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RELATÓRIO Nº 201505623 

PROGRAMA 
2075 - Transporte Rodoviário 

AÇÃO DE GOVERNO 
2907 - Fiscalização da Exploração 
da Infraestrutura Rodoviária 

A ação de controle foi realizada 
com o objetivo de avaliar:   

a) a conformidade da aprovação do
projeto de execução da obra da
Nova Subida da Serra de
Petrópolis, na concessão da BR-
040 Juiz de Fora/Rio;

b) a conformidade da concessão de
reequilíbrio econômico-financeiro
do empreendimento;

c) a atuação da ANTT na condução
do processo de aprovação.

UNIDADE EXAMINADA 
Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT 

POR QUE O TRABALHO FOI REALIZADO? 

Este Relatório versa sobre as avaliações resultantes da ação 
de controle decorrente do pedido da Procuradoria da 
República no Município de Petrópolis, de auxílio técnico e 
cooperação para avaliar os impactos e possíveis 
irregularidades decorrentes da obra da Nova Subida da 
Serra de Petrópolis, objeto do contrato de concessão nº 
138/95-00, do trecho da BR-040/RJ, firmado entre a ANTT 
e a Concessionária CONCER (Companhia de Concessão 
Rodoviária Juiz de Fora – Rio).  

Da análise da documentação encaminhada, constatou-se 
que a Procuradoria identificou três irregularidades, a saber: 
ausência de licitação para a execução da obra, falta de 
projeto executivo aprovado quando do início das obras e 
não previsão orçamentária dos recursos necessários para 
execução a obra. 

Cabe destacar a significativa divergência entre os valores da 
verba estimada no Programa de Exploração da Rodovia 
(PER), de R$ 80.0000.000,00 (abr/95), para a execução da 
Nova Subida da Serra e o valor do projeto apresentado pela 
CONCER, de R$ 222.687.320,00 (abr/95), ou seja, 236% 
superior à verba estipulada. Esses valores atualizados em 
abril de 2013 são, respectivamente R$ 279.720.120,96 e 
R$ 941.559.817,17. 

Em face de tal divergência, a ação de controle buscou 
avaliar a conformidade das ações desenvolvidas nos 
processos de: a) elaboração do EIA/RIMA e do 
licenciamento ambiental; b) aprovação dos estudos e 
projetos para execução da obra; c) escolha do traçado e da 
solução de engenharia a ser adotada; d) concessão de 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; e) 
irregularidades apontadas pelo Ministério Público Federal.  

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS? QUAIS 
RECOMENDAÇÕES FORAM EMITIDAS? 

Com base nos exames realizados, além da confirmação das 
irregularidades apontadas pela Procuradoria, os principais 
achados de auditoria foram: a escolha da solução de 
engenharia decorrente de análise de viabilidade técnica, 
econômica e ambiental inadequada e a concessão indevida 
de reequilíbrio econômico financeiro por perda de fluxo de 
veículos e pela realocação da Praça de Pedágio P1. 

Ministério da Transparência e 

Controladoria Geral da União 
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A seguir estão relacionadas as conclusões sobre os achados 
de auditoria: 
 
1) Quanto à escolha da solução de engenharia: 

 
a) A escolha da solução de engenharia, com a 

introdução no projeto de um túnel de 4,69 
quilômetros, decorreu de uma inadequada forma de 
análise de viabilidade, na qual, sob argumentos de 
condições ambientais restritivas, as Alternativas 1 e 
2, apontadas como as mais adequadas do ponto de 
vista geológico e geotécnico, foram excluídas.  
 

b) A alternativa locacional escolhida (túnel) ocasionou 
o aumento significante do valor da obra da Nova 
Subida da Serra, inicialmente previsto no PER. Esse 
valor passou de R$80.000.000,00 (abr/95) para R$ 
222.687.320,00 abr/95), ou seja, 236% superior à 
verba estipulada. Esses valores atualizados em abril 
de 2013 são, respectivamente R$279.720.120,96 e 
R$941.559.817,17. 
 

c) Não consta, no processo de aprovação da obra, o 
EVTEA elaborado de acordo com a norma EB-101 do 
DNIT (Anexo IV da Resolução ANTT nº 1.187/2005), 
que demonstre a análise integral de todas as 
alternativas, possíveis sob o ponto de vista técnico, 
econômico/financeiro e ambiental. Tampouco 
foram comparados os custos e benefícios de cada 
uma dessas alternativas, como fator de escolha da 
solução mais adequada. O custo da Alternativa 1, 
apontado pelo EIA 1.2 como o menor entre eles, 
sequer consta no processo de aprovação. 
 

d) Não restou comprovada, junto ao IBAMA, a vedação 
absoluta à duplicação do trecho de 1.500 metros 
que atualmente cruza a Rebio do Tinguá, prevista na 
Alternativa 1, que foi apontada pelo EIA/RIMA como 
justificativa principal à exclusão da mesma. De 
acordo com o órgão ambiental, caso fosse escolhida 
aquela Alternativa, possivelmente medidas 
mitigadoras e compensatórias mais severas seriam 
exigidas. 
 

e) De acordo com documentos disponibilizados pelo 
Ibama, na alternativa escolhida pela concessionária 
e aprovada pela ANTT, o desemboque do túnel 
localiza-se no interior da Rebio do Tinguá, a despeito 
da alteração de seu traçado original. 
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f) Os limites do Decreto de Criação da Reserva, de 

acordo com o mapa disponibilizado, já englobavam 
parte do traçado da BR-040 em dois outros trechos, 
além do apontado pelo EIA/RIMA, bem como áreas 
já urbanizadas. Desse modo, não se justificam as 
alegações de restrições ambientais para o trecho da 
alternativa 1 que corta a Rebio. 
 

g) As justificativas para exclusão da Alternativa 2, de 
sérias dificuldades logísticas de execução, por 
interferência com o tráfego e com comunidades 
lindeiras, bem como de riscos de deslizamentos em 
função de eventos extremos, não foram 
devidamente comprovadas com base em 
fundamentações técnicas. Assim, as citadas 
justificativas revelaram-se insuficientes como fator 
determinante para desvinculação total da nova via 
com o trecho superior da atual subida e como 
motivo para a opção pela solução do túnel longo. 
 

h) Simultaneamente à apresentação da Alternativa 5, 
que elevou significativamente o custo do 
empreendimento, a ANTT discutia alteração das 
formas de reequilíbrio econômico financeiro dos 
contratos de concessão. Essa discussão resultou na 
edição da Resolução 3.651/2011, que introduziu a 
opção de pagamentos diretos às concessionárias 
pelo Poder Público nos casos de novos 
investimentos aos contratos de concessão, 
mediante utilização de recursos do OGU.  
 

i) A extensão total do túnel em rampa de 6%, 
limitando a velocidade de caminhões pesados a 15 
km/h, com apenas duas faixas de rolamento, de 
acordo com informações do projeto, poderá 
representar riscos ao fluxo de tráfego e à segurança 
da operação do túnel. 
 

j) Não há evidências no processo de que os custos de 
operação do túnel e os respectivos impactos nas 
tarifas tenham sido considerados na escolha da 
solução. 
 

k) Deverá ser dada ciência aos órgãos e instâncias 
competentes das inconsistências acerca dos limites 
legais da Rebio do Tinguá e sua alteração descrita no 
EIA aprovado, para conhecimento e eventual 
adoção de providências, e o devido esclarecimento 
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da questão, além de eventual responsabilização pela 
inserção de informações divergentes do decreto, 
nos estudos ambientais. 

