desses ativos. A 
empresa Seikey Srl propôs realizar o levantamento com 
drones para captar imagens aéreas de alta precisão, que 
seriam processadas para modelagem 3D em realidade 
virtual, reduzindo prazos, custos e riscos de segurança 
inerentes a esse tipo de inspeção in loco.  

As imagens capturadas pelos drones foram processa-
das pelo software ContextCapture da Bentley que geram 
modelos fotogramétricos e digitais em 3D das estruturas 
inspecionadas. 

Esses dados são reprocessados como nuvens de 

No site da Sen-
sefly, que fornece os 
drones profissionais 
eBee e outros, está 
estampada um depoi-
mento de Nick Kelly, 
topografo chefe da 
Graham Construction, 
da Irlanda.  Ele afirma 
que “a tediosa tarefa 
semanal de medir os 
volumes de corte e 

aterro era feita com estação total robótica e GPS e demo-
rava de dois a três dias, com o processamento de dados e 
cálculos. Agora, mapeamos com drones em apenas meio 
dia”. A obra em referência foi a rodovia A6 na Irlanda do 
Norte, num trecho de 14 km de pista dupla e obras de 
arte, ao custo de 130 milhões de libras.

Um mapeamento topográfico completo foi feito por 
terra, com GPS, para servir de referência. Com um drone 
eBee projetado para mapeamento, foi levantado o volume 
da camada superficial de solo e de todos os estoques do 
mesmo material. Uma vez gerado o modelo de corte da 
terraplenagem, um voo semanal é suficiente para alimen-
tar o software Plus para calcular os volumes executados 
de corte e aterro e respectivos custos de execução.  

Segundo o regulamento britânico sobre drones co-
merciais, que exige contato visual permanente, cada voo 

Inspeção de torres de celular na Itália

Estação total e GPS são substituídos por drones
mapeia um corredor de 500 m X 50 m, controlado pelo 
software eMotion ao qual são alimentados as coordena-
das, as zonas de decolagem e pouso.

A equipe da Graham Construction usa o software Pi-
x4D de fotogrametria para processar as imagens captadas 
pelo drone e criar a nuvem de pontos digitais e modelos 
de contornos do solo. Na sequência, os softwares Trimble 
Business Centre e NRG geram os cálculos de volume. Esse 
mesmo processo se repete no mapeamento de pedreiras 
locais que atendem a obra e de uma passagem de nível, 
que faz parte da rodovia.

Resultado, o mapeamento terrestre que leva de dois 
a três dias foi reduzido para meio dia com o emprego do 
drone. Nas pedreiras, que tem desmonte com explosivos 
duas vezes por semana, o drone mapeia cada sítio em 
10 minutos quando o levantamento por terra demoraria 
meio dia, sem os riscos de os topógrafos terem que subir 
em encostas rochosas e contornar matacões. 

No local da passagem superior da rodovia, o drone 
mapeou o sítio em 10 minutos, que se soma a uma hora 
de processamento de imagens e uma hora para traçar o 
modelo CAD. O trabalho em terra, por sua vez, envolve-
ria medidas de controle de tráfego,  colocação de cones 
de referência, seguido do trabalho topográfico — durante 
alguns dias. A construtora estima que nesse caso a eco-
nomia foi de 5 mil euros. E há até benefícios indiretos 
como fotos aéreas semanais das obras, praticamente sem 
custos adicionais.

pontos para criar malhas e inserção de tags indicando 
anomalias ou parâmetros. Esses modelos podem ser na-
vegados em forma espacial para análise das anomalias 
detectadas.

Os drones podem completar a inspeção em seis horas, 
comparada à média anterior de cinco dias para inspeção 
terrestre, sem paralisar a operação da torre base. Essa 
modelagem 3D em tempo real agilizou as atividades de 
manutenção preventiva e manteve a qualidade do sinal 
de telefonia móvel. ContextCapture possibilitou a re-
construção fotogramétrica de 400 terabytes de dados 
oriundos das imagens aéreas coletadas das torres base 
— cada torre equivale a 30 gigabytes de fotos —, dados 
esses que foram  associados ainda a referências geoes-
paciais e técnicas.
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Lembram-se aquelas cenas de “alpinistas” descendo para 
inspecionar pontes por baixo, ou plataformas articuladas ope-
rando a partir de um caminhão sobre o tabuleiro do viaduto, 
levando um técnico para verificar avarias ou corrosão na es-
trutura? Um drone profissional vai tornar estas tarefas obso-
letas — fazendo um voo de inspeção para captar imagens de 
alta resolução numa fração do tempo dispendido antes com 
os processos tradicionais, e a um custo bem menor!

O DOT (Departamento de Transportes do estado de Min-
nesota, EUA, está testando drones para realizar essas tarefas. 
Jennifere Zink da divisão de pontes está conduzindo os estu-
dos, juntamente com a Collins Engineers. Na fase 1, foi testa-
do um drone Aeryon SkyRanger que mostrou qualidades, mas 
não “consegue olhar para cima” e fica desorientado quando se 
posiciona embaixo da ponte onde falha o sinal de GPS. 

