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Murilo Pinheiro

Presidente da Federação 

Nacional dos Engenheiros (FNE)

NO MOMENTO EM QUE ESTA NOVA EDIÇÃO DO PROJETO Cresce Brasil 

+ Engenharia + Desenvolvimento é preparada, o País registra novo re-

corde de desemprego, com taxa de 13,8%, no trimestre de maio a julho 

de 2020, a maior da série histórica iniciada em 2012, conforme divulga-

do pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, 

a população desocupada chegou a 13,1 milhões de pessoas. Somam-se 

a esse contingente mais milhões de desalentados e subempregados, 

desenhando um cenário extremamente preocupante. 

Um caminho certeiro  
para a retomada

Numa trajetória já estabelecida de dificuldades econômicas, o País foi 
atingido em cheio pela retração causada pela pandemia do novo coronavírus. 
Corretamente, lançou-se mão do auxílio emergencial que assegurou a sobre-
vivência de cerca de 60 milhões de brasileiros, medida que deve ser mantida 
enquanto se fizer necessária.

Mas é preciso pensar em ações que garantam desenvolvimento e geração de 
renda no mais curto prazo possível. Com esse norte, o projeto da Federação Na-
cional dos Engenheiros (FNE), que há 14 anos vem apresentando soluções ao País, 
propõe agora uma um Programa de Retomada de Obras Públicas Paralisadas. A 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29000-desemprego-chega-a-13-8-no-trimestre-encerrado-em-julho-maior-taxa-desde-2012
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29000-desemprego-chega-a-13-8-no-trimestre-encerrado-em-julho-maior-taxa-desde-2012
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A proposta da FNE, por meio  

do Cresce Brasil, é que o  

Estado planeje e ponha em marcha 

um programa consistente  

para dar seguimento a obras 

públicas paralisadas.  

medida, além de aquecer a economia, propiciaria a recuperação do nível de ocu-
pação no setor da construção civil e em toda a cadeia envolvida e ainda garantiria 
a entrega da infraestrutura urbana e de produção que falta aos cidadãos e aos 
empreendimentos produtivos. 

Entre os milhares de obras interrompidas pelos mais diversos motivos – e esse 
levantamento é o primeiro passo imprescindível a ser dado pelos atores envolvidos 

num programa como o indicado pelo Cresce Brasil –, 
há importantes projetos de saneamento e habitacionais, 
mas também de ferrovias, rodovias e hidrovias. A tarefa 
de verificar o que é importante que tenha continuidade, 
reunir as condições para tanto e realizar o necessário 
certamente é enorme e complexa, mas também ina-
diável. Isso envolve planejamento, destinação de recur-
sos adequados, acompanhamento e fiscalização.  

Para que seja possível, é preciso que governo e 
Parlamento abandonem a visão fiscalista que enges-
sa qualquer tentativa de avanço nacional e pensem de 
forma estratégica. Crescimento e aumento do poder 

aquisitivo representam também maior arrecadação pública e podem gerar um 
círculo virtuoso, tirando-nos do pântano da retração.  

O Estado deve assumir essa missão de forma decidida e levá-la adiante com 
determinação. A FNE, o Cresce Brasil e os engenheiros estão a postos para contri-
buir com a recuperação pós-pandemia e com o desenvolvimento que se traduza 
em boas condições de vida à população. 

Justa homenagem – Esta edição do Cresce Brasil, além do trabalho de elabo-
ração dos nossos consultores, traz uma singela homenagem àquele que foi grande 
colaborador do projeto, desde sua gênese: o economista Carlos Lessa. Falecido em 
5 de junho último, o nosso grande professor apoiou incondicionalmente o sonho 
dos engenheiros de transformar o Brasil numa nação justa, próspera e desenvol-
vida, na qual seu povo possa viver em paz. A ele, nosso muito obrigado.

É preciso que sejam tomadas 
medidas efetivas para se garantir 

geração de renda à população, 
que enfrenta, junto com a 

pandemia, alto desemprego.
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É também o momento em que o governo federal quer cortar pela metade o 
valor do auxílio emergencial que fez girar a economia desde o início da pandemia e 
tenta se aferrar à Emenda Constitucional 95, do “teto de gastos”, vetando qualquer 
iniciativa estatal, entre as quais a retomada das obras paradas, que garanta a saída 
de um forte quadro recessivo com traços de depressão.

É um momento de aguda falta de engenharia. É a ocasião oportuna para ini-
ciativas como esta, da Federação Nacional dos Engenheiros (FNE), de centrar a 
edição 2020 de seu projeto Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento nos 
caminhos pelos quais a engenharia brasileira pode contribuir decisivamente para a 
superação da crise pandêmica. Trata-se de pensar um pós-pandemia que recolo-
que o País nos trilhos do crescimento econômico com sustentabilidade ambiental, 
redução das desigualdades sociais, distribuição de renda e riqueza e forte amplia-
ção do bem-estar dos brasileiros.

Neste cenário, qualquer proposição que envolva o futuro, mesmo que de cur-
to prazo, estará cercada de alta incerteza, pois não há possibilidade de projeção 
segura do quadro econômico, social e político do Brasil (e mesmo mundial) que 
resultará da crise gerada pela Covid-19, associada às turbulências social, econô-

Artur ArAújo

Consultor do projeto  

Cresce Brasil + Engenharia  

+ Desenvolvimento

Vencer o coronavírus e retomar 
o desenvolvimento são  
tarefas para engenheiros

NO MESMO MOMENTO EM QUE O BRASIL, evitável e lamen-

tavelmente, convive com mais de 140 mil mortos por Covid-19 

e certamente mais de 5 milhões de contaminados “oficiais” pelo 

Sars-CoV-2 (o novo coronavírus) – porque a ausência de um progra-

ma sério de testagem em massa nos impede de conhecer o número 

verdadeiro –, há um forte repique nos preços dos alimentos e de 

vários materiais de construção. 
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mica e político-institucional. Sabe-se, no entanto, que estaremos frente a grandes 
dificuldades, com recessão forte, municípios e estados à míngua, altas taxas de 
desemprego, subemprego, desalento e informalidade e com o setor empresarial 
muito fragilizado, por queda de demanda e descapitalização.

As tensões sociais e políticas tendem à exacerbação ao longo deste ano e do 
próximo, introduzindo ainda mais dificuldades para a reconstrução nacional quan-
do superada a emergência sanitária. O Estado nacional ganha enorme relevância 
como agente central do processo de recuperação, ainda que os arautos do “mer-
cadismo” tentem recuperar projeção e prestígio, mesmo depois da comprovada 
incapacidade da iniciativa privada como via principal de enfrentamento e solução 
para crises sistêmicas e conjugadas como as vividas hoje.

O quadro acima esboçado implicará a formulação, pactuação, divulgação e 
busca de adesão da sociedade brasileira a um verdadeiro plano de reconstrução do 
País, em que a engenharia terá posição destacada por ser, por excelência, a “arte e 

ciência do construir e produzir”. Um plano dessa natu-
reza coloca em pauta a reversão da desnacionalização 
e da desindustrialização aceleradas; a recapacitação 
do Estado; a recuperação e expansão da infraestrutura 
de suporte à produção; a viabilização de serviços pú-
blicos de qualidade (notadamente nos setores de saú-
de, educação, transportes de alta capacidade e sanea-
mento ambiental); o planejamento como instrumento 
de gestão; e o predomínio da produção e do consumo 
sobre as finanças e a acumulação patrimonial.

Um dos efeitos das crises mais preocupantes para 
as entidades de representação profissional é o desem-
prego de quadros qualificados e essenciais à recons-
trução do País. Os engenheiros foram, estão sendo e 
serão atingidos por levas de demissões e/ou perdas 
de contratos, que se somam à tragédia já provocada 
na esteira da Operação Lava-Jato e da recessão dos 

anos 2015/2016, cujas sequelas se mantiveram nos anos subsequentes, com cres-
cimento econômico pífio, contínua desnacionalização e desindustrialização e au-
sência de investimentos em infraestrutura, logística e produção.

A pandemia, em meio a tantos males, trouxe à luz uma constatação rele-
vante: a desnacionalização das cadeias produtivas é tão ou mais deletéria que a 
desindustrialização precoce observada no País. Mesmo tendo capacidade insta-
lada, trabalhadores habilitados e conhecimento técnico-científico para a produ-
ção de itens com demanda intensa, como máscaras, ventiladores, respiradores, 
equipamentos médico-hospitalares e fármacos, tivemos sérios problemas de 
oferta, por força das dificuldades de importação de insumos e de produtos e 
componentes intermediários que deixaram de ser manufaturados internamen-
te graças à míope “globalização das cadeias de valor”.

O Brasil tem que abrir um sério autoexame de sua displicência no campo das 
políticas industriais e da segurança produtiva que garantem a soberania de fato de 
um país com suas dimensões físicas e populacionais. Não é mais possível conviver 
olimpicamente com gargalos exógenos na fabricação de itens estratégicos ou com 

Trata-se de pensar um  

pós-pandemia que recoloque  

o País nos trilhos do crescimento 

econômico com sustentabilidade, 

redução das desigualdades  

sociais, distribuição de renda  

e riqueza e forte ampliação do 

bem-estar dos brasileiros.
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carestia interna em um dos maiores produtores mundiais de alimentos só porque 
a combinação de câmbio desvalorizado, preços internacionais em alta e proibição 
de gastos estatais elimina estoques reguladores e compromete estruturas para 
armazenamento e política de abastecimento via compras públicas. Tema certeiro 
para a engenharia nacional desde já e para adiante.

O eixo do Cresce Brasil 2020 é a defesa de um Programa de Retomada de 
Obras Públicas. A proposta é que sejam identificadas as obras paralisadas, definida 
sua ordem de prioridade, assim como custos de execução e efeitos no emprego, na 
renda e na tributação. Tendo em vista o relevante impacto de uma medida como 
essa sobre o desenvolvimento e a vida nas cidades, espera-se que este documen-
to influa, de forma suprapartidária, na formulação de programas de governo das 
diversas candidaturas às prefeituras municipais. 

O coordenador técnico do projeto, Carlos Saboia Monte, é autor de dois dos tex-
tos que compõem esta edição: um sobre o grave quadro de paralisação e inconclusão 
de obras públicas, notadamente na jurisdição da União, indicando caminhos para a 
resolução urgente do problema e outro detalhando o panorama da logística no Brasil 
e sugerindo prioridades e ações para superação desse entrave de grande monta.

O arquiteto Silvio Figueiredo e a advogada e arquiteta Sophia Rachid são coau-
tores de artigo abordando a habitação como parte integrante da revitalização eco-
nômica, da reabertura de postos de trabalho e da melhoria das condições de vida 
dos brasileiros.

Coube a Edson Silva, histórico estudioso e divulgador das causas da água e do 
saneamento, escrever sobre o novo marco regulatório do setor e suas consequên-
cias para o vetor de investimentos em saneamento como motor de aceleração 
econômica, barreira sanitária à disseminação de doenças e fator relevante para a 
qualidade da vida.

Murilo Pinheiro, presidente da FNE, é um campeão na busca de alternativas 
para o crescimento e desenvolvimento do País e da engenharia brasileira. Uma 
palavra de sua especial predileção – factível – guia o projeto Cresce Brasil desde 
seu lançamento há 14 anos.

Ferrovia Norte-Sul,  
Extensão Sul, Lote 02, ponte 
sobre o Rio Verdão.
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No entanto, o factível da FNE não é mero conformismo com o pragmatismo 
de ocasião. Os engenheiros brasileiros sabem que é sempre possível fazer muito, 
ir muito além da inércia e do mais do mesmo. Para o Cresce Brasil, há um factível 
necessário, que alia a identificação dos mais graves problemas que obstaculizam 
o desenvolvimento nacional às soluções possíveis, desde que haja vontade e dedi-
cação para colocá-las em prática e que se busquem as fontes para seu financia-
mento e a alocação ótima dos fatores de produção.

Como tem expressado em seguidos artigos, lives e encontros, Murilo tem a 
correta convicção de que o Estado será fator decisivo para uma saída das crises 
conjugadas e para o estabelecimento de um cenário pós-pandemia virtuoso.

Nesse sentido, defende que amarras fiscais, muitas vezes meramente ideoló-
gicas, não podem se sobrepor às necessidades nacionais. Há provas empíricas, ir-

refutáveis, de que um programa de obras públicas leva 
a economia para fora do poço recessivo retroalimen-
tador. A injeção de mais de R$ 300 bilhões do auxílio 
emergencial de R$ 600,00 foi decisiva para que não 
houvesse colapso generalizado em meio ao necessário 
isolamento social para deter a expansão descontrola-
da da pandemia.

