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Mesmo sem entregar BR-163, governo
promete ferrovia de R$ 10 bi para grãos
André Borges
Lu Aiko Otta
Victor Martins / BRASÍLIA

Sem conseguir entregar a pa-
vimentação de uma rodovia
que promete revolucionar o
escoamento de grãos do País,
a BR-163, o governo decidiu
agora assumir um compro-
misso bem mais complicado:
construir uma ferrovia de
1.140 quilômetros, estimada
em R$ 10 bilhões, bem ao lado
do traçado da estrada.

O plano prevê que os trilhos
comecem a ser lançados em Lu-
cas do Rio Verde, no coração da
soja do Mato Grosso, e avan-
cem rumo ao norte do País, até
chegarem em Itaituba, no Pará,
onde está em construção um po-
lo logístico, nas margens do Rio
Tapajós.

Na semana passada, o gover-
no sinalizou que não pretende
transformar a “Ferrogrão” em
mais um plano logístico mirabo-
lante e fixou um pagamento de
R$ 33,791 milhões para o consór-
cio Estação da Luz Participa-
ções (EDLP), que elaborou estu-
dos técnicos para apoiar a elabo-
ração do edital e do leilão da fer-
rovia.

A avaliação oficial é de que o
produtor rural passaria a ter
duas opções para escoar sua car-
ga, a rodovia e a ferrovia, para
chegar aos portos da região Nor-
te do País. Por meio dos rios
amazônicos, o caminho ficará
mais curto e, consequentemen-
te, mais barato. A realidade
atual, porém, é bem diferente.

Vida real. Para os produtores
da região, a promessa era de que
a BR-163, em seu trecho paraen-
se, estaria asfaltada até o fim do
ano passado e, diante dessa ex-
pectativa, o planejamento era
escoar a maior parte da produ-
ção do Mato Grosso por esse ca-
minho.

As condições da estrada, no
entanto, não permitiram que es-
sa estratégia se realizasse e as
principais saídas continuarão a
ser os Portos de Paranaguá
(PR) e Santos (SP), a mais de 2
mil km de distância.

O presidente da Associação
dos Produtores de Soja e Milho
do Brasil (Aprosoja), Almir Dal-
pasquale, afirmou ainda que o
escoamento da produção não
evoluiu em relação à safra passa-
da. “Vamos continuar a escoar a
maior parte dos grãos por cami-
nhões, pelos portos do Sudeste
e Sul. O governo não cumpriu a
promessa de entregar a BR-163
ao menos asfaltada e maior par-
te da produção não vai sair pe-
los portos do Arco Norte, como
planejávamos”, afirmou.

Dados do Ministério da Agri-
cultura apontam que, mesmo

com todas as dificuldades, o
agronegócio tem buscado as ro-
tas do Norte.

Há cinco anos, 8% do total de
soja e milho destinado ao mer-
cado internacional saia pela re-
gião. No ano passado, os embar-
ques chegaram a 20%. A maior
parte desse volume, no entan-

to, foi obrigada a sair por outras
vias que não a BR-163.

Entre a promessa de uma no-
va ferrovia e a conclusão da es-
trada, os produtores cobram a
solução mais imediata, que é a
conclusão do asfaltamento da
BR-163.

A obra foi retomada e, até ago-

ra, estava a cargo do Departa-
mentoNacionaldeInfraestrutu-
ra de Transportes (Dnit). Po-
rém, o trecho foi incluído na lis-
ta de vias a serem concedidas na
segunda etapa do Programa de
Investimentos em Logística
(PIL), anunciado em meados de
2015. A entrada da rodovia no

plano de concessões foi o argu-
mento que faltava ao Dnit para
deixar de lado as obras, que vi-
nhamdragando ospoucos recur-
sos que a autarquia ainda detém.

O setor privado não abre mão
do apoio estatal. “Queremos
que os contratos do Dnit sejam
mantidos e depois repassados
ao concessionário”, disse o pre-
sidente executivo da Associa-
ção Nacional de Usuários de
Transportes (Anut), Luis Henri-
que Teixeira Baldez.

Pedágio. Além da interrupção
das obras, os transportadores
estão preocupados com o valor
da tarifa de pedágio prevista pa-
ra a rodovia, depois de concedi-
da. A proposta do governo pre-
vê tarifa de até R$ 22,30 na pra-
ça de Novo Progresso (PA). Se
percorrer todo o trecho conce-
dido, o gasto chegará a R$ 98,10.
Esses são preços para carros de
passeio, mas caminhões paga-
rão mais.

Além disso, os valores são de
janeiro de 2015. Atualizado, o
gasto nas sete praças de pedá-
gio previstas no trecho chega a
R$ 110,00.