 
2) Quanto ao reequilíbrio EEF do contrato decorrente da 

perda de tráfego na praça de pedágio P1 (xerém):  
 
O processo de concessão de reequilíbrio econômico-
financeiro devido à perda de fluxo de veículos e o 
pagamento das obras de realocação da praça de pedágio 
P1, motivados pela abertura do Arco Metropolitano do Rio, 
apresentam inconsistências e afiguram-se irregulares, 
tendo em vista a existência de cláusula estabelecendo risco 
de tráfego ao encargo da concessionária. Ademais, os 
estudos foram elaborados com base em estimativas de 
modelagem de tráfego cuja conformidade, avaliada 
posteriormente pela ANTT com base unicamente em 
informações fornecidas pela Concessionária, necessita 
comprovação a partir de dados obtidos pela própria 
Agência. 

 
3) Quanto ao cronograma de conclusão da obra e suas 

alterações: 
 
Em relação ao cronograma de conclusão da obra de 
duplicação da Nova Subida da Serra de Petrópolis, o 
planejamento inicial previsto no contrato previa o término 
da obra em 2006. Esta obra foi definida como de grande 
importância para o desenvolvimento da região e por isso 
planejada para ser concluída em 2 anos. Entretanto, foram 
observadas 3 alterações de cronograma do 
empreendimento (1ª com término em 2017, 2º com 
término em 2011 e 3ª com término em 2014, para COPA 
2014 e Olimpíada 2016) sem qualquer justificativa, e, 
ainda, sem qualquer penalização à concessionária, seja por 
postergação de investimentos ou por inexecução. 
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Unidade Examinada: AGÊNCIA NACIONAL DE 

TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT) 

 
Introdução 

 

1 Introdução 

 

 

Este Relatório versa sobre as avaliações resultantes da ação de controle decorrente do 

pedido da Procuradoria da República no Município de Petrópolis, de auxílio técnico e cooperação 

para avaliar os impactos e possíveis irregularidades decorrentes da obra da Nova Subida da Serra 

de Petrópolis, objeto do contrato de concessão nº 138/95-00, do trecho da BR-040/RJ, firmado 

entre a ANTT e a Concessionária CONCER (Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – 

Rio). 

 

O Ofício nº 627/2015/PGR/5ª CCR/MPF, de 10/08/2015, versa sobre o “requerimento de 

auxílio técnico para que a Controladoria-Geral da União, por demanda especial, coopere com o 

trabalho desenvolvido na Procuradoria da República no Município de Petrópolis”. O referido ofício 

encaminha, em anexo, o Ofício/PRM/Petrópolis/GAB/JB nº1751/2015, de 05/08/2015, o qual 

resume as possíveis irregularidades relacionadas ao contrato de concessão nº 138/95-00, que 

envolve a CONCER, e no qual constam as principais peças informativas do caso. 

 

Cabe ressaltar que o surgimento dos questionamentos sobre o empreendimento decorre da 

significativa divergência entre os valores da verba estimada no Programa de Exploração da 

Rodovia (PER), de R$80.0000.000,00 (abr/95), para a execução da Nova Subida da Serra e o valor 

do projeto apresentado pela Concer, de R$ 222.687.320,00 (abr/95), ou seja, 236% superior à verba 

estipulada. Esses valores atualizados em abril de 2013 são, respectivamente R$279.720.120,96 e   

R$941.559.817,17. 
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 Da análise da documentação encaminhada, observa-se que a Procuradoria identificou três 

irregularidades, a saber: ausência de licitação para a execução da obra, falta de projeto 

executivo aprovado quando do início das obras e não previsão orçamentária dos recursos 

necessários para execução a obra. Além disso, constatou-se que no próprio MPF/RJ estão em 

andamento quatro Ações Civis Públicas (ACP) relacionadas: à obra de execução da NSS (ACP nº 

0000067-87.2014.4.02.5106); à alteração de localização da praça de pedágio (ACP nº 0032657-

83.2015.4.02.5106); à construção e detonações do túnel da NSS (ACP nº 0010565-

14.2015.4.02.5106); e à desocupação de imóveis na BR-040/RJ (ACP nº 0062146-

68.2015.4.02.5106).  

 

 Diante disso, foram realizadas entrevistas e reuniões com os gestores responsáveis e 

solicitações de informações adicionais junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT), ao Tribunal de Contas da União (TCU) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), não sendo realizadas tratativas junto ao Ministérios dos 

Transportes (MT). Além disso foram analisados os processos das ações civis públicas do MPF, 

bem como o processo de licenciamento do empreendimento junto ao IBAMA. Cabe ressaltar 

também que o TCU indicou a realização de duas ações de controle na SEINFRA Rodovias, sendo 

uma para verificar o projeto, o orçamento, a execução e a qualidade da obra, e outra com o mesmo 

objeto do pleito daquela Procuradoria à CGU. Com relação às ações do TCU, ressalta-se o Acórdão 

nº 18/2017 - Plenário, de 18/01//17, que julgou a sobreavaliação do valor do reequilíbrio 

econômico-financeiro no fluxo de caixa marginal decorrente de superestimativa de alíquota de 

IRPJ e CSSL; o sobrepreço no orçamento da obra; e os projetos básico e executivo desatualizados 

e deficientes. 

 

 Em 03/12/2015, foi realizada reunião com integrantes desta Controladoria e da ANTT 

(Diretoria, Superintendência e Gerências). Nessa reunião, foram tratadas questões relacionadas às 

três irregularidades apontadas pelo MPF, além de outros pontos identificados pela CGU, que 

suscitaram necessidade de esclarecimentos. Foram realizadas, ainda, duas interlocuções com a 

Agência e com o IBAMA no intuito de esclarecer os pontos relacionados à realocação da praça de 

pedágio P1 e ao licenciamento ambiental do empreendimento. Posteriormente, foi realizada a 

reunião de encerramento dos trabalhos com a apresentação da matriz de achados. 