É na sustentação da demanda agregada, das fa-
mílias, das empresas e do Estado que reside a via ex-
clusiva à recuperação da produção e oferta de bens e 
serviços que, por sua vez, é a única rota à expansão 
do emprego e à crescente formalização das relações 
de trabalho. E é na garantia da democracia e da plena 

vigência da Constituição Cidadã que estão os alicerces para que esse caminho seja 
firme e transitável.

Rota e via para todos os brasileiros, mas muito especialmente para os en-
genheiros, porque só crescem a produção, a distribuição e a comercialização de 
serviços e bens se há esses profissionais dando conta das instalações, processos e 
coordenação operacional de uma enorme rede de empresas, trabalhadores, agen-
tes públicos e consumidores.    

Esta edição do Cresce Brasil acontece em momento de forte tristeza e enor-
mes desafios. Vem à luz em um período de grandes dificuldades para as entidades 
sindicais, duramente atingidas pela “deforma” trabalhista de 2017. É lançada no 
olho do furacão do embate entre duas alternativas excludentes de orientação na-
cional, a do rentismo-fiscalismo, da égide do comando solitário da banca, versus 
a do progresso, do desenvolvimento, do emprego sábio e virtuoso dos recursos 
públicos e do enorme dinamismo dos brasileiros em sua vida cotidiana.

Paradoxalmente, o Cresce Brasil 2020 surge no melhor momento, em que 
a engenharia é totalmente imprescindível, em que os profissionais da engenharia 
poderão fazer de seus conhecimentos e habilidades o grande diferencial positivo.

É um Cresce Brasil de otimismo e chamado à ação, de profunda confiança 
nas capacidades da engenharia e do País. Ajudado pelas contribuições e críticas 
de todos que a ele tiverem acesso, quer praticar a máxima muito antiga e mais 
atual do que nunca: per aspera ad astra, é enfrentando as dificuldades que se 
chega às estrelas.

A ideia é um plano factível,  

que vá além do conformismo: 

identificar os problemas e 

buscar soluções, com fontes de 

financiamento e alocação ótima  

dos fatores de produção.
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A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS (FNE), ciente 

dos graves prejuízos para a Nação e para a população brasilei-

ra resultantes da interrupção de obras públicas, decidiu incluir este 

tema no contexto do projeto Cresce Brasil + Engenharia + Desen-

volvimento – Recuperação pós-pandemia, que ora oferece à con-

sideração dos engenheiros e de toda a sociedade. 

Por que e como retomar as 
obras públicas paralisadas

A expectativa é que esta iniciativa contribua de forma decisiva para a criação 
de novas oportunidades de trabalho para a categoria e para a eliminação definitiva 
do problema e de suas consequências.

Obras públicas podem ser contratadas por órgãos dos governos federal, esta-
duais ou municipais por empresas públicas, em todos os casos obedecendo ao que 
determina a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. A inconclusão de obras difere da 
ocorrência de atrasos nos cronogramas que tenham sido remediados, ainda que 
isso deva sempre ser evitado, pois também provoca prejuízos aos futuros usuários 
do empreendimento em questão.

Quais critérios possibilitam classificar uma obra como paralisada? A Caixa 
Econômica Federal (CEF) estabelece que, se em função do cronograma físico 
inicialmente contratado, a obra possui evolução inferior a 1% em um período 
contínuo de 90 dias, é assim definida no Relatório de Acompanhamento de Em-
preendimento (RAE). Já de acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), em 
diagnóstico divulgado em 2007, uma obra é tida como paralisada se não possui 
execução orçamentária há mais de um ano, mas ainda tem contrato vigente. Por 
fim, relatório de 2011 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso definiu 
obra paralisada como aquela declarada como tal pelo gestor, com um ano ou 
mais sem medição, ou ainda com contrato rescindido e não concluída. 

CArlos sAboiA Monte 
Coordenador técnico do 

projeto Cresce Brasil  

+ Engenharia  

+ Desenvolvimento
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Sabe-se que há obras paralisadas e outras sofrendo grande atraso frente ao 
seu cronograma inicial nas três esferas de governo, em parcerias público-privadas 
e ainda em obras puramente privadas. As últimas estão fora do escopo deste tra-
balho. Não há, contudo, uma contabilidade desse fenômeno disponibilizada sequer 
por parte do setor público, ou seja, um esforço que dimensione o problema, e sua 
distribuição territorial e setorial. 

Quantificação estimada
Normalmente conceitua-se uma obra como inconclusa quando o progresso 

na sua execução apresenta-se reduzido a quase zero, cessando desembolsos dos 
valores inicialmente previstos por certo período de tempo. Ainda, quando o cantei-
ro da obra fica praticamente desativado, sem que a fiscalização constate qualquer 
movimentação significativa dos membros da equipe encarregada de sua execução.

Segundo levantamentos diversos, o volume de recursos desperdiçados, por 
força da interrupção de obras, atinge montantes elevados:

» em 1995, uma comissão do Senado destinada a inventariar as obras inaca-
badas verificou a existência de mais de 2 mil obras inconclusas, com dispên-
dios acumulados de mais de R$ 15 bilhões à época;

» em 2007, o TCU, em trabalho realizado sobre 400 obras não concluídas no 
valor acumulado de R$ 3,3 bilhões, publicou o Acórdão no 1.188/2007, do qual 
resultou uma recomendação expressa de que passasse a ser mandatório um 
levantamento completo das obras públicas em andamento para permitir seu 
acompanhamento e a detecção de problemas em sua execução;

» iniciativa conjunta da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) apresentou os se-
guintes valores:

Um segundo grupo de dados, levantados pelas mesmas fontes, incluiu 
1.653 obras paralisadas sob a administração dos ministérios da Saúde e das 
Cidades, que totalizam em conjunto um orçamento de R$ 30 bilhões. Dessas, 
1.009 eram de responsabilidade do Ministério das Cidades e as 644 restantes 
diziam respeito ao Ministério da Saúde.

Tabela I – Obras paralisadas

 
Contratante e obras 

CEF

FNDE

DNIT

Total

Quantidade  
de obras

9.695

1.193

173

11.061

Valor despendido  
(R$ bilhões)

21,8

1,5

8,0

31,3

Obs.: Dados oriundos de duas comissões constituídas separadamente nas duas casas do Congresso 
Nacional (Comissão Especial do Senado Federal de Obras Inacabadas e Comissão Externa da Câmara 
dos Deputados) somente para acompanhar as obras do governo federal, levando em conta apenas 
aquelas administradas pela CEF, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e 
pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), lastreadas com recursos do 
Orçamento Geral da União (OGU), referentes a dezembro de 2016.
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O governo federal lançou, em novembro de 2017, o programa “Avançar”, de 
responsabilidade do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 
tendo por objetivo retomar 7.439 obras que se encontravam paralisadas e com-
pletá-las até o fim de 2018. Tais obras se concentram nos setores de logística, 
óleo & gás, defesa, política social, habitação, mobilidade urbana, saneamento e 
energia. O conjunto representava um valor global de R$ 76,7 bilhões, sem inclu-
são de obras estaduais e municipais. A iniciativa não chegou a prosperar.

Em 2020, foi criado um programa semelhante, por iniciativa do ministro 
Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), contando com a participação 
de diversos órgãos da administração pública federal e que recebeu o nome 
de “Destrava”.

Somente considerando os dados das fontes acima citadas e sem levar em 
conta as obras inconclusas a cargo de estados e munícipios, pode-se afirmar que o 
prejuízo causado aos cofres públicos pelas mais de 10 mil obras paralisadas alcança 
montante superior a R$ 100 bilhões, demonstrando, inequivocamente, a urgência 
e relevância da busca de soluções para problema de tal gravidade. 

Parou por quê? 
As interrupções de obras se devem a múltiplas causas e podem se dar por res-

ponsabilidade da empresa contratada, do órgão público contratante ou de ambos, 
além de outros motivos fortuitos. A seguir, um breve sumário das causas potenciais.

Por culpa da empresa contratada
• Gestão e supervisão de baixa qualidade
• Falta de mão de obra qualificada para equipamentos especializados
• Problemas relacionados aos materiais empregados (atraso na aquisição, au-

mento de preços, armazenamento inadequado)
• Acidentes por negligência ou falta de medidas de segurança

Governo federal entrega 
moradias do programa 
“Avançar”, em Jacarepaguá. 
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• Atrasos propositais da empresa contratada por má-fé, para justificar futuros 
reajustes ou ainda por uso dos recursos em outras atividades

• Retrabalho devido a erros de execução
• Falência ou desistência da empresa contratada

Por culpa da entidade contratante
• Mau planejamento durante a fase de licitação
• Indisponibilidade do projeto a tempo
• Imposição de cronograma irrealista
• Aumento do escopo de trabalho após seu início
• Atraso na aprovação do trabalho realizado pelo fornecedor
• Atraso no pagamento do fornecedor

Por outros motivos fortuitos
• Dificuldades relacionadas ao local da obra (acesso, condições do solo etc.)
• Condições meteorológicas extremas
• Atraso na entrega do material pelos fornecedores
• Ordem judicial de paralisação dos trabalhos

É urgente retomar
A FNE entende que a abordagem do problema das obras paralisadas pode 

representar a mais importante iniciativa para permitir a recomposição rápida dos 
empregos perdidos no recente ciclo de desaceleração da economia brasileira.

A iniciativa permitiria, simultaneamente, a rápida oferta de trabalho às em-
presas e aos profissionais da engenharia, atingindo também o objetivo de au-
mento da oferta de equipamentos e serviços públicos nas mais diversas áreas, 
como as de saúde (hospitais, postos de saúde, ambulatórios, clínicas, laborató-
rios de imagem e exames clínicos), educação (escolas, creches, institutos, fa-
culdades), segurança pública (presídios, delegacias, postos de fiscalização nas 

estradas, postos de fronteira) e vias de transporte 
(trechos de estradas, pontes, viadutos, obras de 
arte em geral).

A primeira etapa para a recuperação das obras 
paralisadas é um exame criterioso da situação ju-
rídica de cada contrato interrompido, cobrindo 
todos os aspectos legais e regulamentares, para 
que se possa definir com clareza a possibilidade 
de continuidade de providências para a retomada.

Ultrapassada essa primeira etapa, deve ser pro-
cedida uma auditoria completa do estado da obra, 
analisando-se se há conveniência absoluta de sua 

continuidade, levando-se em conta o dimensionamento das instalações à luz de 
eventuais acréscimos de público a ser atendido e a vistoria física da parte da obra 
que já tiver sido realizada, quanto à sua segurança (fundações, superestrutura, 
deterioração dos materiais aplicados, equipamentos retirados por invasores, infil-
trações em decorrência de chuvas etc.).

A iniciativa permitiria a oferta 

de trabalho às empresas e aos 

profissionais da engenharia, assim 

como de equipamentos e serviços 

públicos nas mais diversas áreas.
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Terminada essa etapa, será necessário proceder-se a um planejamento da re-
tomada da obra, incluindo novo projeto executivo, orçamento detalhado e contra-
to, que permita ao órgão contratante realizar uma nova licitação para adjudicação 
à empresa a ser contratada para a realização dos serviços.

Contratada a recuperação, será imprescindível uma ação permanente de fis-
calização da obra para que não se repitam os erros que deram origem aos proble-
mas que resultaram na paralisação.

Evitar problemas futuros
No momento em que se considera a perspectiva de recuperação, ainda que 

parcial, dos prejuízos incorridos pela sociedade brasileira pelo dramático efeito das 
obras paralisadas, permitindo ao mesmo tempo que se abram oportunidades para 
inúmeros empregos a curto prazo, deve-se também  procurar evitar novos casos 
semelhantes no futuro.

Assim, sugere-se observar alguns critérios, como segue.

1 – Como ter sucesso em projetos de obras públicas: 
» preparar estudos de viabilidade econômico-financeira, projeto básico, 

projeto executivo e orçamento e contrato, todos esses documentos com 
requisitos detalhados que fornecerão procedimentos claros e proteções 
para o contratante;

» quando o prazo de execução da obra ultrapassar o período de atuação do 
gestor responsável por sua contratação, prever o compromisso expresso 
nos orçamentos de anos subsequentes, assegurando-se assim os recursos 
necessários para sua continuidade e conclusão;

» adjudicar o contrato a um proponente que não somente ofereça o menor 
preço, mas que, após uma investigação técnica e financeira aprofundada 
realizada por fonte fidedigna, for considerado apto a executar a obra a 
ser contratada;

» montar uma equipe de fiscalização da obra, competente e dotada de pode-
res para exercer suas funções adequadamente;

» aplicar as disposições contratuais conforme a evolução do empreendimento. 

2 – Fatores críticos na organização de um projeto:
» o planejamento precisa levar em consideração as políticas existentes nas 

organizações envolvidas para que sejam evitados conflitos;
» as funções definidas precisam ser compatíveis com a disponibilidade de de-

dicação da pessoa que as assume;
» as funções precisam ser preenchidas por pessoas competentes para assumi-las;
» a comunicação das funções e respectivas atribuições não é suficiente; a 

compreensão do significado e de sua importância para o projeto é decisiva. 