O modelo Albris da Sensefly não tem essa limitação, além de 
operar sensores ultrasônicos e câmaras fotográficas adicionais, 
ter capacidade de olhar para cima a 90º e consegue voar sem 
GPS, de modo que consegue operar embaixo de ponte ou via-
duto. Esse drone está sendo testado na fase 2 do programa do 

Ao invés de usar uma plataforma aérea pendurada por cor-
das no topo da barragem Tseuzier, em Valais, Suíça, a opera-
dora resolveu utilizar um drone de alta precisão para captar 
imagens de alta resolução da estrutura construída nos anos 
50, a 1.800 m de altitude. A empresa senseFly foi contratada 
para elaborar um relatório completo sobre a face jusante da 
barragem, incluindo um mapa detalhado de avarias detecta-
das, a partir de dados captados pelo drone em forma de orto-
mosaicos de alta resolução e processados em AutoCAD.

Os registros anteriores são 200 folhas A4 de desenhos 
anotados pelos técnicos, detalhando cada fissura ou avaria 
na face jusante, e suas dimensões, que são atualizados cada 
cinco anos. Usando a plataforma pendurada, esses dados são 
registrados manualmente, demorando cerca de uma semana 
para completar a inspeção da face da barragem. A equipe a 
seguir leva outra semana para anotar os dados nos desenhos.

A face mede cerca de 19 mil m² e os parâmetros para 
o drone foram fixados em resolução da superfície alvo 0,6 
mm; resolução da câmara 38 megapixels; campo de visão 
horizontal de 63º e vertical de 47º e distância da face 3,7 
m mantido por dispositivo automático. O operador no topo 
da barragem vai estar a 100 m de distância, de modo que 
as imagens vão ter uma superposição lateral de 60% por 
motivos de segurança.

Alguns drones não “olham para cima” e não voam sem GPS

Inspecionando de perto uma 
barragem de 156 m na Suíça

DOT, que inclui a inspeção de tipos diferentes de pontes, mesmo 
em espaços confinados, incluindo drenagem, viga caixão, e cor-
rosão do tabuleiro usando inclusive a câmara térmica.

Essa fase 2 busca reunir um conjunto de dados obtidos 
por drones, visando a identificar as pontes e viadutos cujas 
condições de avarias requeiram inspeções in loco por técnicos, 
em ciclos de cinco anos. O uso de drones reduziria ao mínimo 
as inspeções físicas in loco, cujos custos expressivos envolvem 
acesso, plataformas aéreas, desvio de tráfego etc.

Está sendo avaliado também o material captado pelos 
drones: imagem fixa, vídeo, imagens no modo infravermelho, 
inserção de georeferências, mapas dos sítios e modelos 3D dos 
elementos das pontes ou viadutos e das margens a jusante e 
montante. O nível de detalhe pode mostrar inclusive a dete-
rioração do concreto ou da viga metálica.

Fazendo uma simulação dos custos comparando equipe 
terrestre vs drone, uma ponte modelo demandou oito dias de 
inspeção terrestre, ao custo estimado de US$60 mil, ao passo 
que um contrato de drone com consultor especializado custa-
ria cerca de US$ 20 mil e cinco dias no sítio.

Após duas semanas de voo e processamento das 7 mil 
fotos de alta resolução,  foram produzidas quatro ortofotos 
cobrindo toda a face jusante,  com tamanho médio de pixel 
de 0,6 mm (possibilitando identificar objetos de 2 mm);  uma 
nuvem digital de pontos; e relatório completo de avarias da 
superfície da barragem. A operadora passou a ter acesso ins-
tantâneo a dados 2D e 3D de qualquer ponto da face da 
barragem, graças à nuvem de pontos no programa Pix4Dma-
pper, além de fotos individuais capturadas pelo drone.
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FGV formula propostas à infraestrutura

O Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutu-
ra da Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou em maio 
desse ano estudo sobre o assunto. O trabalho, intitulado 
como “Em busca de uma nova arquitetura”, segundo a 
instituição de ensino e estudos avançados, visa tratar de 
um tema central na atração de investimentos para vários 
setores da infraestrutura. A criação de um ambiente pro-
pício é fundamental para a sustentabilidade econômico-
-financeira da área.

Trechos desse importante documento são apresenta-
dos aqui, notadamente nas partes de transporte e logís-
tica, com o objetivo de ampliar o debate tão relevante ao 
público-leitor da revista.

TRANSPORTE E LOGÍSTICA 

O setor de transportes no Brasil enfrenta grandes de-
safios. O país apresenta uma matriz logística fortemente 
concentrada em rodovias, muitas das quais em condições 
precárias. A reduzida malha ferroviária existente – com-
parativamente à dimensão do país – necessita urgente-
mente de expansão. Os portos encontram-se superlota-
dos, e o transporte fluvial vem sendo negligenciado ao 
longo das últimas décadas. 

Em âmbito federal, a regulação do setor no Brasil está 
dividida em três agências reguladoras: a Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres - ANTT, responsável por ro-
dovias, ferrovias e transporte multimodal; a Agência Na-
cional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, responsável 
por portos e hidrovias; e a Agência Nacional de Aviação 
Civil - ANAC, responsável pelo transporte aéreo.

A ANTAQ e a ANTT foram criadas pela mesma Lei em 
2003. A ANAC foi criada em 2005, seis anos após surgir a 
ideia de sua criação. A agência foi estruturada em 2006, 
período de instabilidade no setor de aviação no país, épo-
ca conhecida como o “apagão aéreo”. Nesse período, a 
maior empresa aérea brasileira passou por crise financeira 
e deixou de oferecer várias rotas; e o aumento do movi-
mento de passageiros evidenciou a falta de infraestrutura 
dos aeroportos. 