 

 

 

1.1 Informações sobre a Ação de Controle 

 

 

Ordem de Serviço: 201505623 

Número do Processo: 00190.017820/2015-35 

Município/UF: Brasília/DF 

Órgão: MINISTERIO DOS TRANSPORTES 

Instrumento de Transferência: Não se Aplica  

Unidade Examinada: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 

Montante de Recursos Financeiros: R$ 0,00 

Prejuízo: R$ 0,00 

 

 

   

 

  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

Página 7 de 68 

 

SUMÁRIO 

 

 

RESUMO ......................................................................................................................................... 8 

 

ÍNDICE DE SIGLAS ..................................................................................................................... 11 

 

ÍNDICE DE QUADROS E FIGURAS .......................................................................................... 11 

 

2 Resultados dos Exames .......................................................................................................... 12 

2.1 Parte 1 .............................................................................................................................. 12 

 

2.1.1 ESCOLHA DA SOLUÇÃO DE ENGENHARIA DECORRENTE DE ANÁLISE 

DE VIABILIDADE INADEQUADA .................................................................................... 12 

 

2.1.1.1 Justificativas do Eia/Rima para escolha de traçado .......................................... 12 

2.1.1.2 Justificativa ambiental para a proposição da “Alternativa 5” ........................... 20 

2.1.1.3 Justificativa técnica para escolha da Alternativa 5 (construção do túnel) ........ 23 

2.1.1.4 A aprovação do Licenciamento Ambiental pelo Ibama e inconsistências nos 

limites da Rebio do Tinguá ................................................................................................ 26 

2.1.1.5 Aspectos relevantes da implantação do túnel, de sua operacionalidade e os 

custos de operação .............................................................................................................. 34 

2.1.1.6 A atuação da ANTT no processo de aprovação do projeto da Nova Subida da 

Serra....................................................................................................................................37 

 

2.1.2 CONCESSÃO INDEVIDA DE RECOMPOSIÇÃO DE EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO PELA PERDA DE FLUXO DE VEÍCULOS E 

REALOCAÇÃO DA PRAÇA DE PEDÁGIO P1 ................................................................. 45 

 

2.1.3 ESCOLHA DA FORMA DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO 

CONTRATO .......................................................................................................................... 53 

 

2.1.4 CRONOGRAMA INCIAL DA OBRA E SUCESSIVAS ALTERAÇÕES ............ 61 

 

2.1.5 IRREGULARIDADES APONTADAS PELO MPF ............................................... 63 

 

2.1.5.1 Da necessidade de realização da licitação ........................................................ 63 

2.1.5.2 Do projeto executivo não aprovado quando do início das obras e da não 

previsão orçamentária dos recursos necessários para execução a obra .............................. 65 

 

2.2 Parte 2 .............................................................................................................................. 65 

 

3 Consolidação de Resultados ................................................................................................... 66 

 
 

 

 

  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

Página 8 de 68 

 

RESUMO 

 

O Ofício nº 627/2015/PGR/5ª CCR/MPF, de 10/08/2015, da Procuradoria da República no 

Município de Petrópolis/RJ, requereu auxílio técnico para que a Controladoria-Geral da União 

cooperasse com o trabalho desenvolvido pela Procuradoria, com relação a possíveis irregularidades 

relacionadas ao contrato de concessão nº 138/95-00, envolvendo a CONCER (Companhia de 

Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio), quanto à obra de duplicação da Subida da Serra 

(denominada Nova Subida da Serra - NSS) de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na BR-040/RJ. 

 

A Procuradoria identificou três irregularidades: ausência de licitação para a execução da 

obra, falta de projeto executivo aprovado quando do início das obras e não previsão 

orçamentária dos recursos necessários para execução a obra. Cabe ressaltar que, também 

relacionados a esse empreendimento estão em andamento quatro Ações Civis Públicas (ACP) no 

MPF/RJ, a saber: obra de execução da NSS; alteração de localização da praça de pedágio; 

construção e detonações do túnel da NSS; e desocupação de imóveis na BR-040/RJ. Ressalta-se, 

ainda, que estão em andamento no TCU duas auditorias referentes a: verificação do 

empreendimento (projeto, orçamento, execução e cronograma da obra); e legalidade do 12º Termo 

aditivo do contrato, que aprova a execução do investimento e a forma de reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato. 

 

O surgimento dos questionamentos acerca do contrato de concessão nº 138/95-00 

decorreram da significativa divergência entre os valores da verba estimada no Programa de 

exploração da Rodovia (PER), de R$80.000.000,00 (abr/95), para a execução da Nova Subida da 

Serra e o valor do projeto apresentado pela Concer, de R$ 222.687.320,00 (abr/95), ou seja, 236% 

superior à verba estipulada. Esses valores atualizados em abril de 2013 são, respectivamente 

R$279.720.120,96 e R$941.559.817,17. 

 

Assim, viando atender ao pleito de auxílio da Procuradoria, em 2016, a Coordenação-Geral 

de Auditoria da Área de Transportes (CGTRAN) inseriu ação de controle no Planejamento 

Operacional do exercício vigente. Como resultado, além das irregularidades apontadas pelo MPF, 

foram constatadas outras irregularidades relacionadas à: escolha da solução de engenharia para a 

duplicação da Subida da Serra de Petrópolis na BR-040/RJ e à realocação da praça de pedágio P1 

próxima à cidade de Xerém. Cabe aqui ressaltar a participação da Coordenação-Geral de Auditoria 

da Área de Meio Ambiente (CGAMB) na análise conjunta no processo de licenciamento ambiental 

do empreendimento. 

 

Os principais achados de auditoria foram: a escolha da solução de engenharia decorrente de 

análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental inadequada e a concessão indevida de 

reequilíbrio econômico financeiro por perda de fluxo de veículos e pela realocação da Praça de 

Pedágio P1. 

 

Com relação ao primeiro achado, a escolha da solução de engenharia decorrente de 

análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental inadequada resultou no aumento 

significativo do valor do empreendimento em relação ao valor previsto no fluxo de caixa inicial do 

contrato (túnel de 4,69 km não previsto inicialmente no contrato), uma vez que foi baseada em 

critérios ambientais (restrição de duplicação de 1,5 km de pista dentro de uma reserva biológica – 

REBIO Tinguá), em detrimento de outras duas alternativas viáveis, e geotécnica e geologicamente 

melhores do que a escolhida. Acrescente-se a isso, o fato de que o IBAMA não apresentou 

restrições ambientais absolutas para essas outras duas alternativas, e que a alternativa escolhida 

(túnel) à época, tinha parte de seu traçado dentro da mesma reserva biológica (o subsolo da reserva 
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também faz parte da REBIO e o desemboque do túnel está dentro dos limites da reserva). Além 

disso, a ANTT aceitou a escolha da alternativa do túnel sem avaliar técnica, econômica e 

financeiramente as outras alternativas possíveis, considerando apenas a restrição ambiental 

apontada pela Concessionária. Destaca-se ainda que a escolha pela solução se deu no mesmo 

momento em que eram realizadas discussões acerca da resolução regulatória da Agência que 

possibilita o pagamento à concessionária de novos investimentos a serem inseridos no contrato 

com recursos do Orçamento-Geral da União (OGU), o que de fato ocorreu posteriormente com a 

aprovação do 12º Termo Aditivo ao contrato nº 138/95-00. Esse aditivo viabilizou essa forma de 

recomposição de equilíbrio econômico financeiro do contrato, não prevista até então no Contrato 

ou na Legislação, por meio de pagamento de três parcelas anuais com recursos do OGU (recursos 

não aprovados na LOA do exercício quando da autorização para o início das obras). 