3 – Emprego do seguro garantia
Nos países mais desenvolvidos, é comum a utilização de um seguro garantia, 

que pode contribuir muito para a redução de riscos ao fornecedor e à entidade 
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contratante. Obedecido um conjunto de cláusulas que regulam a execução das 
obras, os riscos associados são assumidos pela empresa seguradora. Deve-se es-
tudar a possibilidade de adoção desse mecanismo nas obras públicas conduzidas 
por entidades dos três níveis de governo.
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Versão sintética e editada da nota técnica  
“Obras públicas inconclusas – quantas são, por que ocorrem, como 
retomá-las e evitar problemas futuros”. Confira a íntegra no site  
do projeto Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento.

DNIT inicia a pavimentação  
de 40,34 quilômetros de  

rodovia duplicada na BR-116/BA.
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ENTENDE-SE POR SANEAMENTO BÁSICO UM CONJUNTO DE 

atividades voltadas à proteção do ser humano e do meio am-

biente no qual ele está inserido, englobando os serviços de:

Apontamentos sobre o 
saneamento no Brasil

• fornecimento de água em qualidade e quantidade necessárias para uso de to-
dos os cidadãos em residências, indústrias, escritórios, repartições públicas, 
centros de produção, manuseio e fornecimento de alimentos, entre outras;

• coleta, tratamento e disposição dos esgotos sanitários e industriais;
• coleta, tratamento, disposição e reutilização do lixo, dando-lhe destina-

ção adequada;  
• drenagem dos solos, evitando os efeitos de chuvas intensas que provocam 

inundações, deslizamentos de encostas, podendo levar à destruição de pré-
dios com consequências para a vida dos moradores e para seu patrimônio, 
afetando principalmente aqueles que residem em habitações precárias, si-
tuadas em áreas de risco.

No Brasil, o saneamento está regulado pelos seguintes diplomas legais:
• Constituição de 1988, na qual a expressão “saneamento básico” aparece 

em três passagens: no artigo 21, XX, que atribui à União a competência 
para “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habita-
ção, saneamento básico e transportes urbanos”; no artigo 23, IX, que prevê 
ser competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
a promoção de “programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico”; no artigo 200, IV, que 
dispõe que compete ao Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da lei, 
“participar da formulação da política e da execução das ações de sanea-
mento básico”. 

CArlos sAboiA Monte 
Coordenador técnico do 

projeto Cresce Brasil  

+ Engenharia  

+ Desenvolvimento
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Como o saneamento básico é uma atividade inserida no conceito de “de-
senvolvimento urbano”, depreende-se que a competência para prestar o 
serviço é de responsabilidade dos municípios, uma vez que, pelo artigo 182, 
são o ente político competente para executar a política de desenvolvimento 
urbano e, portanto, o saneamento básico.

• Lei nº 11.445/2007, a chamada Lei do Saneamento Básico, que demorou qua-
se 20 anos para ser promulgada e passou a disciplinar a organização e a 
oferta dos serviços de saneamento básico nos municípios. Instituiu as dire-
trizes para execução da política pública de saneamento e disciplinou a forma 
como o conjunto de serviços deve ser prestado pelos municípios, direta-
mente ou em regime de concessão ou permissão.
Seu artigo 29 apregoa que, preferencialmente, os serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário devem ser cobrados na forma de tarifas; os 
de limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos urbanos via taxas ou tarifas; 
e os de manejo de águas pluviais urbanas na forma de tributos, inclusive taxas.

Dá-se prioridade ao atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde 
pública; ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; 
geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o 
cumprimento das metas e dos objetivos do serviço; inibição do consumo supérfluo 
e do desperdício de recursos; recuperação dos custos incorridos na prestação do 

serviço, em regime de eficiência; remuneração adequa-
da do capital investido pelos prestadores dos serviços; 
estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, 
compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, conti-
nuidade e segurança na prestação dos serviços; incenti-
vo à eficiência dos prestadores dos serviços.

O artigo 37 define que “os reajustes de tarifas de 
serviços públicos de saneamento básico serão reali-
zados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) 
meses, de acordo com as normas legais, regulamen-
tares e contratuais”, devendo a revisão tarifária com-
preender a reavaliação das condições da prestação dos 
serviços e das tarifas praticadas (artigo 32). 

As revisões tarifárias terão suas pautas definidas 
pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos os ti-
tulares, os usuários e os prestadores dos serviços, de-

vendo ser tornadas públicas com antecedência mínima de 30 dias em relação à 
sua aplicação (artigo 39).

De acordo com a legislação, todo município deve elaborar um Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB). Ele deve contemplar os quatro serviços básicos: 
abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; manejo de resíduos sóli-
dos; drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

• Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, conhecida como Lei das Conces-
sões, que regulamenta a prestação de serviços públicos prevista no artigo 
175 da Constituição Federal. De acordo com o referido artigo, incumbe ao 
poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão 

Previam-se na Lei 11.445/2007  

a prioridade ao atendimento  

das funções essenciais  

relacionadas à saúde pública  

e a ampliação do acesso dos  

cidadãos e localidades de  

baixa renda aos serviços. 
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ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públi-
cos. No Brasil, o instituto da concessão ganhou maior importância a par-
tir da década de 1980, como opção à crise econômica que o Estado atra-
vessava naquele momento, uma vez que o concessionário passa a ser o 
responsável pelas despesas necessárias para a oferta do serviço. O uso 
das concessões veio a consolidar-se na década seguinte, com a criação de 
normas que as disciplinam.

• Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, que criou a Agência Nacional de Águas 
e Saneamento Básico (ANA), com a responsabilidade de implementar a Po-
lítica Nacional de Recursos Hídricos e a coordenação do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Entre outras funções, cabe à ANA 
a fiscalização da prestação de serviços de saneamento básico, regulando as 
relações entre concessionários e poder concedente.

• Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que vem a ser o novo Marco Legal do 
Saneamento Básico, introduzindo modificações radicais na Lei 11.445/2007 
(confira nesta edição artigo “Perspectivas e desafios do saneamento bási-
co no Brasil”).  

Histórico da oferta de serviços 
Até a década de 1960, a prestação de serviços de saneamento básico no Brasil 

não se baseava em um modelo institucional definido, assim como não existiam 
políticas públicas para orientar o assunto. Coexistiam organizações públicas mu-
nicipais e estaduais e concessionárias privadas, algumas inclusive estrangeiras, 
como a The Rio de Janeiro City Improvements, que implantou a maior parte da 
rede de esgotos da cidade do Rio de Janeiro no início do século passado.

O governo federal começou a intervir mais fortemente no assunto na década 
de 1940, a partir da criação da Fundação Serviços Especiais de Saúde Pública e do 
Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS). Com o crescimento da 
demanda por água potável, a partir dos anos 1950, as crises no setor começaram 

Obras de esgotamento sanitário 
em Ji-Paraná iniciam-se  
com vistoria técnica do DER.
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a se tornar frequentes, principalmente nos grandes centros urbanos do País, sem 
serem resolvidas, por falta de recursos para investimento.

Essa situação começou com o estabelecimento das primeiras metas de sanea-
mento no Programa de Ação Econômica do Governo (Paeg), que criou a política na-
cional do saneamento no âmbito das atribuições do Banco Nacional da Habitação 

(BNH), criado em 1967. No ano seguinte, foi instituído o 
Plano Nacional de Saneamento (Planasa), que estabe-
leceu a desvinculação dos sistemas de água e esgotos 
da responsabilidade municipal, delegando suas atribui-
ções a empresas estaduais de saneamento, que passa-
ram a contar com recursos para investimento, através 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), de 
empréstimos externos do Bando Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial, além de re-
cursos fiscais da União.

Nas décadas de 1960 e 1970, foram criadas as prin-
cipais companhias estaduais de água e saneamento, 
constituídas sob a forma de empresas de economia 
mista, tendo o respectivo Estado como seu principal 

acionista. São exemplos dessas empresas, que se ocuparam dos serviços inicial-
mente no entorno das capitais estaduais, ampliando pouco a pouco sua atuação 
para frações cada vez mais expressivas dos territórios estaduais, seja diretamente 
ou através de convênios com prefeituras: 

• a Sabesp, criada em 1973, da qual o Governo de São Paulo detém atualmente 
50,3%. das ações, sendo as demais 49,7% negociadas nas Bolsas de Nova 
Iorque e São Paulo;

• a Cedae, criada em 1975 com mais de 99% das ações pertencentes ao Gover-
no do Estado do Rio de Janeiro;

• a Sanepar, criada em 1961, tendo o Governo do Paraná como maior acionis-
ta, com 75% das ações ordinárias, e contando ainda com o Consórcio Do-
minó Holding, integrado pelas empresas Andrade Gutierrez, Opportunity e 
Vivendi, que detém os restantes 25%;

• a Cagece, criada em 1961, controlada pelo Governo do Ceará;
• a Casan, criada em 1971, controlada pelo Governo do Estado de Santa Catarina;
• a Embasa criada em 1971, da qual o Governo do Estado da Bahia detém 

99,69% das ações. 

Recursos de cerca de US$ 13 bilhões, aplicados entre 1971 e 1991, permitiram 
expressivo aumento da cobertura nas áreas urbanas, incorporando ao sistema de 
abastecimento de água mais 66 milhões de habitantes e ao sistema de esgota-
mento sanitário mais 43 milhões.

Em 1992, tanto o Planasa como o BNH foram extintos, passando suas atribui-
ções à Caixa Econômica Federal. Esse fato resultou da grave crise financeira que, 
entre outras consequências, dificultava enormemente o pagamento das contra-
partidas previstas nos financiamentos dos contratos.

Desse fato, resultou uma redução significativa de recursos, tanto que entre os anos 
de 1996 e 2000, o Brasil aplicou quantia inferior a 1% do gasto público em habitação e 

Nas décadas de 1960 e 1970,  

foram criadas as principais 

companhias estaduais de água  

e saneamento, que se ocuparam 

dos serviços inicialmente  

no entorno das capitais.
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saneamento, devido principalmente à adoção do modelo neoliberal que privilegiou o 
equilíbrio das contas públicas na condução da sua política econômica conservadora. 
Deve ser assinalado que os cortes de investimentos nesses dois setores foram muito 
maiores do que em outros ítens componentes da agenda social, demonstrando a falta 
de prioridade que lhes foi dada pelo Governo Fernando Henrique Cardoso.

 

Panorama atual 
O Instituto Trata Brasil, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Públi-

co (Oscip) formada em 2007, acompanha permanentemente a evolução dos servi-
ços de saneamento básico no Brasil. De acordo com a instituição, entre 2011 e 2018, 
o quadro é o seguinte:

Considerando que a população brasileira atual é de cerca  
de 212 milhões de habitantes, pode-se concluir que:

• 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água tratada;
• 99 milhões de brasileiros não têm serviço de coleta de esgoto;
• 114 milhões de brasileiros não dispõem de esgoto tratado;
• 38,5% da água produzida se perde no sistema de distribuição;
• ocorrem 15 mil mortes e 350 mil internações hospitalares por ano em decor-

rência da falta de saneamento básico;
• diarreias, verminoses, doenças de pele são algumas das enfermidades de-

correntes da ingestão de água não tratada;
• há estimativas de que seriam necessários até R$ 500 bilhões em investi-

mentos para que o saneamento chegasse a toda a população.

O atendimento é prestado conforme abaixo:
• Empresas públicas estaduais - 72%
• Serviços municipais - 22%
• Empresas privadas - 6% 

A Fundação Nacional da Saúde (Funasa), órgão vinculado ao Ministério da 
Saúde, tem obrigação legal de exercer apoio às ações de saneamento básico nos 
municípios com população até 50 mil habitantes, inclusive apoiando a elaboração 
dos Planos Municipais de Saneamento Básico. No entanto, estando com carência 
importante de recursos orçamentários, tem se limitado a atuar em comunidades 
rurais isoladas, antigos quilombos e aldeias indígenas.

Ressalte-se que doenças provocadas pela ingestão de água contaminada são 
uma das maiores causas de mortalidade, respondendo por mais de 50% das in-
ternações do SUS. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
indicam que cada R$ 1,00 empregado no saneamento básico possibilita economia 
de R$ 5,00 em saúde pública. 

