
FGV CERI - BID
Brasília, 26 de janeiro de 2018 

Alexandre Barra
Diretor Regional da ABCR

CONCESSÕES DE 
RODOVIAS E O 
TRANSPORTE 
SUSTENTÁVEL



Concessão de 
rodovias 

Premissas e 
principais 
números 



INFRAESTRUTURA 
RODOVIÁRIA ? 

COMO 
INVESTIR em

SETOR PÚBLICO
• Sem capacidade de 

investimento

SETOR PRIVADO
• Concessões tradicionais
• PPPs



• Brasil precisa crescer e infraestrutura é base, promove 
o  crescimento sustentável e diminui ineficiências do 
sistema de transportes (passageiros e cargas)

• São necessários e urgentes diversos investimentos em 
ampliação e manutenção da rede de rodovias

• Governo brasileiro não tem recursos suficientes para 
as diversas necessidades da Nação

• No Brasil, hoje, a concessão não é opção, é talvez a 
única saída

CONCESSÕES?
POR QUE
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Federais
Estaduais
Municipais

CONCESSÕES
MAPA DAS 

Extensão (km)

Malha Pista 
Simples

Pista 
Dupla

Total

Federal 5.475 3.881 9.356

Estadual 5.196 4.837 10.033

Municipal 0 30 30

Total 10.671 8.748 19.419



Federais
Estaduais
Municipais

CONCESSÕES
MAPA DAS 



A ABCR
62 concessionárias

associadas

20
federais

40
estaduais

2
municipais

R$ 50 bi Investidos em melhorias
(desde 1995)

Recuperação, 
ampliação
e melhoria

R$ 45 bi
Investidos em
manutenção
(desde 1995)

Manutenção
e prestação
de serviço

R$ 20 bi a serem investidos
nos próximos 5 anos

Previsão nos contratos 
já existentes

Fonte: ABCR 

2018

55 mil em 2016

Empregos

19.419km
de malha
concedida
(associadas) 

9,2 % das rodovias 
pavimentadas

210.000km
malha total nacional



Rodovias Concedidas
19.419 km

22,6 %
regular

74,4 %
excelente/bom

Gestão Pública
85.466 km

36,3%
regular

29,6 %
excelente/bom

3,0 %
ruim/péssimo

34,1 %
ruim/péssimo

RODOVIAS 2017
21ª EDIÇÃO PESQUISA CNT de

As 19 melhores rodovias 
do País são concedidas

BR 163 (2017)
Sinop/Miritituba (MT/PA)

SP 270/325 (2017)
Assis (SP)

Avaliados:
 Geometria da Via
 Pavimento 
 Sinalização



CONCESSÕES

62 SPEs

• 7 grupos de investidores
• 48 concessões

• 14 concessionárias individuais

CONCESSÕES RECENTES (SP)

• Rodovia Centro-Oeste – Entrevias

• Rodovia dos Calçados – Arteris
(Via Paulista)

• Rodoanel – Ecorodovias

EXISTENTES



Desafios do 

Setor



• Bons projetos, aderentes à realidade brasileira

• Fundo Garantidor para Riscos Não Gerenciáveis

• Financiamentos de longo prazo com regras claras

• Licenciamento ambiental adequados ao prazo dos 
contratos

• Marco regulatório claro e permanente

• Agências reguladoras autônomas

SETOR
DESAFIOS do



• Aprimoramento das relações entre os órgãos de 
controle e as concessionárias

• Congresso Nacional informado sobre o setor e com 
atuação voltada para a sustentabilidade das 
concessões

• Base de pagantes ampliadas - Onde todos pagam, 
todos pagam menos. 

SETOR
DESAFIOS do



O programa veio para ficar

Mas....

• Governo precisa ver concessionárias como parceiras

• Usuário precisa entender o conceito de Usuário Pagador

• O País precisa ver a concessão como prestação de serviço

VALEM a PENA!
CONCESSÕES de RODOVIAS

• Investidor precisa entender como um negócio 

de longo prazo



O licenciamento 
socioambiental 
no setor de 
concessão de 
rodovias: visão da 
ABCR



PRINCÍPIO LEGAL

O licenciamento ambiental foi instituído no Brasil por meio da Lei n.º

6.938/1981, que em seu artigo 9º, inciso IV, o incluiu dentre os

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente.

A partir de então qualquer construção, instalação, ampliação e

funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos

ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem

como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental,

devem submeter-se, previamente, ao licenciamento ambiental.
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PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL

CF88, art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder

Público:

(...)