Desde então, o poder regulador no setor de transportes 
está dividido nessas três agências, carecendo de um órgão 
com a função de avaliar a coerência das regulações pro-
duzidas por elas ou regular a logística integrada entre os 
diferentes modos. Cada subsetor de transporte possui um 
arcabouço legal específico, que estabelece direitos, crité-
rios de regulação econômica e técnica, e modalidades de 
concessões. O Conselho Nacional de Integração de Políti-
cas de Transportes foi formalmente criado em 2001, mas 
não chegou a executar suas competências, as quais foram 
transferidas ao Conselho Gestor do Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI) em 2016. 

Todos os modais de transporte possuem pelo menos 
uma empresa estatal atuando na operação ou adminis-
tração de cada setor. Para as ferrovias, a VALEC Engenha-
ria, Construções e Ferrovias S.A. é a estatal cuja função 
social é a construção e exploração de infraestrutura fer-
roviária. No setor aéreo, a Infraero - Empresa Brasilei-
ra de Infraestrutura Aeroportuária, administra diversos 
aeroportos no país. Para o setor portuário, existem sete 
empresas federais responsáveis por administrar diferentes 

Esse estudo fornece elementos para os candidatos presidenciáves
— que até hoje sequer tocaram no assunto infraestrutura
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portos marítimos, as Companhias Docas, além de portos 
com administração delegada a municípios, ou estados 
da federação. Além dessas empresas, a EPL – Empresa de 
Planejamento e Logística é a estatal responsável por au-
xiliar o Ministério dos Transportes na realização do pla-
nejamento integrado de logística no país. 

RODOVIAS 

Na década de 1990, simultaneamente aos outros se-
tores de infraestrutura, iniciaram-se as concessões no 
setor rodoviário. Em 1995, foi aprovada lei que regula a 
prestação de serviços pelo setor privado no setor. No ano 
seguinte, o governo federal passa a autorizar estados e 
municípios a gerenciar e operar determinadas rodovias 
federais, por meio de convênios de delegação. Em 1997 
e 1998, os Estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande 
do Sul iniciam contratos de concessão de rodovias que 
transferem o gerenciamento de rodovias para o setor pri-
vado por 25 a 30 anos - após esse período, o governo 
pode então decidir por voltar a gerenciá-las ou realizar 
nova concessão. Paralelamente, alguns Estados iniciam 
programas de concessões de rodovias estaduais. 

A ANTT avalia as concessões através da análise de 
performance baseada em resultados. Cada concessionária 
deve apresentar um Programa de Exploração da Rodovia 
– PER, que serve como referência para a posterior avalia-
ção da sua performance. A concessionária é responsável 
pela manutenção da rodovia e avaliação de eventual ne-
cessidade de aumento de capacidade (duplicação da via, 
por exemplo), além de prestar serviços aos usuários, como 
assistência médica a acidentes nas vias. As tarifas de pe-
dágio são definidas no contrato de concessão e seguem 
determinadas regras para reajuste e revisão. 

Atualmente, existem 59 concessionárias de rodovias 
no Brasil – 20 federais, 37 estaduais e 2 municipais – que 
atuam em 12 estados do país, alcançando um total de 881 
municípios. A malha rodoviária brasileira conta com 210 
mil quilômetros de rodovias, dos quais aproximadamente 
20 mil estão sob regime de concessão. Pouco menos de 
10 mil quilômetros correspondem a concessões federais. 
Em âmbito estadual, São Paulo conta com a mais extensa 
malha concedida – quase seis mil quilômetros. 

Diante dos contratos de concessão já existentes, a 
previsão da Associação Brasileira de Concessionárias de 
Rodovias – ABCR é de que R$ 20 bilhões sejam investidos 
até 2022. No Brasil, existe um quilômetro de autoestra-
da construído para cada mil quilômetros quadrados de 
área. A título de comparação, na China este número sobe 
para nove e, na União Europeia, para 16. A pesquisa da 

Confederação Nacional do Transporte (CNT) mostra que 
o estado geral da malha rodoviária no país melhorou nos 
últimos 13 anos; porém, 57,3% das rodovias públicas ain-
da apresentam condição inadequada ao tráfego. 

Mais recentemente, a crise econômica que afetou o 
país provocou severa redução na demanda por tráfego. 
Dados da ABCR mostram que o fluxo total de veículos 
nas rodovias pedagiadas, que vinha crescendo até 2014, 
experimentou reversão nessa tendência. Uma análise em 
separado de veículos leves e pesados evidencia que o flu-
xo destes começa a cair a partir de 2013. Diante dessa 
redução de receita, muitas concessionárias têm prioriza-
do obras de manutenção, postergando obras maiores de 
duplicação ou modernização das vias.

FERROVIAS 

A partir de 1996, o primeiro movimento de desesta-
tização da malha ferroviária ocorreu com a licitação da 
malha existente e a celebração de contratos de conces-
são. Se, por um lado, esse período contou com pouca 
ênfase na expansão da malha ou desverticalização para 
introdução de concorrência, por outro foram observados 
resultados expressivos na redução de acidentes e no cres-
cimento de produtividade das malhas existentes. O pro-
cesso de desestatização precedeu a criação de um marco 
regulatório, inexistindo previsão de expansão da rede – 
grande problema para a produtividade do país. 