Versão sintética e editada da nota técnica “Histórico, arcabouço  
legal e cenário atual do saneamento no Brasil”. Confira a íntegra no site  
do projeto Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento.

http://crescebrasil.org.br/index.php/recuperacao-pos-pandemia-2020
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A LEGISLAÇÃO NACIONAL SOBRE SANEAMENTO BÁSICO 

– em particular a Lei 11.445/2007, que traz as diretrizes na-

cionais para o setor, e a Lei 11.107/2005, dos consórcios públicos 

– passou por mudanças importantes com a aprovação e sanção da 

Lei 14.026, de 15 de julho de 2020. 

edson APAreCido dA silvA
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Porém, dificilmente o desafio da universalização do acesso aos serviços será 
superado com a nova lei. Isso porque as alterações que constam desse novo 
instrumento legal apostam, fundamentalmente, na ampliação da participação 
de empresas e grupos privados para o aporte de recursos ao enfrentamento 
dos desafios do saneamento básico. Os déficits de abastecimento de água e es-
gotamento sanitário estão localizados nas periferias das cidades, sobretudo as 
maiores, nas áreas rurais, nas favelas, nos morros, nas palafitas e nas ocupações, 
localizações cujos habitantes dispõem de renda significativamente inferior à ne-
cessária para assegurar a economicidade das operações, situação agravada pela 
não regularização fundiária.

Visões em conflito
Preocupante é o fato de, logo após a aprovação da referida lei, representantes 

do setor privado terem manifestado seu otimismo com as perspectivas futuras em 
relação ao saneamento básico e reafirmado sua intenção de investir nas áreas nas 
quais o retorno dos investimentos seja garantido, ou seja, nas regiões metropolita-
nas e nas mais populosas. Adicionalmente, sinalizaram que não se interessarão em 
atuar nas cidades do interior onde sejam necessários altos investimentos.

As bases que pautaram os debates sobre a necessidade de alteração do marco 
legal foram equivocadas e, portanto, produziram resultados frustrantes. 



Cresce Brasil +Engenharia +Desenvolvimento Recuperação pós-pandemia23

Primeiramente, não era correto afirmar a necessidade de alteração na legisla-
ção então em vigor para que se garantisse a participação do setor privado, propi-
ciando, assim, a “isonomia entre empresas públicas e privadas”.

Os instrumentos legais existentes já permitiam a participação do setor privado nos 
serviços públicos, inclusive no saneamento básico. Entre eles, a Lei 8.987, de 13 de fe-
vereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 
serviços públicos, previsto no artigo 175 da Constituição Federal e na Lei 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria 
público-privada no âmbito da administração pública (confira arcabouço legal envol-
vendo o setor no artigo “Apontamentos sobre o saneamento no Brasil”, nesta edição). 
Essa participação se dava por meio de concessões, subconcessões, alienação total ou 
parcial de ativos, locação de ativos, abertura de capital, entre outras.

Uma intensa campanha de comunicação, patrocinada pela grande mídia, pelos 
defensores da privatização e pelo governo federal, apontava como justificativa para a 

revisão da legislação a necessidade de investimentos da ordem 
de R$ 700 bilhões no setor.  Contudo, segundo o Plano Nacional 
de Saneamento (Plansab), revisado em 2019, a universalização 
do abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, em 
dezembro de 2017, demandava R$ 357 bilhões; para a Associa-
ção Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe), 
o montante atingiria R$ 394 bilhões. Ou seja, valores vultosos, 
mas bem inferiores ao propagado.

Ainda sobre a alavancagem do setor de saneamento, vale 
lembrar que, nos anos 1990, o Banco Mundial era uma das ins-
tituições que incentivavam a privatização dos serviços de água 
e esgoto, inclusive como condicionante para liberação de em-
préstimos. Poucos anos depois, a própria instituição avaliava 
que o processo não se dera da forma esperada. Foi com essas 
palavras que, em 2006, Katherine Sierra, vice-presidente de 
Infraestrutura e Desenvolvimento do órgão, se manifestou: 

“Sempre o peso do investimento em água tem que ser fornecido pelo setor público 
[...] dada a magnitude dos recursos necessários. Nos anos 1990, nós acreditamos 
que o setor privado poderia fazer importantes investimentos para salvar o setor da 
água. No entanto, não tem havido muito investimento privado e 90% dos recursos 
vieram do setor público, mesmo quando a participação privada estava no seu pico.”

Vale ressaltar que se enganam aqueles que imaginam que, com a privatização, 
o setor da engenharia e as empresas nacionais se fortalecerão. Estudos indicam que 
poucas empresas controlam mais de 80% dos serviços privados de saneamento no 
Brasil, sendo as maiores BRK Ambiental (controlada pelo fundo canadense Brook-
field), Aegea, que tem como acionista o GIC (fundo soberano de Singapura), Iguá 
(que tem como acionista indireto o fundo canadense AIMCo) e GS Inima (da coreana 
GS). Ou seja, o saneamento aparece como negócio onde os fundos permanecem 
enquanto houver garantias de preservação dos retornos do capital investido.

Insegurança jurídica
Outra questão que surgiu de forma intensa no debate sobre a nova lei diz res-

peito à segurança jurídica para aporte de recursos privados. Longe de ser um “porto 

Uma intensa campanha  

de comunicação defende  

a privatização para que haja 

universalização dos serviços.  

No entanto, até o Banco  

Mundial já reconheceu que  

a fórmula não funciona.
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seguro”, a lei é frágil e já gera contestações. Logo após sua aprovação, duas Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIns) foram protocoladas no Supremo Tribunal 
Federal (STF). Os motivos são vários e, entre eles, destacam-se as confrontações 
com decisões anteriores da Corte (como as ADIns 1.842-RJ,  2.077-BA, 2.095-RS 
e 2.340-SC), além de disposições da Constituição Federal, como o artigo 241, que 
trata da gestão associada de serviços públicos, e o artigo 175, definindo que “in-
cumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”.

Há, ainda, o artigo 30, inciso V: [compete aos municípios] “organizar e prestar, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de inte-
resse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial”, e o artigo 25, 
§ 3º, que atribui aos Estados a capacidade de instituir regiões metropolitanas, aglo-
merados urbanos e microrregiões. Neste último caso, a Lei 14.026/2020 traz arranjos 
regionais para a prestação dos serviços que não encontram amparo na Constituição.

Cenário prospectivo
É preciso reconhecer que os problemas do setor são antigos e foram histo-

ricamente negligenciados por sucessivos governos. Essa situação começou a ser 
superada a partir de 2003 graças a um conjunto de fatores: criação do Ministé-
rio das Cidades (hoje Ministério do Desenvolvimento Regional); aprovação da Lei 
11.445/2007; instituição da Secretaria Nacional de Saneamento e do Conselho das 
Cidades; retomada dos investimentos; e maior protagonismo municipal. 

Esse processo demonstrou que o papel do Estado é estratégico para o avanço 
do saneamento básico. No caso dos investimentos, de 2003 a 2017, foram con-

tratados R$ 166,1 bilhões entre recursos onerosos e não onerosos, dos quais 
R$ 117,4 bilhões foram executados, ou seja 70,7%. Somados aos recursos 

executados com os investimentos de outras fontes, R$ 67,5 bilhões, 
chega-se ao total de cerca de R$ 185 bilhões. Para avançarmos 

na universalização, é preciso olhar o acesso aos serviços 

ETE Vinhais integra as  
ações para melhoria do 
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de abastecimento de água e esgotamento sanitário como direito humano fun-
damental, como consta da declaração das Nações Unidas desde 2010, da qual o 
Brasil é signatário. É preciso olhar para as populações em situação de vulnera-

bilidade, em particular as mulheres, as meninas e o 
contingente que trabalha e/ou vive em situação de 
rua, o que significa que as políticas de saneamento 
devem ir além do domicílio. 

Saneamento básico não deve integrar o con-
junto de obras de infraestrutura como portos, aero-
portos e estradas, como muitos querem fazer crer. 
Saneamento precisa ser pensado como uma políti-
ca pública voltada à qualidade de vida das pessoas 
e que deve ser planejada de forma integrada com 
outras, como as de desenvolvimento urbano, habi-
tação, meio ambiente, assistência social e saúde. E 
quem tem competência e condições para integrar 
essas áreas é o Estado, não o setor privado, que não 
tem obrigação nem vocação para isso.

Criar, fortalecer e consolidar instrumentos de 
participação e controle social deve ser estratégico. Afinal, os governos passam, os 
comandos dos serviços de saneamento também, mas os usuários permanecem. 
Os instrumentos ajudam a criar perenidade das políticas. É preciso reconhecer que 
uma política como essa é incompatível com a visão de lucro, do retorno financeiro, 
de negócio e da satisfação dos acionistas nacionais e internacionais.

Desafio do financiamento
Garantir saneamento para toda a população brasileira, independentemen-

te da sua capacidade de pagamento e da sua condição de moradia, passa ne-
cessariamente pela destinação perene de recursos, seja de financiamento ou 
não onerosos. Em ambos os casos, é importante criar mecanismos que qua-
lifiquem o gasto público, por exemplo, vinculando a liberação de recursos à 
melhoria da gestão, sempre na perspectiva do aumento da população e do 
atendimento com qualidade.

É preciso criar um fundo público para a universalização do acesso aos serviços 
de saneamento básico, como já existe em outros setores como energia e telefonia, 
promover a desoneração dos operadores e destinar esses recursos para o fundo. 
Também se faz necessária a criação de um programa de recuperação e revitaliza-
ção dos operadores públicos de saneamento, estaduais e municipais.

Dessa forma, acreditamos que o saneamento básico terá papel de destaque 
entre as políticas públicas, lugar que nunca poderia ter deixado de ocupar, para 
garantia de uma vida digna às pessoas e de desenvolvimento do País.

Versão sintética e editada da nota técnica  
“Saneamento básico no Brasil: desafios e perspectivas”. Confira a íntegra 
no site do projeto Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento.

Saneamento precisa ser  
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como habitação.

http://crescebrasil.org.br/index.php/recuperacao-pos-pandemia-2020
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O BRASIL SITUA-SE EM UM CONTINENTE que compreende 

seis grandes espaços geográficos: o litoral atlântico, o planalto 

brasileiro, a planície amazônica, a Bacia do Prata, a cordilheira an-

dina e o litoral do Pacífico. Ocupa de forma isolada os dois primeiros 

e tem presença marcante no terceiro e no quarto, o que determina a 

importância de que haja um planejamento permanente das ações de 

ocupação e integração físico-econômica do seu território, de forma a 

permitir a transferência inter-regional das produções agrícola, pecuá-

ria e industrial, destinadas ao mercado interno e à exportação.  

Logística, um desafio nacional

Adicionalmente, visando a busca de maior alcance dos mercados dos demais 
países do continente, é desejável que tanto a cordilheira andina quanto o litoral 
do Pacífico sejam considerados como objetivos adicionais das ações do planeja-
mento brasileiro.

A ocupação e a colonização portuguesas deram ênfase ao estabelecimento de 
núcleos urbanos ao longo do litoral, a partir dos quais se organizaram a exploração 
e ocupação do interior do País. As ligações Norte-Sul e Leste-Oeste não foram 
consideradas relevantes, pois o principal objetivo econômico era a exportação de 
riquezas para a Europa, entre elas o açúcar, o ouro e o pau-brasil. Toda a infraes-
trutura viária e de comunicações foi prioritariamente articulada a partir dos portos, 
visando a exportação. Toda a comunicação entre regiões se fazia através do mar, 
ou, em menor escala, pelas bacias hidrográficas interiores. 

A partir das possibilidades abertas com o ciclo de investimentos indutivos da 
industrialização, desenvolvido durante o segundo Governo Vargas, houve a neces-
sidade de ampliar-se a dinâmica econômica do eixo Sul-Sudeste, envolvendo as 
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regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. No entanto, para compatibilizar a nascen-
te industrialização e a integração acelerada do interior do País, foi privilegiada a 
utilização de rodovias, em detrimento dos demais modais, especialmente o ferro-
viário e o hidroviário, sabidamente mais econômicos.

A partir da década de 1960, com a construção de Brasília, situada no centro geo-
gráfico do País e com acesso às três principais bacias hidrográficas brasileiras – Para-
ná/Prata, São Francisco e Amazônica –, houve a primeira tentativa de promover-se 

a mudança do eixo logístico do litoral para o interior. 
Pretendeu-se instalar um polo irradiador de vias de 
conexão territorial por dentro do continente, possibili-
tando o surgimento de uma alternativa ao domínio do 
transporte por via marítima. Exemplos marcantes da 
eleição das vias rodoviárias para esse fim são as cons-
truções da BR 010, a Belém-Brasília, iniciada no Gover-
no Juscelino, e da BR 230, a Rodovia Transamazônica, 
iniciada no Governo Médici. As duas, até hoje, depen-
dem de permanente manutenção para amenizar, em 
vários trechos, as más condições de tráfego prevale-
centes durante a estação de chuvas. 

Esse modelo tem causado entraves importantes 
para o desenvolvimento do País, à medida que vem se 

dando um crescimento acelerado do agronegócio nas regiões Sudeste e Centro-Oes-
te, demandantes de vias mais econômicas para reduzir os custos de movimentação e 
acesso às regiões consumidoras no País e aos portos atlânticos para atender à expor-
tação de seus produtos.