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade

potencialmente causadora de significativa degradação do meio

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
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FASES DO LICENCIAMENTO
LP

Fonte: IBAMA
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FASES DO LICENCIAMENTO
LI

Fonte: IBAMA
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FASES DO LICENCIAMENTO
LO

Fonte: IBAMA

19



QUESTÕES MACRO
Política Pública (1/2)

• Falta de base de dados comum entre os órgãos (informações e mapas 
oficiais - art. 21, XV, CF);

• Alta discricionariedade dos agentes: subjetividade e imprecisão das 
normas administrativas;

• Emprego de externalidades não pactuadas: Imposição de uma série de 
compensações pelos órgãos intervenientes, que nada têm a haver com 
os impactos ambientais causados, para suprir carências governamentais 
e operacionais não atendidas pelo Poder Público; 

• Multiplicidade de atores  com baixa cooperação; 
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QUESTÕES MACRO
Política Pública (2/2)

• Frequente judicialização dos conflitos ambientais, sem a busca de 
alternativas que os resolvam; 

• Equipes subdimensionadas, com alta rotatividade, dificultando a 
expedição das licenças; e

• Responsabilização no CPF: Possibilidade de aplicação de pena individual 
aos técnicos dos órgãos licenciadores em decorrência da Lei de Crimes 
Ambientais, resultando em postura excessivamente cautelosa e de 
mínimo risco.
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• Governo expede licenciamento com condicionantes de difícil 
previsibilidade para o empreendedor: Atraso na implementação, 
produzindo multas e embargos regulatórios;

• Alteração do cronograma do empreendimento decorrente de 
solicitações de estudos complementares e esclarecimentos devido a 
qualidade do estudo ambientais;

• Desequilíbrios econômico-financeiros com condicionantes que não 
estavam previstas;

QUESTÕES MACRO
Problemas observados (1/2)

22



• Desgastes institucionais, incluindo desvalorização das empresas de 
capital aberto;

• Desvalorização dos ativos brasileiros: Em um mercado global, 
investidores estrangeiros preferirão investir em países com regras 
claras de licenciamento ambiental e maior previsibilidade;

• Atraso na emissão das Licenças Ambientais: Frustração da sociedade 
em relação aos resultados da concessão;

• Mortes: A demora em expedir licenças em rodovias de crescente 
demanda aumenta riscos de acidentes, com ou sem mortes.

QUESTÕES MACRO
Problemas observados (2/2)
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Em RODOVIAS CONCEDIDAS
SITUAÇÃO do LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Exigências ambientais x contratos de concessão
O reequilíbrio das exigências ambientais de órgãos como Ibama, ICMBio, Funai, Fundação Palmares, 
IPHAN, etc e Ministério Público não está previsto nos contratos de concessão. Há aumento de risco 
dos contratos e gera impasses.

Compensação ambiental
Quando EIA-RIMA é feito, o realizador da obra pode ter que pagar até 0,5% pelos impactos do 
empreendimento.  Prática regida pela Lei do SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

Por decisão do TCU, as concessionárias fazem diretamente, gerando custos de gerenciamento e 
dificuldades para cumprir procedimentos, como contratação via leilão.
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Em RODOVIAS CONCEDIDAS
SITUAÇÃO do LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Desburocratização do Licenciamento Ambiental
Processo de licenciamento de obras de infraestrutura no Brasil é extremamente moroso, 
mesmo após a emissão da Licença de Instalação. 

A maioria dos empreendimentos são licenciados baseados no projeto básico. Durante a 
implantação  do projeto executivo, quase sempre são necessárias adequações que resultam 
na mudança de tecnologias construtivas e, consequentemente, alterações nos impactos não 
previstos na fase preliminar, como, por exemplo, o aumento da área de supressão vegetal ou 
interferências em áreas de preservação permanente;

O “timing” da implantação do empreendimento versus a adequação do processo de 
licenciamento não conversam, o que resulta em transtornos operacionais, como por 
exemplo, os atrasos de implantação da obra e, até mesmo, embargo do empreendimento.

25



Em RODOVIAS CONCEDIDAS
SITUAÇÃO do LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Obrigações sem relação com impacto ambiental
Nas condicionantes para a emissão de licenças, o Poder Público estipula em alguns casos 
obrigações acessórias sem qualquer relação com os efeitos ambientais que a obra em si 
ocasionará. Essa possibilidade normativa encarece os investimentos, causa imprevisibilidade, 
insegurança jurídica e aumenta os custos das concessionárias.

Custos socioambientais
Os custos socioambientais embutidos nas licenças Ambientais hoje podem chegar a 1/4 do 
valor dos empreendimentos, fato que muitas vezes inviabiliza certas atividades, tornando a 
licença proibitiva. É preciso desburocratizar, modernizar e dar transparência e 
responsabilidade para o licenciamento ambiental.
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Em RODOVIAS CONCEDIDAS
SITUAÇÃO do LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Competência pela gestão das licenças
Os Estados são responsáveis por mais de 90% dos licenciamentos ambientais no país. Por 
essa razão, parece ser mais lógico que caiba à administração estadual gerir tais atividades, 
justamente por conhecer melhor a realidade e a necessidade de sua localidade. A 
concentração dessas atividades no plano federal geraria uma desnecessária burocracia, 
trazendo maior custo e morosidade ao procedimento. Mas há controvérsias...