 

Quanto ao reequilíbrio econômico financeiro por perda de fluxo de veículos e 

realocação da Praça de Pedágio P1, perto do Distrito de Xerém, no município de Duque de 

Caxias/RJ, entendeu-se ser indevida. Tal entendimento decorre do fato de que a Agência ao 

interpretar o contrato de forma elástica, segundo parecer da sua Procuradoria, descumpriu as 

cláusulas 19 e 20 do contrato (a concessionária assume integral responsabilidade por todos os riscos 

inerentes à concessão, bem como assume, integralmente, o risco de trânsito inerente à exploração 

da rodovia, neste se incluindo o risco de redução do volume de trânsito, inclusive em decorrência 

da transferência de trânsito para outras rodovias), que imputam o risco de tráfego ao 

concessionário. Além disso, a ANTT aceitou os estudos da Concessionária que indicavam uma 

estimativa de perda de fluxo de veículos, e, consequentemente, de perda de receita, com base 

apenas nos dados financeiros da própria concessionária, ou seja, sem a verificação por meio de 

auditagens de contagem de tráfego própria contratadas pela ANTT. Além disso, o estudo que 

indicou a perda de fluxo diverge de informação do estudo de viabilidade do empreendimento 

descrito no EIA 3.1 aprovado. O estudo ambiental informa que a abertura do Arco iria proporcionar 

o desenvolvimento da região, com a construção de empreendimento como o Comperj, Angra3, 

entre outros, provocando o aumento de tráfego.  

 

Assim, além dos achados de auditoria apontados anteriormente, deve-se destacar, como 

pontos relevantes: a aprovação de resolução regulatória que possibilitou o aporte de recursos do 

OGU aos contratos de concessão, para pagamento de “novos” investimentos inseridos no contrato; 

e as sucessivas alterações de cronograma da obra.  

 

Sobre a resolução regulatória que possibilitou o aporte de recursos do OGU aos 

contratos de concessão, cabe destacar os possíveis riscos associados à inclusão dessa nova forma 

de reequilíbrio econômico financeiro, a saber: a indisponibilidade financeira do OGU; o aumento 

do valor das soluções de engenharia; o precedente para novos pleitos de reequilíbrio utilizando essa 

sistemática; a ausência de concorrência e consequente valores das obras e serviços acima dos custos 

referenciais; e a necessidade de avaliação técnica, econômica e financeira mais minuciosa por parte 

da Agência, ou seja, um aumento do custo da regulação. Cabe destacar que um dos aspectos 

motivadores para a realização das outorgas/delegações de infraestrutura no Brasil, além da maior 

capacidade gerencial do setor privado, é a escassez de recurso, ou seja, a indisponibilidade 

financeira do OGU, e nesse sentido, observa-se que essa nova forma de reequilíbrio vai de encontro 

ao objetivo das concessões. 

 

 Por fim, quanto ao cronograma de conclusão da obra de duplicação da Nova Subida da 

Serra de Petrópolis, o planejamento inicial previsto no contrato previa o término da obra em 2006. 

Esta obra foi definida como de grande importância para o desenvolvimento da região e por isso 

planejada para ser concluída em 2 anos. Entretanto, foram observadas 3 alterações de cronograma 
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do empreendimento (1ª com término em 2017, 2º com término em 2011 e 3ª com término em 2014, 

para COPA 2014 e Olimpíada 2016) sem qualquer justificativa, e, ainda, sem qualquer penalização 

à concessionária, seja por postergação de investimentos ou por inexecução. 

 

Pelo exposto, considerando a sensibilidade e complexidade do tema, e a existência de outros 

casos semelhantes e que ainda estão por vir, é imperativo e adequado (boa prática de regulação) 

que, analogamente à aprovação da metodologia de cálculo para novos investimentos aos contratos 

de concessão, a Agência priorize o processo de repactuação contratual e de recomposição de 

equilíbrio econômico financeiro dos contratos de concessão de rodovias e defina um fluxo de 

atividades para esse processo, bem como promova sua adequada transparência. 
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2 Resultados dos Exames 

 

 

Os resultados da auditoria serão apresentados de acordo com o âmbito responsável pela tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela existência de 

monitoramento a ser realizada por esta Controladoria.   

 

2.1 Parte 1 

 

Os fatos apresentados a seguir destinam-se aos órgãos e entidades da Administração Pública 

Federal - gestores federais dos programas de execução descentralizada. A princípio, tais fatos 

demandarão a adoção de medidas preventivas e corretivas por parte desses gestores, visando à 

melhoria da execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente Tomada de 

Contas Especial, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

 

 

2.1.1 ESCOLHA DA SOLUÇÃO DE ENGENHARIA DECORRENTE DE ANÁLISE DE 

VIABILIDADE INADEQUADA 

 

Fato 

 

2.1.1.1 Justificativas do Eia/Rima para escolha de traçado  

 

Para a execução de uma nova pista de subida da Serra de Petrópolis, o Contrato de 

Concessão PG 138/95-00, assinado em 31/10/1995, previra, na planilha orçamentária e sob o título 

de “Verba”, recursos no valor de R$ 80.000.000,00. De acordo com o Programa de Exploração da 

Rodovia (PER1) original (Capítulo 7, item 7.3.1.2, subitem b.1), o projeto deveria estar concluído 

até o final do terceiro ano de concessão (1988) e a obra deveria ser realizada até o ano de 2006. À 

época, o contrato era acompanhado pelo DNER, e somente após a criação da ANTT, com a Lei 

10.233/2001, o referido contrato passou à responsabilidade da Agência. 

 

Em face da significativa divergência entre os valores da verba estimada no PER, de 

R$80.000.000,00 (abr/95) para a execução da Nova Subida da Serra e o valor do projeto 

apresentado pela Concer, de R$ 222.687.320,00 (abr/95), este 236% superior à verba estipulada, 

buscou-se identificar as premissas, entre as quais o traçado da rodovia, que embasaram a estimativa 

do PER original, uma vez que o DNER era um órgão de excelência, sendo lícito levar em 

consideração sua expertise na avaliação de custos de obras complexas, como no caso presente, e 

na adoção dos parâmetros e das boas técnicas de engenharia. Acrescente-se, ainda, que o DNER 

contava com o Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR), também órgão de excelência na definição 

de normas e orçamentação de projetos de rodovias. 