Naquela época, foram realizadas as concessões das 
ferrovias que estavam sob domínio da então Rede Fer-
roviária Federal (RFFSA), divididas em seis regiões. Foram 
estabelecidos contratos de concessão verticalmente inte-
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grados, ou seja, a concessionária teria poder tanto sobre 
a construção-operação da infraestrutura quanto sobre 
o serviço de transporte de cargas. Foi instituído um regi-
me de tráfego mútuo, definido como a “operação em que 
uma concessionária compartilha com outra concessionária 
mediante pagamento, via permanente e recursos operacio-
nais para prosseguir ou encerrar a prestação de serviço pú-
blico de transporte ferroviário de cargas” (Resolução ANTT 
3695/2011, 14 de julho de 2011). 

Em 2012, buscando dar uma possível solução ao proble-
ma da falta de expansão da malha ferroviária, iniciou-se o 
Programa de Investimento em Logística I (PIL I). Idealmente, 
o Governo assumiria o risco de demanda por meio da VA-
LEC, tornando-se um monopolista estatal. Esse modelo se 
baseou, no entanto, em um desenho de mercado incompleto 
e inconsistente. Tal etapa foi marcada pela ausência de pro-
cessos administrativos que embasassem a da tomada de de-
cisão em favor do novo modelo setorial de formalização de 
evidências decorrentes de estudos técnicos que suportassem 
as escolhas regulatórias, como a realização de análises de 
impacto regulatório. 

O processo tampouco se beneficiou da participação e 
discussão com os stakeholders. Como consequência, a refor-
ma não produziu a necessária segurança jurídica, política e 
econômica e, por fim, não foi possível sua implementação. 
Esse quadro é indicativo da ocorrência de traumas regulató-
rios diante do frágil ambiente de governança, assim como o 
reduzido nível de institucionalização dos atores no setor de 
transportes. 

Na reforma do setor de 2012 estava prevista também a 
separação entre o serviço de construção e operação de ferro-
via do serviço de transporte de cargas. Além disso, definia-se 
a VALEC como intermediária, comprando a capacidade das 

ferrovias a serem construídas e revendendo-a aos operado-
res ferroviários independentes - OFIs, num sistema de livre 
acesso, no qual qualquer OFI poderia operar nas vias. Esse 
novo regime não chegou a ser implementado, já que não 
deixava claro como iria coexistir com as concessões vertical-
mente integradas previamente existentes. 

Em 2015, tentou-se então a implementação do Progra-
ma de Investimento em Logística II - PIL II, retornando ao 
modelo verticalmente integrado e abandonando a reforma 
regulatória inicialmente implementada em 2012. Nesse mo-
mento, iniciou-se a discussão em torno da renovação das 
concessões mediante investimentos. 

Três projetos tinham suas licitações previstas para 2018: 
FIOL, FERROGRÃO E NORTE-SUL. Enquanto a ferrovia FIOL 
se encontra na fase de estudos, os empreendimentos FER-
ROGRÃO e NORTE-SUL se encontram em fase de consulta 
pública. A previsão para a ocorrência dos certames desses 
três empreendimentos está datada para o segundo semestre 
de 2018, que adicionará à extensão da malha de transporte 
ferroviário do país 4.206 km de ferrovias.

As tarifas no setor são cobradas com base no transporte 
de uma unidade de carga da origem até seu destino final, e 
reajustadas de acordo com critérios econômicos. A adminis-
tração ferroviária deve fazer um contrato com cada cliente, 
o “Conhecimento de Transporte - documento que caracteri-
za o contrato de transporte entre a administração ferroviária 
e o usuário” (Decreto 1832/199611). 

Atualmente, a malha ferroviária brasileira conta com 
28.605 km de extensão espalhados pelas cinco regiões 
do país. De acordo com o Relatório de Evolução do Trans-
porte Ferroviário de Cargas de 2016, até agosto de 2016 
foram transportadas 333.645 toneladas de carga através 
das 3.057 locomotivas que circulam no país.
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AEROPORTOS 
No setor de transporte aéreo, a regulação está dividi-

da em três categorias: segurança, regulação econômica 
e regulação dos investimentos e concessões. 

Para determinar a regulação sobre segurança, a ANAC 
se baseia nos padrões internacionais definidos pelo In-
ternational Civil Aviation Organization - ICAO. 

A regulação econômica inclui o direito sobre rotas 
aéreas. No cenário doméstico, os serviços são liberali-
zados. Já com relação às rotas internacionais, o Brasil 
tem acordo de “céus abertos” com os EUA desde 2010, 
e acordo com a União Europeia (UE) que permite a to-
das as operadoras brasileiras voarem à UE e vice-versa. 
Além disso, o Brasil é signatário do Acordo sobre Servi-

ços Aéreos Sub-Regionais, ou Acordo de Fortaleza, que 
“tem por objetivo permitir a realização de novos serviços 
aéreos sub-regionais regulares, em rotas diferentes das 
rotas regionais efetivamente operadas nos termos dos 
acordos bilaterais. O objetivo de tal acordo é promover 
e desenvolver novos mercados.” Além do Brasil, parti-
cipam deste acordo Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, 
Peru e Uruguai. 