Manifestação de órgãos ambientais
A manifestação de órgãos como a FUNAI, ICMBio, IPHAN, Fundação Palmares, INCRA, entre 
outros, hoje acontece de maneira vinculante e sem a definição de prazos, o que ocasiona o 
travamento de obras e empreendimentos estratégicos para o desenvolvimento do País, 
muitas vezes por falta de pessoal especializado dentro desses órgãos. Fixar prazos para sua 
manifestação, e especificar em quais áreas essa manifestação é necessária, certamente 
seriam medidas que acelerariam o processo.

27



Em RODOVIAS CONCEDIDAS
SITUAÇÃO do LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Planejamento do Orçamento da Área Ambiental
É rotineira a aprovação de licitações as quais o orçamento para o gerenciamento ambiental é 
inadequado. 

Em diversos casos são aprovados orçamentos que não contemplam o real custo do 
gerenciamento ambiental, o qual abrange todos os estudos e monitoramentos ambientais 
necessários para a emissão da licença e implantação do empreendimento. 

Em algumas situações, ocasiona a paralisação do projeto e, consequentemente,  aumento 
desnecessário dos custos. Some-se a isso, o fato de que processos jurídicos podem levar anos 
para serem concluídos, impossibilitando o uso do bem público pela população.
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INICIATIVAS 
LEGISLATIVAS

Principais
proposições

Casa Projeto Resumo

CD PL 3729/04 Dispõe que para a instalação de obra, empreendimento ou 

atividade potencialmente causadora de degradação do meio 

ambiente, será exigido Estudo Prévio de Impacto Ambiental 

(EIA), com ampla publicidade; regulamentando a Constituição 

Federal de 1988.

SF PLS 654/15 Cria o licenciamento ambiental especial, procedimento 

administrativo específico destinado a licenciar 

empreendimentos de infraestrutura estratégicos.

SF PEC 65/12 Assegura a continuidade de obra pública após a concessão da 

licença ambiental; dispõe que a apresentação do estudo prévio 

de impacto ambiental importa autorização para a execução da 

obra, que não poderá ser suspensa ou cancelada pelas 

mesmas razões a não ser em face de fato superveniente.

SF PEC 153/15 Estabelece que para efetivar o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público 

promover práticas e adotar critérios de sustentabilidade, em 

seus planos, programas, projetos e processos de trabalho, bem 

como na aquisição de bens e contratação de serviços e obras.

SF PLS 401/13 Estabelece como anexo do edital de licitação no caso de 

empreendimento para o qual seja obrigatório o licenciamento 

ambiental, a licença exigida pela legislação aplicável para a sua 

instalação.

SF PLS 602/13 Dispõe sobre a criação do Balcão Único de Licenciamento 

Ambiental, órgão colegiado, de caráter consultivo, vinculado ao 

órgão ambiental licenciador federal, que atuará no 

licenciamento ambiental federal dos empreendimentos 

considerados estratégicos e prioritários para o Estado.
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• PL 3729/2004, que trata de licenciamento ambiental, já sofreu 
várias modificações, devido a divergências de posicionamento 
dos diversos stakeholders;

• Prevê medidas importantes, como definição de prazo para os 
órgãos responsáveis emitirem as respectivas licenças ambientais, 
assim como a criação de procedimento de licenciamento mais 
simples para empreendimentos de infraestrutura de menor 
impacto ambiental (ex. duplicação dentro de faixa de domínio);

• O projeto aguarda deliberação do Plenário da Câmara dos 
Deputados, onde poderá sofrer modificações.

INICIATIVAS LEGISLATIVAS
Principal projeto em discussão



Considerações Finais (1/2)

Licenciamento Ambiental em Concessões de Rodovias

• Os principais problemas hoje no licenciamento socioambiental no Brasil 
são, na visão da ABCR: a falta de base de dados comuns entre os órgãos 
(informações e mapas oficiais), a alta discricionariedade dos agentes, e 
a multiplicidade de atores com baixa cooperação entre si;

• Se há muitos interlocutores para um único licenciamento, e às vezes um 
depende do outro, caímos no imobilismo, já que entra-se na crise do 
“ovo ou galinha?”. Ou seja, um não faz enquanto o outro não se 
manifesta; 
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Considerações Finais (2/2)

Licenciamento Ambiental em Concessões de Rodovias

• Tempo incerto para sair o Licenciamento = custo . Obs.: custo “não é 
problema” para garantir que toda mitigação socioambiental seja 
realizada. O problema é não ter condições de estimar o custo!

• O empreendedor não se importa em gastar o que previu. Ele se importa 
em não saber o que vai gastar (ex. condicionantes) e se importa em 
gastar mais do que previu. Se a Licença demora a sair, o tempo parado é 
custo possível de ser mensurado.
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