 

No entendimento desta Controladoria, a cláusula contratual prevendo o ajustamento para 

mais ou para menos do valor real da obra, após a definição do projeto, expressava a possibilidade 

de variações, porém de magnitude aceitável, comum em avaliações expeditas e estudos 

preliminares, dentro de limites previstos na legislação. Os parâmetros aceitáveis destas variações 

                                                 
1 O PER é parte integrante do contrato de concessão. Ele especifica todas as condições para execução do contrato, 

caracterizando todos os serviços e obras previstos para realização pela concessionária ao longo do prazo da concessão, 

bem como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de desempenho e cronogramas de execução 

que devem ser observados para todas as obras e serviços previstos. (ANTT) 
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foram sistematizados pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), em sua 

Orientação Técnica OT nº 004/2012, que estabeleceu, entre outras, as definições seguintes: 

 
“(...) 

3.1 Anteprojeto: representação técnica da opção aprovada no estudo de viabilidade, 

apresentado em desenhos sumários, em número e escala suficientes para a perfeita 

compreensão da obra planejada, contemplando especificações técnicas, memorial descritivo 

e orçamento preliminar. 

 

3.2 Estimativa de custo: avaliação expedita feita com base em custos históricos, índices, 

gráficos, estudos de ordens de grandeza, correlações ou comparação com projetos similares. 

 

3.3 Estudos Preliminares: conjunto de elementos que objetivam analisar o empreendimento 

sob os aspectos técnico, ambiental, econômico, financeiro e social, caracterizando e avaliando 

as possíveis alternativas para a implantação do projeto e procedendo à estimativa do custo de 

cada uma delas. 

(...)” 

 

O quadro 1 do item 4.6 da citada Orientação traz, como faixa de precisão para cada tipo de 

orçamento/fase de projeto, os seguintes percentuais: 

 

 Estimativa de Custo/fase de Estudos Preliminares:   (+/-) 30% 
 Orçamento Preliminar/fase de Anteprojeto:     (+/-) 20% 
 Orçamento Detalhado ou Analítico/fase de Projeto Básico:  (+/-) 10% 
 Orçamento Detalhado-Analítico Definitivo/fase de Projeto Executivo:  (+/-) 5% 

 

A despeito de a OT nº 04/2012 ressalvar que, para obras de edificações, a faixa de precisão 

esperada da estimativa de custo é de até 30%, podendo ser superior em outras tipologias de obras, 

como no caso presente, ainda assim parece desarrazoada a aceitação de uma variação de 236% em 

relação à estimativa inicial. Especialmente, sem que fossem identificados e analisados em 

profundidade os motivos técnicos para tão relevante mudança e sem que fosse feita comparação da 

atual solução escolhida com as premissas que, teriam embasado a estimativa inicial, a partir de seu 

traçado e soluções de engenharia. 

 

Ressalte-se que, por não se tratar de inclusão de serviços novos, mas sim de execução de 

melhorias já previstas no PER e no Contrato de Concessão, a eventual variação de preços da obra 

a ser executado encontrava limites na legislação vigente, em especial a Lei de Licitações (Lei 

8.666/93.  

 

Deve-se destacar que não havia, à época, a previsão de aporte direto de recursos da União 

aos contratos de concessão da primeira etapa, em consonância com a concepção do modelo de 

concessões adotado, e as formas de recomposição de reequilíbrio econômico financeiro previstas 

limitavam-se ao reajuste tarifário ou à prorrogação de prazo contratual.  

 

Tal impossibilidade foi solucionada pela ANTT com a mudança de normativos, por 

intermédio da Resolução nº 3.651/11, de 07/04/2011, que aprovou “(...) a metodologia de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de rodovias federais 

concedidas, em decorrência de novas obras e serviços (...)”. O fato ocorreu quando já era 

conhecido o vulto dos recursos que deveriam ser aportados para viabilizar a execução da 

obra da NSS, nos moldes propostos pela concessionária, uma vez que os orçamentos iniciais 

constantes nos processos datam de dezembro/2009 (fls. 147 do Processo 50505.036039/2010-32 

que versa sobre a aprovação do projeto executivo da nova subida da serra). 
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No entanto, considera-se de fundamental importância que tivessem sido identificadas e 

avaliadas as premissas e condicionantes que levaram ao estabelecimento da verba de R$ 80 milhões 

para execução da obra, para comparação dessas com as possíveis soluções dos estudos atuais, 

objetivando uma análise ampla, que considerasse os vários aspectos em questão, tendo em vista os 

custos resultantes do projeto apresentado pela Concessionária, em muito superior ao 

previsto. Tal avaliação, desconsiderada pela Agência, possibilitaria que a mesma se certificasse, 

com segurança, quanto à existência de uma solução técnica compatível com o valor da verba 

estabelecida no PER.  

 

A empresa Contécnica, contratada para desenvolver os estudos de traçados possíveis, 

apresentou, sob o aspecto de adequabilidade geológica/geotécnica, 4 (quatro) alternativas, descritas 

da seguinte forma e dividindo as pistas existentes em dois trechos, assim denominados: 

 

• Trecho 1 – Xerém ao Belvedere – parte baixa 

• Trecho 2 – Belvedere a Petrópolis – parte alta 

• Pista A – atual pista de subida 
• Pista B – atual pista de descida 

 

O Quadro 1 a seguir demonstra o resumo das alternativas apresentadas. 

 
Quadro 1: Alternativas locacionais do empreendimento apresentadas pela Contécnica 

 
Fonte: EIA/RIMA versão 1.2 (janeiro/10) 

 

Fundamentam as conclusões, informações contidas no estudo da empresa Contécnica, 

integrante do Processo nº 50505.036039/2010-32, Projeto - Vol. I, fls. 73, da ANTT, que, a partir 

de levantamentos dos solos locais, topografia e capacidade de suporte para rodovias, estabeleceu 

as alternativas de traçados possíveis, classificando os seus trechos de acordo com sua aptidão de 

suporte para rodovias, resultando no Quadro 2 adiante, complementado pela análise a seguir. 
 

Quadro 2: Comparação entre as alternativas de traçados possíveis 

 
Fonte: Processo nº 50505.036039/2010-32 
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“(...) 

A análise do quadro 6 mostra que: 

A Alternativa 1 apresenta 5,65 km de trechos preferenciais, 9,1 km de trechos favoráveis. A 

Alternativa 2 (Alternativa Preliminar da CONCER) apresenta 1 km de trechos preferenciais 

para construção de rodovias, 11,8 km de trechos favoráveis, 8,2 km de trechos desfavoráveis 

e 2,000 km de trechos impróprios. A Alternativa 3 apresenta resultado similar ao da 

Alternativa 1, com 5,4 km de trechos preferenciais, 10,4 km de trechos favoráveis e 8,7 km de 

trechos desfavoráveis. Finalmente, a Alternativa 4 é caracterizada por 7,3 km de trechos 

favoráveis, 8,9 km de trechos desfavoráveis e 7,7 km de trechos impróprios. 