As tarifas aeroportuárias pagas aos operadores dos 
aeroportos incluem as de embarque, conexão, pouso, 
permanência, armazenagem e capatazia. Elas são rea-
justadas anualmente pelo IPCA mais um fator pré-de-
terminado. 

O investimento na infraestrutura era de responsabili-
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dade da Infraero até recentemente. Em 2011, o governo 
federal iniciou um processo de concessão de aeroportos. 
Em março de 2017, o governo realizou quatro conces-
sões de aeroportos sob novas regras, como, por exem-
plo a possibilidade de uma mesma empresa obter mais 
de uma concessão, desde que localizada em outra região 
geográfica. O leilão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, 
Florianópolis e Porto Alegre arrecadou R$ 3,72 bilhões. 
O sucesso deste processo pode ser atribuído, em grande 
parte, a uma visão mais moderna em termos de análise e 
alocação de riscos. 

Tratou-se do primeiro leilão de aeroportos sem a pre-
sença da Infraero. O processo confere maior segurança 

às companhias privadas com relação às tomadas de de-
cisão, agora com proteção contra influências políticas. 
Os concessionários são grupos estrangeiros sediados na 
França, Alemanha e Suíça e operam ativos em outros paí-
ses - aqui, o desenho implementado também se mostrou 
inovador, principalmente se levarmos em conta os novos 
desafios existentes no país para o financiamento de pro-
jetos de infraestrutura. 

Em agosto de 2017, o governo federal anunciou 57 
projetos envolvendo privatização e concessão de empre-
sas públicas, dentre os quais, estão listados 13 aeropor-
tos, que juntos representaram cerca de 10% do fluxo de 
passageiros no Brasil em 2016.
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PORTOS 
Também no início da década de 1990, foi iniciada a deses-

tatização do setor portuário no Brasil. Em 1993, foi estabelecida 
a Lei de Modernização dos Portos, que classificava os terminais 
portuários em públicos, privados e mistos - e determinava que 
os direitos de operação nos públicos poderiam ser concedidos a 
agentes privados. 

Essa lei esteve em vigor durante quase 20 anos, até a Lei dos 
Portos de 2013. A nova legislação classificou os terminais portuá-
rios em públicos, de uso privado, estação de transbordo de cargas, 
instalação portuária pública de pequeno porte e instalação por-
tuária de turismo. Os portos públicos estão divididos em terminais 
que podem ser concedidos à iniciativa privada ou não. Em áreas 
privadas, podem ser estabelecidos terminais privados. Nesses casos, 
a ANTAQ realiza consulta pública para avaliar se existem outros 

agentes interessados em desenvolver projetos na região. 
Sobre o aspecto tarifário, as tarifas em vigor nos terminais 

públicos são determinadas nos contratos de arrendamento e 
publicadas - os preços nos terminais privados podem ser livre-
mente negociados entre as partes. 

Em 2016, como parte das ações do governo federal atra-
vés do Projeto Crescer, foi aprovada a renovação de con-
tratos de concessão de dois terminais de portos públicos: o 
terminal de combustíveis do Porto de Salvador (BA), operado 
pela Wilson Sons, cujo contrato fica em vigor até 2050, e o 
terminal de fertilizantes do Porto de Paranaguá (PR), opera-
do pela Fospar, até 2048.

Em julho de 2017, o governo federal anunciou conces-
sões de 11 empreendimentos portuários, mostrados na ta-
bela a seguir: 
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HIDROVIAS
 O transporte fluvial de cargas ainda é incipiente no Bra-

sil, contando com 42 mil quilômetros de hidrovias que per-
mitem a navegação. Pela Constituição, os rios navegáveis 
pertencem à administração federal, ou aos estados, depen-
dendo se cruzam mais de um estado ou se estão localizados 
em áreas de fronteiras com outros países. As empresas in-
teressadas em realizar o transporte fluvial de cargas devem 

solicitar autorização à ANTAQ. Atualmente, apenas navios 
brasileiros podem fazer esse tipo de transporte. 

O uso dos rios para transporte compete com outras fun-
ções, como a geração de energia, o uso industrial e a utili-
zação da água para o consumo humano. Por isso, a Agência 
Nacional de Águas - ANA regula o direito de uso da água 
nos rios federais, considerando o Plano Nacional de Recursos 
Hídricos - PNRH.

Diagnóstico sobre a arquitetura institucional
do setor de transportes no brasil 

A arquitetura institucional do setor pode ser dividida em 
quatro categorias: planejamento, regulação, operação e fi-
nanciamento.

Em resumo, o contexto da arquitetura institucional no setor é de 

elevada fragmentação e desarticulação. As atividades estruturantes de 
planejamento e de regulação pouco dialogam entre si. Além disso, não 
raro os prestadores e os potenciais financiadores adotam posturas de-
salinhadas e conflitantes, o que dificulta a atração de capitais privados. 