Atuais modais e irrigação econômica 
Um novo modelo de planejamento que pretenda superar as deficiências atuais 

precisa enfrentar o desafio de integrar plenamente todas as regiões, redefinindo 
a matriz de transportes, de modo a estabelecer vias de comunicação adequadas a 
esse arquipélago de espaços geoeconômicos diferenciados que é o Brasil. E deve 
ir mais além, propondo a integração física de todos os espaços da América do Sul.

Deve-se aproveitar a multiplicidade de vias naturais, representadas pelo ex-
tenso litoral e pelas bacias interiores, integrando-as através de iniciativas dotadas 
de maior economicidade – ferrovias, hidrovias, terminais multimodais, centros de 
armazenagem e portos mais bem aparelhados –, bem como buscar a integração 
entre os espaços de tráfego condominiais que atendam a interesses estratégicos 
mútuos, do Brasil e de nações vizinhas. Com a ausência de um planejamento da 
infraestrutura viária que defina programas e projetos de médio e longo prazo, os 
imediatismos do mercado seguirão reproduzindo, ano a ano, os erros do passado e 
agravando o quadro já existente. 

Faz-se necessário adotar o conceito de corredores de integração, um com-
plexo de facilidades que tem início em um eixo de transportes e que acrescen-
ta outros aspectos, como galpões de armazenamento nas propriedades rurais, 
estradas vicinais e alimentadoras, pátios intermodais, portos secos e terminais 
portuários especializados. 

A partir da década de 1960,  
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Devem ser priorizados os seguintes corredores de integração:
• Sul/Sudeste (S/SE), a ser recuperado e reestruturado;
• Sudeste/Nordeste (SE/NE), a ser recuperado e reestruturado;
• Centro-Oeste/Sul (CO/S), a ser construído;
• Centro-Oeste/Sudeste (CO/SE), a ser recuperado e reestruturado;
• Centro-Oeste/Norte (CO/N), a ser construído;
• Nordeste/Norte (NE/N), a ser construído;
• Nordeste/Centro-Oeste (NE/CO), a ser recuperado, reestruturado e ampliado. 

Transporte rodoviário
O modal rodoviário é o que apresenta maior dinamismo. Segundo relatório 

da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), elaborado em 2019, o País pos-
suía 1.720.700km de rodovias federais, estaduais e municipais, dos quais apenas 
213.453km eram pavimentados. Do total das rodovias brasileiras, 59% foram ava-
liadas como regulares, ruins ou péssimas, segundo o mesmo relatório.

A extensão das rodovias cresceu apenas 0,5% entre 2009 e 2019, expansão evi-
dentemente insuficiente para acompanhar o incremento da frota nacional de 74,1% no 
mesmo período, passando de 59,4 milhões para 103,4 milhões de veículos, com parti-
cipação relativa crescente de caminhões, tratores e reboques. Essa disparidade entre a 
expansão das rodovias e o aumento da frota justifica a permanente demanda de ma-
nutenção das vias para garantir a melhor qualidade possível das condições de tráfego.

No que diz respeito aos transportes urbanos e interurbanos de passageiros, 
o modal rodoviário também é predominante, mas cabe ser destacada a presença 
crescente do transporte sobre trilhos nas regiões metropolitanas.

Segundo outro relatório produzido em 2013 pela Confederação Nacional dos 
Transportes, o modo rodoviário respondeu por 61,1% do total de cargas transporta-
das, número que não sofreu alteração de monta até os dias de hoje.

Ibama libera obras  
de manutenção da BR-319, 

mas exige que o DNIT  
recupere o dano ambiental.
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Transporte ferroviário
Segundo relatório produzido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-

mico e Social (BNDES) em 2017, o transporte ferroviário se estendia por 29.817km, 
constituindo a oitava maior rede mundial sobre trilhos.

A malha ferroviária aumentou 174,7% entre 1997 e 2015, mostrando um cres-
cimento superior ao do Produto Interno Bruto (PIB), que foi de 157,8% no mesmo 
período. Segundo a CNT, o modal ferroviário respondia, em 2013, pelo transporte 
de 20,7% das cargas totais, representadas principalmente por produtos minerais 
provenientes da região Norte, produtos minerais e matérias-primas industriais da 
região Sudeste, grãos das regiões Sul e Centro-Oeste e carga mista na região Nor-
deste, cifra que não sofreu alteração de monta até os dias de hoje.

Transporte hidroviário
O uso do modal hidroviário tem se mostrado menos expressivo do que deve-

ria. Embora a navegação fluvial seja importante na região Norte, sua relevância é 
menor nas demais regiões, com exceção do tráfego pela Hidrovia Tietê-Paraná. 
Sua participação no total das cargas transportadas é de apenas 13,6%, incluindo-se 
nesse valor a navegação de cabotagem.

Conforme veremos adiante, o modo hidroviário tem grande potencial de 
crescimento, especialmente pela utilização dos rios da Bacia Amazônica para 
transporte das crescentes cargas agropecuárias produzidas nas regiões Cen-
tro-Oeste e Norte.

Transporte aeroviário 
O transporte por via aérea é usado principalmente por passageiros e, de forma 

complementar, para mercadorias de alto valor agregado e pequeno volume, que 
representavam 0,4% do total das cargas movimentadas em 2013.

Transporte dutoviário
O transporte por dutos é utilizado para movimentação de minérios e combus-

tíveis líquidos e gasosos. Representa 4,2 % do total de cargas movimentadas.

Tabela I - Evolução do transporte de cargas  
por modalidade 1990/2013

Carga por modal  
em bilhões de TKU

Aéreo

Ferroviário

Aquaviário

Rodoviário

Dutoviário

Total

1990 

1,8

120,3

102,6

313,2

20,9

558,8

2013 

3,2

164,8

108,0

485,6

33,3

794,9



Cresce Brasil +Engenharia +Desenvolvimento Recuperação pós-pandemia30

Os dados ao lado demonstram a necessidade de 
implantação de uma nova concepção que modifique 
o quadro existente, objetivando dotar o Brasil de uma 
infraestrutura de transportes menos onerosa. A ma-
triz de intermodalidade precisa se aproximar das hoje 
existentes em países como os Estados Unidos e a Ar-
gentina, para que, a longo prazo, as cargas sejam assim 
transportadas: 35% pelo modo ferroviário, 20% pelo 
modo rodoviário, 40,5% pelo modo hidroviário, 5% pelo 
modo dutoviário e 0,5% pelo modo aeroviário.

Dessa maneira, ênfase crescente deverá ser dada 
aos modos ferroviário e aquaviário de carga. A discre-
pância existente hoje em relação a esse objetivo atinge 
mais diretamente a atividade agrícola. O produto agrí-
cola brasileiro está sendo onerado em relação ao de 

origem nos EUA e na Argentina em cerca de 40%, o que afeta negativamente a 
renda dos produtores e o custo para os consumidores brasileiros, principalmente 
os de renda mais baixa.

Propostas para implantação de  
nova matriz de transportes

Durante os recentes governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, fo-
ram identificadas e incluídas nos Programas de Aceleração do Crescimento (PAC 
1 e PAC 2) diversas ações visando melhorar a infraestrutura de transportes nos 
setores de rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, terminais portuários e intermo-
dais e armazéns.

No setor rodoviário deve ser mencionada a construção da Rodovia do Pacífico 
ou Estrada Transandina, ligando Cruzeiro do Sul, no Acre, a Puna, no Peru, e viabi-
lizando o acesso ao Pacífico a partir das regiões Centro-Oeste e Amazônica. Essa 
rodovia, cujo trecho brasileiro foi aberto em 2007, apresenta ainda pouca densida-
de de tráfego. No mesmo período, foram também executadas melhorias e com-
plementações em algumas rodovias da malha existente, com aumento inferior a 
1% na sua extensão. 

No segmento ferroviário destacaram-se a continuação da ferrovia Norte-Sul, 
a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) na Bahia e a Nova Trans-
nordestina, interligando estados do Nordeste. 

No segmento hidroviário foram previstas ações para assegurar a navega-
bilidade do Rio Tocantins e a construção dos portos de Pecém, no Ceará, e 
Suape, em Pernambuco.

No segmento aeroviário executou-se programa de melhoria das instalações 
aeroportuárias para adequação ao aumento dos tráfegos doméstico e internacio-
nal, inclusive para atendimento da demanda associada a eventos esportivos de 
grande porte, como a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e os Jogos Olímpicos de 
2016. Saliente-se que a operação da maioria dos nossos aeroportos foi concedida 
ao setor privado a partir de 2011, ficando a Infraero com a responsabilidade de ges-
tão dos aeroportos regionais.

Tabela II – Custos internacionais 
comparativos entre modais 
(em centavos de US$/ton./km)

Modal

Aéreo

Rodoviário

Ferroviário

Dutoviário

Balsa e rebocador 

Cargueiro

Navio graneleiro 

 Custo

14.0

4.0 - 5.0

0.3 - 1.0

0.1 - 0.3

0.12 - 0.18

0.06 - 0.24

0.02 - 0.04
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Embora tendo concluído o trecho brasileiro da Rodovia do Pacífico, terminado 
o trecho da Ferrovia Norte-Sul entre Porto Franco e Porto Nacional e a implanta-
ção dos portos de Pecém e Suape, as demais iniciativas previstas não se concre-
tizaram. Contribuiu para esse resultado sofrível a adoção de uma política fiscal de 
cunho marcadamente liberal, especialmente a partir de 2012, que bloqueou o uso 
dos recursos que deveriam ser alocados ao programa de obras.

Perspectivas para os anos vindouros
O Governo Bolsonaro vem dando sinais de que pretende reverter o atual qua-

dro de atraso nos sistemas de interligação entre as regiões brasileiras e também 
com nossos vizinhos sul-americanos. Prevê-se algum incremento nas ligações 
ferroviárias e hidroviárias, bem como melhoramentos nos portos atlânticos e da 
margem direita do Rio Amazonas, para permitir o escoamento de parte da pro-
dução agrícola do Centro-Oeste, passando a utilizar novas rotas para os mercados 
da Europa por vias fluvial e marítima. Propõe complementar essas ações com um 
programa do BNDES para financiamento para construção de armazéns nas pro-
priedades agrícolas.

A concretização dessa perspectiva está fundamentalmente condicionada à 
execução do denominado “Plano Pró-Brasil”, liderado pelos ministros Braga Neto 
e Rogério Marinho, embora não conte com a simpatia do Ministro da Economia, 
Paulo Guedes, adepto de uma política liberal, voltada à preservação do equilíbrio 
fiscal acima de tudo.

Manutenção permanente da rede rodoviária
No que diz respeito às ligações rodoviárias, deve ser dada continuidade ao pro-

grama de recuperação e manutenção de trechos degradados nas principais es-
tradas do País, cuidando-se da pavimentação, dos acessos e retornos, das pontes 
e viadutos, da sinalização das vias, da fiscalização e do controle de tráfego, para 

Bioceânica: pavimentação 
do Chaco paraguaio é uma 
realidade e deverá ser 
concluída em 2022.
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oferecer melhores condições de ope-
ração, amenizando assim os efeitos do 

importante aumento da frota rodante que 
demanda nossas rodovias. 
Nesse sentido, podemos destacar algumas das 

rodovias que deverão obter atenção prioritária:
» na ligação Sudeste/Nordeste, a restauração de diversos 

trechos da BR-116 – Fortaleza (CE)/Jaguarão do Sul (RS) –, espe-
cialmente na travessia dos estados da Região Sudeste;

» na região Centro-Oeste, a recuperação e pavimentação do trecho 
da BR-158 entre Barra do Garças (MT) e Brasília (DF) para que seja com-
plementada a ligação entre Brasília e Cuiabá e outras cidades do Centro-
-Oeste, pelas rodovias BR-070,BR-414,GO-060,GO-070,BR-070,GO-154,-
GO-164,GO-225,GO-427 e GO-431, cujo estado de conservação atual pode 
ser considerado apenas regular;

» na ligação Centro-Oeste/Nordeste, a recuperação das rodovias BR 020, que 
liga Brasília a Fortaleza, e BR 242, de Brasília a Salvador;

» na ligação Centro-Oeste/Norte, a complementação da pavimentação da 
BR-163 que deverá futuramente ligar Tenente Portela (RS) a Santarém (PA), 
passando por Cuiabá (MT). O trecho a ser pavimentado fica entre o km 30 e 
Rurópolis (PA);

» restauração e pavimentação das BR-070, BR-158 e PA-150, que fazem a li-
gação entre Cuiabá (MT) e Belém (PA), passando por Barra do Garças (MT);

» complementação da BR-364, que futuramente deverá ligar Limeira (SP) 
a Cruzeiro do Sul (AC), passando por Cuiabá (MT), Porto Velho (AC) e Rio 
Branco (AC);

» na região Norte, a recuperação da BR-230 (Transamazônica), no trecho que 
liga Itaituba (PA) a Marabá (PA), especialmente na confluência dos rios Caja-
zeiras e Arataú no Estado do Pará e entre Miritituba (PA) e Palmares (AM/PA), 
na travessia do Rio Tapajós;

» recuperação e pavimentação da BR-319, ligando Manaus (AM) a Porto Velho (RO);
» implantação da BR-210, Perimetral Norte entre Macapá (AP) e São Gabriel 

da Cachoeira (AM);
» na ligação Norte/Nordeste, a recuperação e pavimentação da importante 

BR-226, que parte de Paraíso do Tocantins (TO) e vai até Natal (RN), passan-
do pelas cidades de Porto Franco (MA), Presidente Dutra (MA), Teresina (PI) 
e Crateús (CE), nos trechos entre Estreito e Timon (MA); Castelo do Piauí e 
Altos (PI); Ererê e Crateús (CE); e Pau dos Ferros a Natal (RN). A importância 
da BR-226 pode ser demonstrada pelas seguintes ligações que ela permite: 
para Palmas (TO), Goiânia (GO) e Brasília (DF) pela BR-153; para Imperatriz 
(MA) e Belém (PA), a partir de Porto Franco (MA) pela BR-010; para São Luís 
(MA) e Floriano (PI) pela BR-135 a partir de Presidente Dutra; e para São Luís 
e Belém pela BR-316;

» na ligação dos espaços do Planalto brasileiro, a recuperação de alguns tre-
chos nas seguintes rodovias: Rio de Janeiro-São Paulo; São Paulo-Belo Ho-
rizonte; Rio de Janeiro-Juiz de Fora; Belo Horizonte e Campinas-Triângulo 
Mineiro-Brasília.