 

Esta análise revela que das quatro alternativas analisadas, a Alternativa 4, que acompanha o 

traçado da pista de subida atual é menos favorável do ponto de vista geológico-geotécnico. 

De fato, esta alternativa apresenta grande quantidade de trechos impróprios. A alternativa 1, 

que acompanha a pista de descida atual, se mostrou a mais favorável nos termos analisados. 

Entretanto, as Alternativas 2 e 3 também se mostraram adequadas do ponto de vista geológico-

geotécnico, apesar do resultado obtido ter sido um pouco inferior ao da Alternativa 1. Nota-

se que a escolha da alternativa deve levar em conta outros fatores, como a extensão dos 

túneis e viadutos a serem implementados (no caso, mais abundantes na Alternativa 2). De 

fato, a duplicação e, principalmente, os cortes em rocha a céu aberto ou túnel é um fator 

importante no aumento do custo do empreendimento, porém pode-se notar que tais rochas 

tendem a ser maciças o que é uma condição positiva. 

(...)” (Original sem grifos) 

 

O estudo da Contécnica descreveu ainda da seguinte forma as previsões iniciais para as 

Alternativas 1 e 2, conforme fls. 39 do Processo nº 50505.036039/2010-32, Projeto - Vol. I: 

 

• Alternativa 1: “(...) Preliminarmente, estima-se que para a implantação desta 

alternativa, serão necessárias as duplicações de 12 pontes e viadutos, com extensão 

aproximada de 860,00m, de dois túneis com extensão aproximada de 320,00m e 

implantação de mais três túneis com extensão total de 815,00m.(...)” 
 

• Alternativa 2: “(...) Nesta alternativa, estima-se que será necessário a duplicação 

de 5 pontes e viadutos, com extensão de 365,00m, implantação de cinco túneis com 

extensão total de 1.625,00m e implantação de três viadutos em extensão de 615,00m.(...)” 

 

Assim, as Alternativas 1 (duplicar descida atual) e 2 (retificar subida atual) seriam as mais 

indicadas, onde a primeira seria, em tese, a de mais fácil execução, inferindo-se, por consequência, 

ser também a menos onerosa, de acordo com a análise da empresa Contécnica anteriormente 

exposta. Porém, a despeito de ser apontada como a mais favorável, face às melhores condições 

geotécnicas, menor número de pontes, viadutos e túneis, essa não foi a escolhida pela CONCER, 

que elegeu, inicialmente, a Alternativa 2, com extensão maior, de 23,0 km. A segunda escolha 

da CONCER, posteriormente, denominada Alternativa 5 (construção do túnel), será descrita 

detalhadamente mais adiante.  

 

A justificativa da CONCER para a escolha da Alternativa 2, conforme descrição no EIA 

Revisão 1.2, elaborado pela empresa Céu Aberto, foi a de que a Alternativa 1 apresentaria diversas 

restrições, a saber: 

 

i. restrições ambientais, em virtude de cruzar parte da Rebio do Tinguá, pela 

extensão de 1,5 km; 
ii. problemas fundiários, pela suposta inexistência de faixa de servidão; 
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iii. acentuado nível de declividade da atual descida, paralelamente à qual seria 

executada a nova subida, conforme descrições no item 4.3.1.2, pág. 366 a 368 do 

EIA Revisão 1.2 de janeiro/2010, relativas ao braço superior (trecho 2-B). 
 

Literalmente:  

 
“(...) O braço NORTE da opção, que se constitui da atual descida, apresenta de imediato uma 

característica notável, que é o seu nível de declividade. 

(...) 

A essa característica soma-se uma outra bastante preocupante sob o ponto de vista ambiental, 

o fato de que a atual descida, por uma extensão de 1,5 km, corta a REBIO Tinguá, o que por 

si só já é um paradoxo. A Reserva Biológica é a UC de maior grau de restrição, pois destina-

se a preservar uma área para servir de fonte biológica para reintroduções de espécies em área 

de maior nível de degradação. Uma estrada cortando um REBIO é um contrassenso total, e 

rigorosamente esta alternativa não deveria nem ser considerada para uma comparação, já 

que estamos falando em confrontar a lei vigente, usar o território de uma reserva biológica 

para transporte de carga e pessoas em veículos motorizados. 

 

Se não fosse por isso só, essa alternativa ainda inclui enormes problemas fundiários, piorados 

fortemente pela proximidade da REBIO. Essa faixa de descida não possui faixa de servidão, e 

assim uma grande ação de desapropriações teria que ser executada para proporcionar sua 

duplicação. 

(...)” (original sem grifos) 

 

Em relação às restrições apontadas pela empresa Céu Aberto, cabe ressaltar que: 

 

I) Restrições ambientais - No que tange à passagem pela Reserva do Tinguá, deve-se 

destacar que o seu Plano de Manejo, já então vigente, previa a possibilidade de atividades de 

utilidade pública, inexistindo vedação absoluta quanto a elas.  Existiam, além da Rodovia, linhas 

de transmissão e dutos da Petrobrás e captação água. No caso do trecho da BR-040 que corta a 

Rebio, o Plano inclusive estabeleceu, como faixa de domínio para a mesma, uma zona de 40 metros 

para cada lado, conforme pág. 4-35 do referido documento. De acordo com o EIA, a área cortada 

pela BR-040, definida como Zona de Uso Conflitante, possui 22,88 hectares, representando 0,09% 

da área total da unidade, comprimento de aproximadamente 1.900 metros e largura de 120 metros, 

perfazendo um perímetro de 4.172 metros, acompanhando o trajeto da BR-040, no ponto em que 

ela corta a Rebio.  

 

Importa sobremaneira chamar atenção ao fato de que no decorrer dos trabalhos, a equipe 

de Auditoria não encontrou, seja na legislação vigente, no Decreto de criação da Rebio do 

Tinguá, no seu Plano de Manejo ou nas informações prestadas pela equipe do Ibama 

responsável pelas análises e concessões das Licenças Ambientais, evidências que 

demonstrassem a vedação absoluta à possibilidade de execução da Alternativa 1, de duplicar 

totalmente a atual descida (Trecho 1-B + 2-B), conforme será detalhado mais adiante no presente 

Relatório. O que se apurou junto ao Ibama foi que, por se tratar de área mais restritiva, poderiam 

ser exigidas, pelos órgãos ambientais responsáveis, maiores cuidados durante a execução e medidas 

compensatórias diferenciadas, sem prever, no entanto, a vedação absoluta da duplicação dentro da 

área. 