Elaboração: FGV CERI.
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DESAFIOS RECENTES ENFRENTADOS PELO SETOR
DE TRANSPORTES E AGENDA PARA A ÁREA 

Em setores ou segmentos que apresentam características de 
monopólio natural (economias de escala ou escopo) a entrada é 
objeto de regulação, bem como determinação de preços e tari-
fas, qualidade, condições ou requisitos de investimento e acesso 
universal. Todavia, esse papel tradicional da regulação e o ferra-
mental existente para exercer sua função tem se transformado 
devido às inovações tecnológicas e, principalmente, à velocidade 
em que novas tecnologias e a digitalização são adotadas pela 
sociedade. 

Novas tecnologias dão origem a novos serviços que, por con-
seguinte, demandam novos mercados nos quais os serviços serão 
negociados. Alocar tempo para “pensar no futuro” e acompa-
nhar a evolução dos novos mercados e da tecnologia é essencial 
para que o agente regulador não seja surpreendido e superado. 

Além das mudanças impostas por novas tecnologias, os agentes 
reguladores do setor de transporte também enfrentam desafios 
intrínsecos ao setor. 

Outros setores regulados, como o de gás, água e energia, 
apresentam diversos fatores em comum, principalmente em rela-
ção à cadeia de produção, transmissão e distribuição dos serviços 
ao consumidor final. O setor de transportes, no entanto, distin-
gue-se não apenas pela diversidade de modais com potencial de 
competirem entre si por demanda, como também pela repartição 
de competência da regulação entre diversos agentes e âmbitos 
(federal, estadual e municipal). 

Temas como globalização e urbanização, mudanças climáti-
cas e governança regulatória também apresentam novos desafios 
relacionados ao modo de pensar a regulação econômica no se-
tor e demandam uma abordagem inovadora para lidar com estas 
questões.

Melhoria na integração 
das redes nacionais 

de transporte ferroviário, 
rodoviário, aéreo, portuário 
e marítimo mediante plane-
jamento de longo prazo

Melhoria na eficiência 
da rede de transporte, 

otimizando a utilização da 
infraestrutura já existente, 
com avanços na segurança, 
acesso e confiabilidade da 
prestação dos serviços

Criar condições para 
projetos sustentáveis 

e financiáveis
Monitoramento de 

desenvolvimento 
tecnológicos

Incentivos à inovação e 
adoção de tecnologias 

novas e emergentes

Desenvolvimento de sis-
temas de infraestrutura 

e de transporte, que possam 
ser adaptados com facilidade 
diante de mudanças futuras, 
visando diminuir a necessi-
dade de investimento de alto 
custo em novas infaestuturas

Elaboração: FGV CERI.

Diante do cenário apresentado, os objetivos da regulação
do setor de transportes devem ter as seguintes metas:
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Novo ciclo do modal ferroviário depende de soluções
que deem sustentabilidade a longo prazo

O Instituto de Engenharia, de São Paulo, apresentou 
recentemente proposta técnica intitulada “Ocupação Sus-
tentável do Território Nacional Pela Ferrovia Associada ao 
Agronegócio”. O objetivo foi criar uma base de ações que, ao 
investir na ampliação de um transporte ferroviário moderno, 
com integrações hidroviárias e rodoviárias, viabilizem o es-
coamento eficiente da produção, com redução nos custos do 
transporte e no impacto socioambiental, para que o Brasil 
possa atender ao aumento de demanda na agricultura.

Segundo o Instituto de Engenharia, um trabalho desse 
porte vai requerer muita engenharia para buscar soluções 
que garantam sustentabilidade futura. A seguir, a revista 
OE apresenta principais pontos desse relevante documento.

INTRODUÇÃO

O Brasil, por uma conjugação favorável de circunstân-
cias, tem a oportunidade de se manter como um dos maiores 
fornecedores de alimentos e matérias primas para o mundo.

Em constante crescimento, em 2050, a população mundial 
deve chegar a, pelo menos, 9,3 bilhões de habitantes. Além desse 
aumento, há também uma pressão causada pela diminuição da 
pobreza extrema e o ingresso dessa camada no mercado consu-
midor de alimentos. E como atender a demanda adicional?

O mundo muito provavelmente precisará que o Brasil 
produza e distribua mais para garantir a segurança alimen-
tar de todos e resolver o problema da fome, pois os demais 
fornecedores estão com suas capacidades de produção no 
limite ou próximos dele. Trata-se, portanto, de uma grande 
oportunidade de desenvolvimento para o País e, ao mesmo 
tempo, uma enorme responsabilidade e desafio.

VETORES DE CRESCIMENTO 

O Brasil vive significativa mudança nos vetores do seu 
crescimento econômico, tanto no aspecto setorial como 

no territorial. Já não é mais o avanço industrial do Sul e 
do Sudeste que responde pela expansão. 

O principal vetor atual é a produção agrícola de grãos 
para exportação, originada no Centro-Oeste e no Centro-
-Nordeste do País. A safra recorde 2016/2017 ultrapassou 
230 milhões de toneladas.

Estima-se que a produção brasileira de grãos, crescen-
do 2,5% ao ano em média, possa superar 400 milhões 
de toneladas anuais em 15 anos, sendo pelo menos 300 
milhões de toneladas destinadas ao exterior.

Essa produção ocorre no Cerrado, segundo mais im-
portante bioma brasileiro, em duas frentes ou eixos, prin-
cipalmente acima do Paralelo 16 (ou latitude 16º Sul).