Pavimentação na BR-230/PA,  
mais conhecida como 
Transamazônica, entre Marabá  
e Novo Repartimento.
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Todas essas ações de integração e conservação devem estar acompanhadas 
de outros investimentos, tais como: recuperação de estradas vicinais alimentado-
ras; terminais e pátios intermodais; armazenagem nas propriedades rurais; termi-
nais portuários especializados, entre outros. A intervenção governamental poderá 
contar com participação do setor privado como investidor direto ou na montagem 
de esquemas de financiamento que os viabilizem. 

Ampliação e melhoramentos do modal ferroviário

Continuidade da Ferro-Sul na direção Sul entre Porto  
Nacional (TO) e Estrela do Oeste (SP)

A Empresa Ferroviária Rumo venceu leilão realizado em março de 2019, ob-
tendo a concessão do trecho de 1.537km da Ferrovia Norte-Sul, entre as cidades de 
Porto Nacional (TO) e Estrela do Oeste (SP), grande esperança para escoamento 
da produção agrícola do País, estimada inicialmente em 1,7 milhão de toneladas. O 
lance foi de R$ 2,719 bilhões, e o prazo da concessão é de 30 anos. A Rumo tem um 
prazo de dois anos para colocar a ferrovia concedida em operação.

Concedido à 
operadora Rumo

Malha Paulista

Estrela d’Oeste

Açailândia

Porto de Santos

Porto Nacional

Porto de Itaqui

E.F. Carajás

TO

SP

Ferrovia Norte-Sul
Ferrovia começou a ser construída em 1987.  
Trecho concedido à operadora Rumo vai de São Paulo a Tocantins

Fontes: Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e Valec

Investimento 
previsto:

R$ 2,724 bi

Prazo do  
contrato:

30 anos

Trecho concedido  
à operadora Rumo:
1.537km
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Ferrogrão
Em julho de 2020, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) proto-

colou o projeto de concessão da ferrovia EF-170, a Ferrogrão, para análise do Tribunal 
de Contas da União (TCU). A nova ferrovia ligará inicialmente Sinop (MT) a Miritituba 
(PA). A documentação enviada ao TCU inclui os estudos técnicos e as minutas do 
edital e do contrato. Caberá ao TCU a análise para a publicação do edital de licitação 
até o final de 2020, para permitir a realização do leilão no primeiro trimestre de 2021.

A Ferrogrão será uma das principais ferrovias do País, e são estimados investimen-
tos de R$ 8,4 bilhões no projeto. Com 933km de extensão, tem papel estruturante para 
o escoamento de milho, soja e farelo de soja do estado de Mato Grosso, prevendo-se 
ainda o transporte de óleo de soja, fertilizantes, açúcar, etanol e derivados do petróleo.

Hoje, mais de 70% da safra mato-grossense é escoada pelos portos de Santos (SP) 
e de Paranaguá (PR), a mais de 2 mil km da origem. A Ferrogrão permitirá a exportação 
do Brasil pelo Arco Norte, através do Porto de Santarém. O empreendimento aliviará as 
condições de tráfego na BR-163, diminuindo o fluxo de caminhões pesados e os custos 
com conservação e manutenção da rodovia. Permitirá adicionalmente reduzir a emis-
são de 1 milhão de toneladas de CO2 por ano, em virtude da introdução do novo modal 
de transporte. O orçamento de implantação da ferrovia é de R$ 12,7 bilhões.

HidroviasFerrogão

Terminais ferroviários 
de carga/descarga

Ferrogrão

Itacoatiara Santarém

Sinop

Miritituba

Barcarena

Portos

Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico)
O TCU aprovou, em julho de 2020, a renovação das duas concessões ferroviá-

rias da Cia. Vale do Rio Doce (CVRD), a Ferrovia Vitória Minas e a Ferrovia de Carajás, 
que só venceriam em 2037. O novo contrato de outorga tem como contrapartida a 
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construção, pela CVRD, da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que importará 
um investimento de R$ 4 bilhões.

O projeto da Fico existe desde 2010 e inicialmente ligaria o município de Cam-
pinorte (GO) a Água Boa (MT), um trecho de 383km. Posteriormente, o projeto foi 
ampliado, estendendo-se a ligação por mais 518km, até Lucas do Rio Verde (MT), 
e continuando até alcançar Vilhena (RO). A futura extensão da ferrovia será de 
1.641km entre Campinorte e Vilhena.

A região do Araguaia tem um enorme potencial de crescimento. Poderão ser 
produzidos adicionalmente até 30 milhões de toneladas nos próximos dez anos, 
que, somados aos 70 milhões atuais, permitiriam que Mato Grosso rompesse a 
casa dos 100 milhões de toneladas.

A Fico representará etapa importante para integrar a futura Ferrovia Trans-
oceânica, que, quando pronta, atravessará a Bolívia e terminará em um dos portos 
pacíficos (Antofagasta ou Arica, no Chile, ou ainda Ico, no Peru).

Ferrovia Transamericana
Constitui a futura ligação ferroviária entre a região Centro-Oeste e o litoral do 

Pacífico, dependendo do desenvolvimento das seguintes iniciativas:
• reconstrução e reaparelhamento do trecho ferroviário de Santos a Santa 

Cruz de la Sierra, passando por Campo Grande e Corumbá (MS);
• construção do trecho Santa Cruz de la Sierra-Cochabamba;
• construção e reaparelhamento do trecho existente no eixo Cochabamba-Arica/Ico.

Em agosto de 2019, realizou-se uma reunião em Campo Grande (MS), entre 
autoridades brasileiras e bolivianas, tratando da continuidade das obras dessa fer-
rovia, A situação existente na ocasião era a seguinte: 

Do lado brasileiro, a necessidade do reaparelhamento do trecho entre Santos 
(SP) e Corumbá (MS), com troca de trilhos, dormentes e melhoramentos nas es-
tações, a ser empreendida pela Rumo, em troca da renovação de sua concessão a 
partir de Santos, que venceria em sete anos. A obra está orçada em R$ 3 bilhões.

Do lado boliviano, duas alternativas possíveis:
• a ligação até Arica, no Chile, ou Ico, no Peru, exigindo a construção de dois 

trechos de 200km de extensão cada, sendo o primeiro entre Santa Cruz de 
la Sierra e Cochabamba e o segundo entre Cochabamba e La Paz. É con-
veniente também que seja construído um trecho adicional de 150km entre 
Cochabamba e Bulo Bulo, que é um polo de produção de amônia e ureia, 
usados na produção de fertilizantes;

Fico

MATO GROSSO Gurupi

Paranã

Porangatu

Mara Rosa

Vilhena

Uruaçu
Campinorte

Figueirópolis

Lucas do Rio Verde

Água BoaER-354-FICO
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• a segunda alternativa está mais adiantada, pois já existe uma ligação fer-
roviária entre Santa Cruz de la Sierra e Salta, na Argentina, e entre Salta e 
Antofagasta, no Chile. 

Ligação pela FerroNorte para  
Santa Fé do Sul e Cuiabá

Em maio de 2020 foi renovada e ampliada a 
concessão da Linha Tronco que liga Araraquara a 
Santa Fé do Sul (SP), com 421km de extensão, em 
favor da concessionária América Latina Logística. O 
contrato que venceria em 2027 foi prorrogado até 
2040, o que permitirá a futura ligação pela linha da 
FerroNorte desde Santa Fé do Sul até Cuiabá, pas-
sando por Rondonópolis (MT). 

A carga transportada nessa ferrovia, cujo desti-
no final é o Porto de Santos, poderá passar dos atuais 

45 milhões para 75 milhões de toneladas. O orçamento inicial previsto para 2020 
monta a R$ 2 bilhões.

Outras iniciativas para extensão da malha ferroviária

Fiol
A Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol, EF-334) tem extensão de 1.527km, 

estando projetada para ligar Ilhéus (BA) a Figueirópolis (TO). A Fiol será importante 

Ferrovia Transamericana

ANÁPOLIS RONDONÓPOLIS

LA PAZ

ILO

ARICA

COCHABAMBA
SANTA CRUZ 

DE LA SIERRA

CORUMBÁ
APARECIDA  

DO TABOADO

IQUIQUE

ANTOFAGASTA

SALTA

TATARGAL

TUCUMÃ

PUERTO SUÁREZ

MARACAJU

CAMPO GRANDE

PONTA PORÃ MAIRINQUE
PAULÍNIA

SANTOS

BAURU

ARAÇATUBA

TRÊS LAGOAS

CONCEPCION

FORMOSA
PARANAGUÁ

SÃO FRANCISCO DO SUL
ARGENTINACHILE

PARAGUAI

BOLÍVIAPERU

URUGUAI

A carga transportada pela 

FerroNorte, cujo destino  

final é o Porto de Santos,  

poderá chegar aos 75 milhões  

de toneladas. O orçamento inicial 

previsto é de R$ 2 bilhões.
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corredor de escoamento de minério do sul do estado da Bahia (Caetité e Tanhaçu) 
e de grãos do oeste baiano e deverá futuramente integrar-se à Ferrovia Norte-Sul. 

O escoamento das cargas será feito por meio dos terminais do Complexo 
Portuário Porto Sul, localizado na região de Aritágua, município de Ilhéus, com 
retroárea de 1.224 hectares, ponte de acesso marítimo e píer com quebra-mar 
a 3.500m da costa. As obras têm caminhado lentamente, mas espera-se um 
maior dinamismo a partir de novas decisões tomadas recentemente pelo go-
verno federal, tais como a proposta de concessão do Trecho I, que está em 
exame pelo TCU.

O empreendimento está dividido em três trechos:
• Trecho I: Ilhéus (BA)-Caetité (BA), com extensão de 537km, dos quais mais 

de 73,6% de execução física da obra foram concluídos em julho de 2019. 
Esse trecho está qualificado para concessão;

• Trecho II: Caetité (BA)-Barreiras (BA), com extensão de 485km, dos quais 
cerca de 36% de execução física da obra foram concluídos em julho de 2019;

• Trecho III: Barreiras (BA)-Figueirópolis (TO), com extensão aproximada de 
505km, em fase de estudos e projetos.

O investimento total previsto para a conclusão das obras dos trechos I e II é da 
ordem de R$ 6,4 bilhões.

Ferrovia Nova Transnordestina
O direito de concessão da Malha Nordeste da antiga Rede Ferroviária Federal 

(Refesa) foi transferido, em 1997, à Companhia Ferroviária do Nordeste. A Refesa 
possuía à época uma malha ferroviária de 4.238km, que se estendia pelos estados 
do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e 
Sergipe. Em 2008, a nova empresa, que é controlada pela Companhia Siderúrgica 
Nacional, mudou de nome para Transnordestina Logística S/A. 

Em 2012, foi realizada a cisão parcial da Transnordestina Logística S/A, sen-
do criadas a Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), que ficou responsável pela 
operação das linhas de bitola métrica no nordeste (Malha I), e a Transnordestina 
Logística S/A (TLSA), que ficou com a Malha II em construção, operando em bitola 
mista, com o nome de Ferrovia Nova Transnordestina. 