 

II) Problemas fundiários - Não há no processo ou no próprio EIA qualquer informação 

adicional, baseada em dados consistentes, que evidencie a magnitude dos “enormes problemas 

fundiários” alegados. Da mesma forma, carece de comprovação a afirmativa de que a faixa de 
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descida do trecho superior (2-B) não possui faixa de servidão, uma vez que o mesmo foi executado, 

à época, sob supervisão do próprio DNER.  

 

Sobre esse assunto, a Portaria n° 19 do Ministério dos Transportes, de 19/01/73, que 

aprovou “Normas para o Projeto das Estradas de Rodagem” disponível no site do DNIT, no link 

http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/operacoes-rodoviarias/faixa-de-dominio/normas-

projeto-estr-rod-reeditado-1973.pdf, dispõe no seu artigo 24 os limites mínimos para faixa de 

domínio. 

 
“FAIXA DE DOMÍNIO 

 

Art. 24 — Nas zonas rurais a faixa de domínio terá uma largura mínima limitada pela distância de 

10 m, contada a partir das cristas dos cortes ou dos pés dos aterros, para cada um dos lados, não 

sendo inferior aos seguintes limites: 

 
 
§ 1° — A faixa de domínio das estradas de características técnicas da Classe Especial será fixada, 

em cada caso, conforme o objetivo em vista, mas não será de largura inferior à das estradas de 

características técnicas da Classe I. 

§ 2º — Nas estradas de duas pistas independentes contíguas, aplicar-se-á à parte externa de cada 

pista o critério fixado no início do artigo, respeitando-se, também, os mínimos de largura total da 

faixa de domínio constante do quadro acima.” 

 

O próprio EIA destaca, nas suas páginas 365/366, o seguinte texto, relativo à análise do 

trecho inferior, item 4.3.1.1, sobre a existência de faixa de servidão no mesmo: 

 
“(...) A pista atual de descida, por outro lado, já atende os padrões de classe 1ª montanhosa, 

de modo que a sua duplicação para criar a pista de subida já tem um traçado intrinsecamente 

em conformidade com essa classe, e assim causará muito menos cortes. A área do entorno da 

pista também tem um grau de ocupação muito menor do que o da subida, e assim resultará em 

uma operação de retirada de pessoas expressivamente menor; o número de pessoas na faixa 

de domínio é muito pequeno, apenas algumas dezenas de pessoas. O Quadro 3.15 resume as 

diferenças de modo qualitativo.(...)” (original sem grifos) 

 

Portanto, de acordo com as normas e as boas práticas de projeto de construção de rodovias 

entende-se que estejam previstas as faixas de servidão mínima. Adicionalmente, pode-se concluir 

que, se o trecho inferior da atual descida (1-B) possuía faixa de domínio e baixo grau de ocupação, 

o mesmo se aplica ao trecho superior (2-B). Por fim, considerando que o trecho era supervisionado 

pela DNER não é razoável entender que os processos de desapropriação não contemplassem o 

estabelecimento de faixas de servidão, limitando-se ao leito da rodovia e seus acostamentos. 

 

III) Acentuado nível de declividade da atual descida - O nível de declividade no trecho 

superior da pista de descida (trecho 2-B), de acordo com o EIA, foi apontado por supostamente 

constituir obstáculo à fluidez do tráfego de subida em vista da existência de trechos em rampas 

com declividades próximas às máximas. No entanto, a solução posteriormente adotada pela 

Concer, a denominada Alternativa 5, como será visto adiante, previu a construção de um trecho de 
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4,69 km em túnel, em rampa contínua, com declividade máxima admitida para a classe de rodovia 

I-A, de 6%, o que contradiz as razões inicialmente apresentadas para exclusão da Alternativa 1.  

 

Assim, tais alegações para a sua exclusão não se sustentam, uma vez que a maior extensão 

resultante de uma duplicação do trecho superior da atual descida (2-B) resultaria numa declividade 

menor do que no trecho em túnel, e, certamente, maior fluidez ao tráfego.  

 

Ilustrativamente, a partir do aplicativo Google Maps, na Figura 1 a seguir, pode-se estimar 

o trecho percorrido pela atual descida (2-B) em 7,2 quilômetros, do emboque ao desemboque do 

túnel, para vencer um desnível de aproximadamente 275 metros, o que resulta numa declividade 

média de 3,8% (275*100/7.200), ao passo que para vencer o mesmo desnível no trecho em túnel, 

cuja extensão prevista é de 4,69 quilômetros (estaca 747+10,00 até estaca 982+0,00), tem-se uma 

declividade em rampa contínua de 5,86%, de acordo com documentos disponibilizados pela ANTT, 

entre os quais o documento denominado Plano Funcional – Planta e Perfil – fl. 38/38, produzido 

pela CONCER, que mostra o perfil longitudinal do túnel e as cotas do terreno. Assim, a declividade 

média do túnel revela-se 54,2% superior àquela que seria conseguida no trecho 2-B.    
 

Figura 1: Extensão do Trecho 2 da Alternativa 1 (duplicação da descida atual) 

Fonte: Google maps (dezembro/2016) 

 

Inconsistentes, portanto, os argumentos da Céu Aberto/Concer para desconsideração da 

Alternativa 1, em especial o argumento de “sérias restrições ambientais” e também a suposta 

“declividade” do trecho 2-B, que, na verdade, revela-se menos acentuada, em média, do que a 

declividade do túnel (alternativa escolhida). 

 

Por outro lado, como justificativa para escolha da Alternativa 2, a escolha da CONCER no 

primeiro momento, prossegue o EIA em relação à reforma do trecho da atual subida, do Belvedere 

até Petrópolis (trecho 2-A): 

  
“(...)  

Por outro lado, a reforma da subida atual na parte superior após o Belvedere apresenta uma 

situação bem melhor do que na parte inferior. Na parte superior, a ocupação humana 

continua forte, até mais forte do que na parte inferior, porém a estrada nessa parte tem faixa 
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de servidão, e assim as terras já estão desapropriadas, não há problema fundiário a ser 

resolvido, ou são de pequena monta. Além disso, atende às demandas da Prefeitura de 

Petrópolis por uma melhoria do trecho que passa próximo à cidade. O projeto proposto pela 

CONCER naquela parte contém um número grande de túneis e viadutos, o que reduz 

significativamente a intervenção na flora e na fauna. Como pode ser visto no Anexo 4, o 

número de descolamentos da estrada com a superfície do terreno previstos para a reforma 

deste trecho soma nove viadutos e túneis, o que contribui para uma significativa redução de 

impacto quando comparado à estrada atual, tirando o tráfego pesado da superfície do terreno, 

afastando-o da fauna e da flora locais. O Quadro 4.2 resume essas questões de modo 

qualitativo. 