Linha imaginária que passa pelo Mato Grosso, Goiás, 
Brasília, Minas Gerais e Sul da Bahia, o Paralelo 16 foi 
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PRIORIZAR A LOGÍSITCA DE ESCOAMENTO 

POR FERROVIA, MAIS APROPRIADA PARA 

O TRANSPORTE DE GRÃOS E INSUMOS, 

COMO FERTILIZANTES E CALCÁRIO. ALÉM 

DE CUSTO OPERACIONAL VANTAJOSO, 

A INFRAESTRUTURA É DE VIDA ÚTIL DE 

LONGA DURAÇÃO, EXIGE MENOR

MANUTENÇÃO E CRIA MENOS

PROBLEMAS AMBIENTAIS.

PROMOVER A COMPATIBILIZAÇÃO

TÉCNICA ENTRE AS FERROVIAS, COM 

NORMATIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DE

PARÂMETROS, DE MODO A POSSIBILITAR 

O ACESSO DE TODOS OS OPERADORES 

FERROVIÁRIOS, RESPEITANDO AS

CONDIÇÕES COMERCIAIS

ENTRE AS PARTES

ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO 

DA CADEIA PRODUTIVA DE

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DO 

SETOR FERROVIÁRIO NO PAÍS, 

CONSIDERANDO QUE O BRASIL SE 

TORNARÁ O PRINCIPAL

COMPRADOR MUNDIAL

COM O PROJETO

COMPLETAR A IMPLANTAÇÃO 

DA FERROVIA NORTE-SUL (FNS) 

ENTRE ANÁPOLIS (OURO VERDE 

- GO) E ESTRELA D´OESTE (SP), 

ÚNICO TRECHO PENDENTE

INTEGRAÇÃO FERROVIA

NORTE-SUL / FERROGRÃO

AÇÃO NECESSÁRIA: NOVA LIGAÇÃO
FERROVIÁRIA ENTRE CAMPIONRTE (GO)

E LUCAS DO RIO VERDE (MT)

INTEGRAÇÃO FERROVIA

NORTE-SUL / FERROVIA INTEGRAÇÃO 

OESTE-LESTE (FIOL)

AÇÃO NECESSÁRIA: NOVA LIGAÇÃO
FERROVIÁRIA ENTRE FIGUEIRÓPOLIS (GO)
E BARREIRAS (BA) COMO 1º FASE DA FIOL

INTEGRAÇÃO FERROVIA
NORTE-SUL / FERROVIA 

TRANSNORDESTINA

AÇÃO NECESSÁRIA:
NOVA LIGAÇÃO

FERROVIÁRIA ENTRE ESTREITO 
(MA) E ELISEU MARTINS (PI)

PLANEJAR UMA REDE

FERROVIÁRIA INTEGRADA,

CONECTANDO TODAS AS LINHAS, PARA 

POSSIBILITAR A ESCOLHA DA MELHOR 

ROTA E PORTO DE EMBARQUE

INCLUIR NO PROJETO DE

DESENVOLVIMENTO A NECESSÁRIA 

CONEXÃO COM REDES DE

ARMAZENAGEM, TRANSBORDO E 

TERMINAIS PORTUÁRIOS

FOMENTAR A OCUPAÇÃO

SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO E 

PLANEJAR AS ÁREAS ASSOCIADAS À 

EXPANSÃO DO AGRONEGÓCIO E DAS 

FERROCIAS, COM FOCO NA FORMAÇÃO 

DE CIDADES INTELIGENTES, TANTO 

NO CASO DAS EXISTENTES COMO DE 

NOVAS (GREENFIELD), UTILIZANDO 

AS MAIS RECENTES TECNOLOGIAS DE 

INFRAESTRUTURA

PROMOVER A INTEGRAÇÃO 

DA MALHA FERROVIÁRIA 

TENDO COMO ESPINHA 

DORSAL A FERROVIA

NORTE-SUL

DAR PREFERÊNCIA AO 

ESCOAMENTO DOS GRÃOS 

PRODUZIDOS ACIMA DO 

PARALELO 16 PELOS PORTOS 

DO NORTE DO PAÍS

1

3

2
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adotado como referência para avaliação das melhores ro-
tas de escoamento.
• Eixo Oeste – Mato Grosso
• Eixo Nordeste – Matopiba
(parte do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) mais o nor-
te de Goiás

A ocupação territorial produtiva nesses eixos continua 
a se expandir pelas condições favoráveis da terra e pela 
tecnologia empregada. Mas, por conta dos problemas de 
logística, a produção tem de ser escoada, na maior parte, 
pelos portos do Sul e Sudeste, a longas distâncias, princi-
palmente por via rodoviária, numa malha criada há déca-
das, em más condições de tráfego e sem capacidade para 
escoar o volume de cargas que induziu. Os resultados são 
elevados custos, que limitam competitividade dos produ-
tos brasileiros.

Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), por conta da deficiência logística, o país 
desperdiça 5 milhões de toneladas de grãos por ano. O es-
coamento encontra dificuldades nos portos, nas rodovias 
e na armazenagem também. A região Sudeste/Sul dispõe 
de infraestrutura, porém saturada. Já a saída, mais racio-
nal, pelo Norte, requer a implantação de uma nova malha 
de distribuição. Em ambos os casos, esse gargalo logístico 

compromete a competividade e a rentabilidade do agro-
negócio brasileiro.