A conclusão da Nova Transnordestina deverá elevar a competitividade da pro-
dução agrícola e mineral da região Nordeste, com uma logística eficiente que une 
uma ferrovia moderna de alto desempenho e portos de calado profundo que po-
dem receber navios de grande porte. A bitola mista permite a união da alta capa-
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EF-334-FIOL
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cidade da bitola larga, ao passo que a ligação com as outras ferrovias regionais se 
dará pela bitola métrica. 

A Nova Transnordestina (EF-232 e EF-116) foi projetada para ligar Eliseu Mar-
tins (PI) aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco, passando por 
Trindade (PE), Salgueiro (PE) e Missão Nova (CE), com extensão total de 1.753km.

Uma conexão entre a Nova Transnordestina e a Ferrovia Norte-Sul encon-
tra-se em projeto e será construída entre as cidades de Eliseu Martins (PI) e 
Estreito (MA), num total de 400km. 

Embora privada, a Nova Transnordestina tem se valido de maneira primordial 
do aporte de recursos públicos, razão pela qual sua construção tem progredido 
muito lentamente.

Quanto à Malha I, sua atividade principal atual é o transporte de gusa, produtos 
siderúrgicos, cimento, coque, clínquer, farinha de trigo, gasolina, diesel e minério 
entre as cidades de São Luís (MA) e Teresina (PI). 

Salienta-se, ainda, a necessidade de que sejam implementadas melhorias nos 
seguintes trechos da malha nordestina:

• restauração e recuperação da Ferrovia Fortaleza-Crateús-Teresina-São Luís;
• restauração e recuperação da Ferrovia Fortaleza-Iguatu/Arrojado-Souza/

Mossoró-Campina Grande-João Pessoa-Recife;
• restauração do trecho ferroviário Recife-Maceió-Aracaju-Salvador.

Ligação Sudeste/Centro-Oeste 
A cidade de Cascavel (PR), dotada de um porto seco e de diversos terminais 

graneleiros, entre os quais os da Cotrijui, é o centro de operações da Ferroeste, fer-
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rovia hoje pertencente ao Governo do Estado do Pa-
raná. Cascavel já está ligada aos municípios de Guara-
puava e Paranaguá (PR) pela linha ferroviária operada 
pela concessionária América Latina Logística. 

Para possibilitar a ampliação da atuação da Fer-
roeste, no trecho que ligará Cascavel a Maracaju e 
Campo Grande (MS), o Governo do Paraná precisa 
concluir o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica 
e Ambiental que integrará a documentação neces-
sária para que se possa realizar o processo de licita-
ção para concessão desse trecho. Há previsão de que 
o leilão da Ferroeste ocorra até o final de 2021, com 
estimativa inicial de investimento total na ordem de 

R$ 8 bilhões, sendo cerca de R$ 3 bilhões voltados para as obras no percurso 
dentro de Mato Grosso do Sul, entre Maracaju e Campo Grande.

Outras necessidades
Entre as demais iniciativas que deveriam também ser consideradas, por 

sua importância para a população de diversas regiões brasileiras, destacam-se 
as seguintes:

» ligação Sul/Sudeste, com reaparelhamento do sistema ferroviário que in-
terliga a região Sul à Sudeste, em especial o corredor São Paulo-Curitiba-
-Porto Alegre-Uruguaiana;

» ligação Sudeste/Nordeste, com reaparelhamento do trecho ferroviário Sal-
vador-Belo Horizonte e do ramal Corinto-Pirapora;

» ligação Nordeste/Norte, com implantação da Ferrovia Imperatriz-Balsas-
-Petrolina-Juazeiro-Salgueiro e recuperação do trecho Salgueiro-Suape;

» Polígono São Paulo-Rio-Belo Horizonte-Brasília, com recuperação das fer-
rovias Rio-São Paulo e Rio-Belo Horizonte.

Ligações hidroviárias

Na Região Norte:
» implantação e consolidação da Hidrovia Araguaia-Tocantins: uma vez 

concluídas as eclusas da UHE Tucuruí, inauguradas em novembro de 2010, 
passou a ser prioritária a realização de obras na Hidrovia do Tocantins para 
aumentar a navegabilidade de 65 para 350 dias por ano, até o Porto de Vila 
do Conde, em Barcarena (PA), e possibilitando a conexão com as malhas fer-
roviárias e rodoviárias, formando um corredor multimodal. As obras abran-
gem três trechos, a saber:

• Trecho 1: dragagem entre Marabá e Itupiranga (52km);
• Trecho 2: derrocamento do Pedral do Lourenço, entre Santa Terezi-

nha do Tauiri e Ilha do Bogéa (35km);
• Trecho 3: dragagem Tucuruí e Baião (125km). 

Há previsão de que o  

leilão da Ferroeste ocorra  

até o final de 2021, com estimativa 

inicial de investimento total  

na ordem de R$ 8 bilhões,  

parte em obras no MS.
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O processo de licenciamento ambiental foi iniciado pelo Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transportes (DNIT) junto ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em 2013. O Estudo de Im-
pacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) foram protocola-
dos no órgão ambiental em outubro de 2018 e o seu aceite foi publicado no Diário 
Oficial da União em janeiro de 2019.

Atualmente o empreendimento está entrando na fase do projeto executivo de 
engenharia e da finalização dos estudos ambientais. A obtenção do licenciamento 
prévio concedido pelo Ibama deve sair no primeiro semestre de 2021.

Outras obras hidroviárias no Arco Norte

» Recuperação de trechos navegáveis da Bacia Amazônica, especialmente nos 
rios Juruá (Cruzeiro do Sul-Eirunepé-Rio Solimões), Purus (Rio Branco-Lá-
brea-Rio Solimões), Japurá, (Manicoré-Rio Amazonas) e Negro (São Gabriel 
da Cachoeira-Manaus-Rio Amazonas/Solimões);

» hidrovia do Rio Madeira: com 1450km de extensão, é uma das mais importan-
tes vias de transporte do chamado Arco Norte, que compreende os estados do 
Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Mato Grosso e Tocantins. Tem início em Porto 
Velho (RO) e término no Porto de Itacoatiara (AM). Permite o escoamento para o 
Amazonas da produção agrícola, principalmente de soja e milho de Mato Grosso 
e Rondônia, e o transporte de insumos como combustíveis, fertilizantes, alimen-
tos e produtos da Zona Franca de Manaus com destino a Porto Velho;

» utilização da Hidrovia Juruena-Teles Pires-Tapajós: conforme estudos 
iniciais já realizados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(Antaq), essa é outra via de transporte promissora para escoamento da 

Dragagem vai permitir 
navegação no Rio Madeira, 
inclusive no período de  
forte estiagem.
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produção de grãos da região Centro-Oeste para a Região Amazônica. 
Partindo dos municípios de Juína (MT) e Sinop (MT) e terminando em 
Santarém (PA), com cerca de 1.000km de extensão, essa hidrovia abran-
ge uma bacia hidrográfica de 711 mil km2, passando por 21 municípios de 
Mato Grosso e oito do Pará.

A implantação de seu aproveitamento depende da realização de estu-
dos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, de projetos de engenharia e 
de demais estudos ambientais, bem como da oitiva das comunidades afetadas.  
Os trechos nos quais a navegação poderá ser permitida são os seguintes:

• hidrovia do Rio Tapajós, localizada no trecho da sua foz, no Rio Ama-
zonas, no Estado do Pará, até a confluência dos rios Juruena e Teles 
Pires, na divisa dos estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso; 

• hidrovia do Rio Teles Pires, localizada entre a confluência com o Rio 
Juruena, no Pará, até a foz do Rio Verde, no município de Sinop (MT);

• hidrovia do Rio Juruena, localizada entre a confluência com o Rio 
Teles Pires, no Pará, e o município de Juína (MT).

Outras iniciativas complementares
Entre as demais iniciativas que deveriam também ser consideradas no espaço de 

tráfego do Planalto Brasileiro Sul/Sudeste e no litoral atlântico, destacam-se as seguintes:
» ligação Sudeste/Nordeste, com restauração da navegabilidade no Rio São 

Francisco, entre Pirapora (MG) e Juazeiro (BA)/Petrolina (PE);
» no litoral atlântico, atuação na melhoria dos seguintes portos: Vila do Conde, 

Itaqui, Fortaleza, Cabedelo, Suape, Aratu, Sepetiba, Santos, São Francisco do 
Sul, Itajaí e Rio Grande, vocacionando-os também para a cabotagem;

» reaparelhamento dos meios flutuantes da navegação de cabotagem; 
» recuperação do Lloyd Brasileiro.

Mais ações complementares 

Estradas vicinais no Estado de São Paulo
O Estado de São Paulo tem, de longa data, tomado iniciativas para construção 

e recuperação de estradas vicinais, embora a maioria delas seja de responsabili-
dade de administrações municipais. O Estado investe na recuperação dessas vias, 
por entender a importância que possuem na interligação entre municípios e no 
escoamento da produção agrícola. Nesse sentido, em 2009, o Governo José Serra 
instituiu o Pró-Vicinais – Programa de Recuperação de Estradas Vicinais.

Pátios e terminais rodoferroviários
O governo federal tenciona vender todas as áreas e edificações pertencentes 

à União e suas empresas com vocação para a instalação de equipamentos de 
infraestrutura pelo setor privado, voltados à racionalização de processos produtivos 
e integrados às redes de grande capacidade de transporte, representadas pelas 
ferrovias e hidrovias. 
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Distribuição de armazéns para grãos no Brasil
Estudo preparado pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e 

apresentado pela Associação Brasileira de Agribusiness (Abag) em  2012, com 
o título “Logística e competividade no agronegócio brasileiro”, incluiu dois qua-
dros que são reproduzidos a seguir, demonstrando a situação das disponibi-
lidades de armazenagem no Brasil, segundo sua distribuição por região e por 
função de estocagem.

Um segundo quadro mostra a distribuição dos armazéns existentes de acordo 
com sua localização e finalidade, a saber:

• armazéns no produtor – eliminam as perdas por umidade dos grãos que 
ocorrem devido à falta de armazenagem e secagem perto da colheita. Além 
disso reduzem as pragas, diminuem o custo do frete e mantêm o estoque 
regulador na propriedade;

• armazéns coletores – recebem os grãos e os padronizam em termos de se-
cagem, eliminação de resíduos, fumigação e qualidade. São utilizados por 
indústrias, cooperativas e cerealistas e permitem a administração adequada 
dos fluxos de transporte;

• armazéns reguladores – são administrados pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), empresa pública vinculada ao Ministério da Agri-
cultura e cuja missão é a regulação dos estoques para o abastecimento da 
toda a população;

• armazéns em terminais de interior – prestam-se a uma armazenagem mais 
dinâmica, permitindo a transferência de estoques de um modal de custo 
maior para outro de custo menor;

• armazéns em terminais portuários – a necessidade desse nível de armaze-
nagem é de 2% do volume anual da safra, ou seja, cerca de 5 milhões de 
toneladas. Não há déficit desse tipo de armazenagem. 

Novo estudo baseado em dados fornecidos pela Conab e preparado pela Se-
cretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
em abril de 2019, apresentado por Antonio Moraes, coordenador-geral de Crédito 
Rural, mostrou as seguintes relações entre as safras e as capacidades de armaze-
namento nas diversas regiões brasileiras:

Quadro I - Distribuição de armazéns existentes por região do Brasil

 
Região

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

Total

Quantidade 

470

1.262

3.985

2.927

9.330

17.974

Capacidade em 
mil toneladas

2.986

8.823

48.377

22.827

59.560

142.619

% 

2,1

6,2

33,0

16,0

41,8

100,0
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O armazenamento nas propriedades representa o maior gargalo para a corre-
ta adequação do sistema. Para permitir o enfrentamento dessa questão, o BNDES 
lançou um Programa de Financiamento para Construção e Ampliação de Arma-
zéns (PCA), aplicável às propriedades produtoras, válido até junho de 2021 e apre-
sentando as seguintes condições:

• Finalidade: apoio à ampliação, modernização, reforma e construção de no-
vos armazéns para guarda de grãos, frutas, tubérculos, bulbos, hortaliças, 
fibras e açúcar.

• Limites de financiamento: grãos até 100% do valor do projeto; demais finali-
dades, até R$ 25 milhões.

• Taxa de juros pré-fixada: até 5,25% ao ano para armazenagem de grãos com 
capacidade de até 6 mil toneladas; até 6% ao ano para os demais investimentos. 

• Prazo de amortização: até 15 anos, incluídos até três de carência.

Versão sintética e editada da nota técnica  
“Logística e desenvolvimento”. Confira a íntegra no site do projeto  
Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento.