O governo calculou um preço
alternativo, mais baixo, consi-
derando que haverá redução do
tráfego caso a ferrovia seja mes-

mo construída. Nesse caso, o pe-
dágio máximo passará de R$
10,05 para R$ 9,73 para cada 100
km. “É praticamente o mesmo
preço”, disse Baldez.

A Anut pretende propor ao go-
verno que reveja totalmente o
modelo dessa concessão. A enti-
dade defende que a previsão de
duplicar o trecho seja excluída
do cálculo da tarifa, o que redu-
ziria o preço a praticamente me-
tade. O contrato contemplaria
um gatilho, que seria acionado
em caso de a demanda aumen-
tar demais.

O governo já sinalizou que es-
se deve ser mesmo o caminho a
ser seguido. “Do jeito que está,
o usuário está pagando por uma
duplicação que pode ficar ocio-
sa”, disse Baldez. “É jogar di-
nheiro fora.”

Procurado pela reportagem,
o Ministério dos Transportes
não se manifestou até o fecha-
mento desta matéria.
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Tal como na primeira rodada de
concessões, o custo elevado do
pedágio poderá forçar o gover-
no a rever as condições dos pro-
jetos que integram a segunda
versão do Programa de Investi-
mentos em Logística (PIL). O
aumento do custo de crédito e a
necessidade de atrair empreen-
dedores mesmo num cenário
de incertezas na economia leva-
ram à fixação de tarifas mais ele-

vadas nessa segunda rodada.
“Não estamos de acordo com

as tarifas”, disse o deputado Val-
dir Colatto (PMDB-SC), refe-
rindo-se à chamada Rodovia do
Frango, um conjunto de tre-
chos em Santa Catarina e no Pa-
raná que será o próximo a ser
leiloado pelo governo.

Uma frente de parlamenta-
res catarinenses já esteve duas
vezes com o ministro dos Trans-
portes, Antônio Carlos Rodri-
gues, para pedir a revisão dos

preços. “Vamos retomar as ne-
gociações depois do carnaval”,
informou o deputado.

Há praças de pedágio nessa
rodovia onde a tarifa máxima su-
perará os R$ 14. Isso criará uma
situação de discrepância com
outras vias da região, mesmo
concedidas, nas quais as tarifas
são bem menores. Essa diferen-
ça de preços é vista como uma
tributação adicional sobre os
Estados onde há a concessão.
Uma proposta em discussão pe-

lo setor privado daquela região
é fixar uma tarifa padrão para
todas as rodovias, na faixa de R$
5 para cada 100 km.

O preço elevado é também o
que preocupa os usuários da
BR-163 entre Sinop (MT) e Miri-
tituba (PA). “O governo precisa
abandonar a ideia de que con-
cessão é para fazer obras”, disse
o presidente executivo da Asso-
ciação Nacional dos Usuários
de Transportes (Anut), Luis
Henrique Teixeira Baldez.

“Concessão é para dar aos usuá-
rios uma estrada de qualidade”.

O novo Programa de Investi-
mento em Logística (PIL 2), lan-
çado em junho do ano passado,
prevê investimentos de R$ 66
bilhões em novas concessões
de rodovias. Inicialmente pre-
via-se fazer quatro leilões de ro-
dovias em 2015: o lote da rodo-
via do frango; a BR-364
(GO/MG); a BR-364/060
(MT/GO); e BR-163 (MT/PA).
Ficou tudo para este ano. Con-
sequentemente, outros 11 tre-
chos de rodovias previstos para
serem leiloados em 2016 devem
ficar para 2017 e 2018. /L.A.O.

l Portos do Norte

Infraestrutura. Plano prevê que a ‘Ferrogrão’ siga o traçado da rodovia, ligando o Mato Grosso ao Pará; promessa era de que a
BR-163 estaria asfaltada até de 2015, mas, sem a pavimentação, soja continua a ser exportada por Paranaguá (PR) e Santos (SP)
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‘O governo não entregou a
BR-163 e a maior parte da
produção não vai sair pelos
portos do Arco Norte’
Almir Dalpasquale
PRES. DA APROSOJA
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Governo estuda construir ferrovia paralela à rodovia BR-163
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OCEANO
ATLÂNTICO

INFOGRÁFICO/ESTADÃO

N

Inacabada. BR-163, na região de Diamantino, em Mato Grosso; uma das principais estradas da região, rodovia não foi pavimentada em trecho paraense

“O governo precisa
abandonar a ideia que
concessão é para fazer
obras.”

“Queremos que os
contratos do Dnit sejam
mantidos e depois
repassados ao
concessionário.”
Luis Henrique Teixeira Baldez
PRESIDENTE EXECUTIVO DA

ASSOCIAÇÃO NACIONAL

DOS USUÁRIOS DE

TRANSPORTES (ANUT)

Pedágio caro pode complicar novas concessões