POR QUE INVESTIR DO TRANSPORTE
DE CARGAS EM FERROVIA?

• Ideal para longas distâncias
• Sem congestionamentos
• Menos acidentes e roubos
• 38% menos emissão de co² ou 0% de emissão se eletrificada
• 2,5 vezes menor impacto ambiental na construção a li-
nha férrea em relação às rodovias
• Grande capacidade de transporte
• 500 carretas de minério =1 trem padrão com 134 vagões
• 50 caminhões =1 trem padrão de contêineres
• Redução de perdas
• Indutor de tecnologia e infraestrutura de utilidades para 
cidades (energia, telecomunicações etc.)

O PARALELO 16

A CNA propõe a divisão das regiões produtivas do 
Brasil em duas, associadas à logística e cortadas pela 
linha imaginária do Paralelo 16. A produção de grãos 
acima do Paralelo 16 teria mais vantagens em sair pe-
los portos do Norte, enquanto as abaixo continuariam 
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seguindo na direção Sul-Sudeste, principalmente aos 
portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR). 

Essa produção de grãos acima do Paralelo 16 está 
concentrada em dois grandes polos. 

O do centro-norte de Mato Grosso, tendo Lucas do 
Rio Verde como área mais desenvolvida. Sua principal ex-
pansão poderá ocorrer para o leste na área de influência 
direta da ligação de Lucas do Rio Verde (MT) com Cam-
pinorte (GO), situada na Ferrovia Norte-Sul. Para o norte 
existem restrições ambientais, pois a ocupação produtiva 
já está nos limites do Cerrado e não deverá adentrar pela 
Amazônia. A leste vai encontrar as áreas do Matopiba.

O outro polo é do Matopiba (partes do Maranhão, To-
cantins, Piauí e Bahia), com maior potencial de ocupação, 
adensando o território mais próximo da Ferrovia Norte-Sul. 
Ela ocorrerá à medida que o transporte ferroviário reduza os 
custos logísticos e compense a elevação dos preços das terras.

REDE LOGÍSTICA E ALIMENTAÇÃO

Em torno da rede estrutural deverá ser planejada a 
rede logística de alimentação das linhas tronco, envol-
vendo os pontos de conexão ou transbordos das ferrovias 
com os diversos modos de transporte: rodoviário, hidro-
viário, marítimo e ferroviário. Para a alimentação por via 
ferroviária pode ser estudado e viabilizado o desenvolvi-
mento de um veículo de carga leve sobre trilhos.

Os pontos de conexão devem contemplar a implanta-
ção de uma plataforma logística multimodal ou terminal 
ferroviário, dentro das modernas concepções que redu-
zam o tempo de permanência dos trens nesses pontos.

OS LOCAIS DE CONEXÃO FERROVIÁRIA SERÃO NATURAL-
MENTE PONTOS PARA A INSTALAÇÃO DE TERMINAIS
ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS

O sucesso da proposta de “Ocupação Sustentável do 
Território Nacional pela Ferrovia Associada ao Agrone-
gócio” exige uma série de regulamentações e definições 
como:
• Estabelecimento pela Associação Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) das condições de compartilha-
mento de uso das ferrovias: direito de passagem e/ou 
open access, conforme parâmetros e percentuais mí-
nimos em relação à capacidade nominal de transpor-
te em cada trecho, sinalização, redução de emissões e 
tecnologias de operação.
• Identificação da categoria da ferrovia objeto da conces-
são, segundo classificação estabelecida em regulamento, 
com a definição das respectivas características técnicas:
- Heavy haul (ferrovia de alta capacidade)
- Carga e passageiro – longa distância

- Short line (pequenas linhas que complementam as gran-
des ferrovias)
• Definição de índices operacionais, dentro das especi-
ficações técnicas estabelecidas de acordo com a cate-
goria da ferrovia
• Progressão sucessiva dos índices técnicos ao longo do 
contrato, acompanhando o desenvolvimento tecnológico
• Estabelecimento de condições técnicas e operacionais 
que possibilitem fiscalização e certificação associadas a 
normas técnicas que as disciplinam
• Previsão que, havendo necessidade de aumento no 
volume a ser transportado, seja na condição de direito 
de passagem e/ou open access, os parâmetros devem 
ser precedidos sempre de estudo de viabilidade, com 
a previsão de compartilhamento de responsabilidades 
entre o concessionário e os beneficiários do direito de 
passagem e/ou open access pelos investimentos em ex-
pansão da capacidade da linha
• Regulamentação das garantias que o concessionário 
poderá exigir de terceiros, para cobertura de eventuais 
danos causados ao seu sistema, assim como por even-
tuais impedimentos de uso da via
• Proibição ou restrição de práticas, conforme previsão do 
contrato, que podem anular as condições de competitivida-
de, tais como:
- Valores abusivos nas tarifas para o uso compartilhado
- Oferta de disponibilidade em horários inadequados 
ou em janelas horárias estreitas
- Requisitos técnicos abusivos gerando elevação de 
custos operacionais para terceiros
• Para o direito de passagem e/ou open access com trens 
de passageiros, incluir a possiblidade do operador inves-
tir nos projetos de estações, em terminais de transbor-
do de modos de transportes e em sistemas de controle, 
como segmentação da linha em blocos de segurança de-
finidos fisicamente e controlados eletronicamente.
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