Quadro II - Déficit de armazéns nas diferentes  
fases de armazenagem
(capacidades em milhões de toneladas)

 
Tipo

Produtor

Coletor

Regulador

Interior

Portuário

Capacidade  
atual

20

50

60

11

3,6

Capacidade  
proposta

120

55

37

18

3,6

 
Déficit

100

5

-

7

-

Quadro III - Safras e capacidades de armazenamento  
nas diversas regiões brasileiras

Número de armazéns

Capacidade (106t)

Safra prevista 
2018/2019 (106t)

Armazenamento/ 
Produção

Brasil 

16.783

166,1

 
235,3

 
71%

Centro-Oeste

Nordeste

Norte 

Sudeste

Sul 

Regiões -  
Armazenamento/Produção

57%

57%

51% 

112%

84% 

http://crescebrasil.org.br/index.php/recuperacao-pos-pandemia-2020


Cresce Brasil +Engenharia +Desenvolvimento Recuperação pós-pandemia44

A PARALISAÇÃO DE OBRAS CAUSA PERDAS INCALCULÁVEIS 

por conta de desgastes e patologias que atingem muito rapida-

mente a estrutura dos empreendimentos inacabados, e é evidente o 

impacto econômico, com perdas associadas nas diversas camadas so-

ciais, empresariais e setoriais. Notadamente na construção civil, respon-

sável pela geração de milhares de postos de trabalho e renda, numa 

enorme cadeia de atividades industriais e de prestação de serviços. 

silvio Figueiredo 
Arquiteto

soPhiA rAChid 
Arquiteta e advogada

Irregularidades fundiárias e 
déficit habitacional

No setor da habitação, a recente publicação da Medida Provisória que institui o 
programa “Casa verde e amarela” objetiva a retomada de centenas de obras para-
lisadas, que represam recursos expressivos e que impactam o mercado em curto, 
médio e longo prazos. Pretende-se dar sequência a obras civis e implementar a 
regularização fundiária associada a melhorias habitacionais.

Dimensões do problema
Permanece, contudo, o desafio de oferecer moradia a toda a população. As 

políticas habitacionais não se mostraram robustas o suficiente para atender o 
déficit existente. Os órgãos e agências licenciadoras são lentos e burocráticos, 
dificultando a implementação de obras importantes. Doações ou desapropriações 
que não se concluíram de forma efetiva, além de outros fatores esparsos, 
ajudaram a elevar a estimativa de irregularidade imobiliária em expressivo nú-
mero de empreendimentos.

Muitas das obras concluídas ou em execução padecem de irregularidades jurí-
dicas que vão se somar à situação fundiária precária, que tomou conta do território 
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nacional. Em tempos de pandemia, a situação habitacional se revela em todas as 
suas nuances negativas, com ênfase na ausência de infraestrutura básica, princi-
palmente de saneamento. Ocupações irregulares, consolidadas há décadas, care-
cem da regularidade jurídica necessária e padecem da ausência de infraestrutura 
essencial à saúde e plena cidadania. 

Engenharias necessárias
Qualquer programa que disponibilize recursos para correção e melhorias do 

meio, seja ele urbano ou rural, tenha viés estrutural ou ambiental, é bem-vindo 
e necessário. A engenharia, nas suas mais diversas formações e ramos, pode 
contribuir nos mais importantes e relevantes eixos das políticas habitacionais, 
seja na retomada ou planejamento das obras civis de empreendimentos habi-
tacionais e de infraestrutura, seja na regularização fundiária em seus diversos 
aspectos urbanos, sanitários e ambientais. As atividades vão da consolidação e 
compatibilização de infraestrutura essencial nos estudos e projetos à prestação 

de serviços de condução e fiscalização de 
obras, passando pelas contratações de-
correntes da implementação da política 
pública e por toda a complexidade de ser-
viços técnicos indispensáveis aos estudos 
e aprovações necessárias.

A Regularização Fundiária Urbana 
(Reurb), principalmente ao contribuir 
com melhorias sanitárias, urbanísticas e 
habitacionais, além da segurança jurídica 
da propriedade, articula-se com diversas 
modalidades da engenharia e das ciên-
cias e especialidades correlatas, entre as 
quais merecem destaque:
• civil, com os maiores volumes de obras e 

serviços, em campo vasto e permanente, incluídas as melhorias habitacio-
nais previstas no programa;

• agrimensura e geografia, na produção de inventários, mapeamentos, cadas-
tros, em auxílio efetivo e importante à gestão territorial plena;

• florestal e ambiental, nas atividades relativas à proteção e recuperação ambiental;
• sanitária, nas melhorias do ambiente urbano e rural;
• geologia, na medida em que se evidenciam situações de risco hidrológico 

e geológico.

A proposta do governo federal
A estimativa do programa recém-lançado prevê a regularização de 2 milhões 

de unidades habitacionais até 2024, em um país onde a irregularidade é a regra e 
não a exceção, alcançando, no mínimo, 40% das unidades imobiliárias. A estima-
tiva do programa é otimista, principalmente nas regiões Norte e Nordeste e em 
muitos eixos urbanizados próximos a capitais.

A engenharia pode contribuir  

nos mais importantes e  

relevantes eixos das políticas 

habitacionais, na retomada  

ou planejamento das obras  

ou na regularização fundiária.
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O desafio global é regularizar, adotando-se um conjunto de medidas urbanís-
ticas, jurídicas, ambientais e sociais, aproximadamente 30 milhões de unidades, 
com grande perspectiva de se tornar uma política habitacional de baixo custo e al-
tíssimo impacto social, projetando repercussão imediata na arrecadação tributária, 
em melhorias urbanas e sociais e na geração de emprego e renda.

Em um momento de crise econômica, inclusive de âmbito mundial, ganha im-
portância a manutenção de ocupantes em núcleos informais, com garantias jurí-
dicas, melhorias urbanas, ambientais e habitacionais, enquanto política pública de 
custo reduzido e alto impacto positivo, econômico, político e social. 

Adicionalmente, a política pública ora apresentada também vai ao encontro 
das conclusões apresentadas pela Federação Nacional dos Engenheiros (FNE) 
no projeto Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento – Cidades, de 2016, 
em que já se apontava a necessidade de um programa para identificar as ina-
dequações das construções, propor e executar melhorias habitacionais. Tal ca-
minho, certamente, poderia ter um alcance tão importante quanto o programa 
“Minha Casa Minha Vida”, com menores custos e viabilizando a criação de am-
bientes ventilados, ensolarados, sem fungos e bolores em uma maioria de imó-
veis situados já em áreas urbanizadas, eliminando os desgastes da necessidade 
de mudança do local de moradia.

Versão sintética e editada da nota técnica  
“Engenharia x Habitação”. Confira a íntegra no site do projeto  
Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento. 

Em 2018, mercado aposta na 
retomada do programa “Minha 
Casa, Minha Vida” para a faixa 1.
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http://crescebrasil.org.br/index.php/recuperacao-pos-pandemia-2020
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Carlos Lessa em eventos do 
Cresce Brasil, projeto com o 
qual colaborou desde 2006 até 
o seu falecimento neste ano. 

COLABORADOR E ANIMADOR DE PRIMEIRA HORA do pro-

jeto Cresce Brasil, Carlos Lessa via na profissão a capacidade 

de produzir o amanhã, portanto de construir o futuro dos brasi-

leiros. Falecido em 5 de junho último, o professor recebe mais que 

justa homenagem nesta edição da iniciativa que ajudou a criar.

ritA CAsAro

As dificuldades gigantescas e inéditas de 2020 – com o desemprego que atin-
ge mais da metade da População Economicamente Ativa (PEA) e a queda de 9,7% 
no Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre – podem fazer parecer pe-
queno o desafio que se apresentava em 2006 à Federação Nacional dos Engenhei-
ros (FNE). No entanto, com crescimento médio de 2,5% fazia 25 anos, o Brasil não 
dava o salto de desenvolvimento que tanta se esperava, e os 500 mil profissionais 
representados pela entidade perdiam oportunidades e relevância social. A sensa-
ção era de muito esforço para nenhum avanço.

Convencido da urgência em influir no debate público sobre um projeto nacional 
de desenvolvimento que mudasse esse cenário, o presidente da federação, Muri-
lo Pinheiro, idealizou a iniciativa que seria depois intitulada projeto Cresce Brasil 
+ Engenharia + Desenvolvimento. A ideia era construir a proposta da categoria 
para uma virada significativa que levasse à expansão econômica e ao avanço social 
e tecnológico.  

Ousada em si, a ideia demandava forte engajamento e mobilização dos profissio-
nais nos quatro cantos do País, o que foi alcançado com a realização de dezenas de 
seminários e debates que reuniram milhares de pessoas em todas as regiões. Exigia 
também sólida base teórica e rumos assertivos a serem seguidos. Esse ponto essencial 
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O economista que  
valorizava a engenharia

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/28111-pela-primeira-vez-menos-da-metade-das-pessoas-em-idade-de-trabalhar-esta-ocupada
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28721-pib-cai-9-7-no-2-trimestre-de-2020
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/28721-pib-cai-9-7-no-2-trimestre-de-2020
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foi generosa e magistralmente assegurado pelo economista Carlos Lessa, à época já 
ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 
professor da Universidade Federal do Rio Janeiro (UFRJ), da qual havia sito reitor.

Uma visita a Lessa, em sua casa no Rio de Janeiro, no início de 2006, além de 
agradabilíssima conversa, rendeu a indicação do que seriam os fundamentos do 
Cresce Brasil e a lista de temas estruturantes para a retomada da economia nacio-
nal, visando melhores condições de vida aos brasileiros. Também desse contato veio 
a indicação do engenheiro Carlos Monte para a coordenação da produção de notas 
técnicas por consultores das áreas escolhidas: ciência & tecnologia, energia, sanea-
mento e recursos hídricos, infraestrutura e transportes urbanos. O agronegócio, pela 
importância na balança comercial, seria acrescentado depois. A meta do projeto era 
crescimento de 6% ao ano, tendo com premissa revisão da política macroeconô-
mica, com a redução dos juros – à época em níveis estratosféricos – e estímulo à 
produção, e investimentos públicos e privados da ordem de ao menos 25% do PIB. 

Assim, como fez ao longo de toda sua trajetória como intelectual e ativista, 
Lessa colocou o seu saber e a sua enorme capacidade a serviço do País e do povo 
brasileiro, colaborando com o projeto da engenharia, profissão que mereceu sua 
admiração irrestrita. “Esse é o profissional mais desejado pela sociedade brasileira; 
a engenharia não é uma atividade rotineira, não reproduz o existente, produz o 

novo, o amanhã”, afirmou em entrevista ao jornal da 
FNE em março de 2006.

Em julho seguinte, no Rio de Janeiro, reuniu-se 
com a direção da FNE e o grupo de consultores já or-
ganizado e trabalhando a todo vapor pela primeira 
edição do Cresce Brasil. Foi uma oportunidade para 
que o professor orientasse o esforço de elaboração 
de propostas factíveis.

Em 13 de setembro do mesmo ano, na abertura 
do VI Congresso Nacional dos Engenheiros (Conse), o 
Cresce Brasil foi lançado no evento que contou com 
a presença de Lessa, que se manteve engajado ao 

projeto nos períodos subsequentes, colaborando e participando de vários outros 
debates. Entre eles, VIII Conse, realizado em setembro de 2012, quando abordou, 
entre outras questões, o drama do transporte público ineficiente: “Hoje 80% da 
população brasileira é urbana, e a logística é péssima. O tempo gasto no trânsito 
das cidades de médio e grande porte é uma tortura diária para os trabalhadores.”

Ele se manteve-se assim, como referência permanente do Cresce Brasil, até seu 
falecimento em 5 de junho último, profundamente lamentado. “O professor Lessa se 
vai, mas deixa enorme legado a todos nós que tivemos a oportunidade de aprender 
com ele lições importantíssimas, como a necessidade urgente e primordial de comba-
ter a desigualdade atroz que penaliza a população. Honremos a sua memória e siga-
mos no bom combate”, declarou Murilo à época.

Esta nova edição do projeto dos engenheiros segue esse espírito. Em meio à 
pandemia que assola o mundo e a uma crise econômica muitíssimo mais severa 
que a estagnação de 14 anos atrás que inspirou o Cresce Brasil, a FNE propõe ao 
País agir com seriedade para superar as dificuldades e voltar a buscar o caminho 
do desenvolvimento e do bem-estar coletivo.

Como fez ao longo de  toda a sua 

trajetória, Lessa colocou o seu  

saber e a sua enorme capacidade  

a serviço do País e do povo 

brasileiro, colaborando com a FNE.
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56 anos a serviço da  
categoria e do País

Acesse nossas redes sociais

Visite nosso site:

FNEngenheiros

fnengenheiros 

FNESind

www.fne.org.br

https://www.facebook.com/FNEngenheiros
https://twitter.com/fnengenheiros
https://www.youtube.com/user/FNESind
http://www.fne.org.br
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SDS Edifício Eldorado, salas 106/109  

CEP 70392-901 • Brasília/DF 

Telefone: (61) 3225-2288

secretaria@fne.org.br

www.fne.org.br

Um projeto de  
desenvolvimento 

para o País

http://www.fne.org.br
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