 

 
Conclusão dos dois trechos: a comparação entre esses trechos aponta uma aparente vantagem 

da alternativa de duplicação da descida (2-B) em relação pelo menos à menor área desmatada, 

porém ao se considerar que essa menor área desmatada se encontra na borda e no interior da 

REBIO Tinguá, é impossível concluir, sob o ponto de vista ambiental, que ela é melhor: na 

verdade, essa alternativa nem deveria estar sendo considerada, mas não é responsabilidade 

deste EIA julgar sob o ponto de vista legal, apenas técnico. Dentre elas, o maior impacto na 

fauna que se dará na construção ocorreria exatamente sobre a fauna da reserva. 
 

(...)” (original sem grifos) 

 
Cabe ressaltar que o Quadro 4.2 refere-se, na verdade, à comparação entre os trechos 

superiores da rodovia, e não inferiores, estando o texto grafado incorretamente no EIA. 

 
Dos textos do EIA Revisão 1.2 de janeiro/2010, a primeira versão apresentada, é possível 

depreender que a avaliação feita pela empresa Céu Aberto enfatizou, sobremaneira, pontos de vista 

de conceitos e de aspectos preponderantemente ambientais, em detrimento de dados técnicos e 

quantitativos mensuráveis, que permitissem avaliar, de forma objetiva e imparcial a melhor 

alternativa a ser executada. O adequado seria avaliar não apenas do ponto de vista ambiental, mas, 

também, os aspectos técnicos, econômicos e sociais. Ressalte-se, a propósito, que no que diz 

respeito aos aspectos econômicos, fator de especial importância quando se trata de recursos 

públicos, pouca referência foi feita.  

 

É possível inferir-se, também, que as análises da empresa de consultoria Céu Aberto 

indicam uma preferência conceitual pela utilização de túneis, sem considerar custos envolvidos, 

diferentemente das análises da empresa Contécnica, que apontou a necessidade de avaliação das 

soluções levando em conta os custos de execução.  
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A despeito de constar no quadro que os custos das obras comparadas seriam equivalentes, 

não foi identificado, no EIA ou no processo autuado junto à ANTT, o valor da execução dos 

trechos 2-A e 2-B, de forma a verificar a conformidade do dado informado, e, consequentemente 

de ser possível a análise comparativa de custos entre as alternativas. 

 

Identicamente, não foram avaliados os custos e benefícios das demais alternativas, as 

Alternativas 3 e 4, esta última apontada como a mais favorável em termos de declividades pelos 

estudos iniciais da Contécnica, e, portanto, também mais favorável à fluidez do tráfego, sobretudo 

por favorecer o tráfego de veículos de carga. 

 

Como consta na fl. 38 do Processo 50505.036039/2010-32 da ANTT, no “item 4.4 – 

Alternativas de traçado” do Relatório do Plano Funcional de dez/09, a Contécnica fez a seguinte 

observação, em relação às alternativas em estudo: 

 
“(...) 

Em perfil a situação é semelhante à pista de descida, sendo que neste caso as extensões 

contínuas de segmentos em rampa máxima de 6% ou próximo a este valor, são fatores que 

comprometem a operação da rodovia e significativamente os custos operacionais de 

transporte de cargas. 

 

(...)” (original sem grifos) 

 

 

2.1.1.2 Justificativa ambiental para a proposição da “Alternativa 5” 

 

Em 20 de junho de 2010, a Concer apresentou ao Ibama uma nova versão do EIA/RIMA, 

denominada Revisão 3.1, que trouxe uma nova solução de traçado, denominada Alternativa 5, 

tendo, como principal alteração a previsão de execução de um túnel de 4,69 km, ligando o trecho 

pouco acima do Belvedere, ao lado da pista de descida, até o bairro Duarte da Silveira, ao lado da 

comunidade de Vila São Jorge. 

 

O referido EIA, em suas páginas 43 a 49, faz as mesmas análises contidas na versão 1.2, 

apresentando, adicionalmente, um quadro comparativo entre o trecho 2-A e a Alternativa 5, 

comparando, também, cada quesito, à exceção de suas respectivas “Áreas Desmatadas”, por 

critérios de “maior”, “menor”, “muito maior”, “muito menor” e “equivalente”, justificando a 

solução de acordo com o texto adiante: 

 
“(...) 

3.1.1.4 Uma outra Alternativa: Alternativa 5 

 

A partir dessas conclusões, e dos resultados das análise de impacto ambiental iniciais, além 

de considerar os eventos extremos ocorridos recentemente no Estado do Rio de Janeiro e 

geologia da área de influência do projeto, a engenharia estudou a área de modo a verificar a 

possibilidade de uma alternativa que reduzisse simultaneamente os problemas físicos, (risco 

de escorregamentos, geração de poluição atmosférica, dióxido de carbono, ruídos, etc.), 

socioeconômicos (risco de acidentes e deslocamentos de pessoas), fauna e flora (redução e 

interferência de habitat), interferência de tráfego dos municípios, e nas unidades de 

conservação. 

 

Da análise, surgiu a Alternativa 5 (Figura 3.1A), cuja síntese comparativa com os trechos 

superiores descritos acima. 
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3.1.2 Conclusão das Alternativas 

 

A comparação mostra clara e notoriamente que o trecho superior da Alternativa 5 proposto 

pela CONCER – um túnel de 5 km até Duarte da Silveira – tem impacto ambiental e social 

significativamente menor do que a alternativa de reformar a atual pista de subida do Belvedere 

até Petrópolis. Como a alternativa 2-B para o trecho superior já havia sido descartada, pelo 

simples motivo de que teria que cruzar trechos da REBIO Tinguá, o trecho superior da 

Alternativa 5 é o melhor sob todos os aspectos. 

 

Da mesma forma, o trecho inferior da Alternativa 5 de duplicar a atual pista de descida de 

Xerém até o Belvedere – Alternativa 1-B – em relação à reforma da atual subida, já havia sido 

vencedor com folga na comparação dos trechos inferiores. 

 

Reunindo as duas conclusões sobre os trechos inferior e superior das alternativas de 

construção, fica fácil concluir que a soma das duas melhores alternativas, a melhor da parte 

inferior da estrada com a melhor da parte superior é o projeto proposto pela CONCER. 

 

(...)” (original sem grifos) 

 

Deve-se destacar que as comparações das alternativas existentes no EIA/RIMA 3.1, no 

entanto, com critérios de “maior” ou “menor”, “muito maior” e “muito menor”, sem demonstrar 

objetivamente, a magnitude de cada quesito, podem ser reputadas como sendo preponderantemente 

subjetivas. 

 

“(...) O simples fato de cruzar a Rebio (...)”, como alega a Céu Aberto/Concer, não 

configura, em absoluto, motivo suficiente para a exclusão da Alternativa 1, sem comparações 

fundamentadas em bases técnicas. Ressalte-se, no entanto, que, no EIA versão 1.2, a principal 

questão ambiental já estaria equacionada, evitando-se cruzar a Rebio, o que, de acordo com o EIA 

e a concessionária, constituiria fator impeditivo à Alternativa 1. 

 

 Ainda, não se vislumbra fundamentos de razoabilidade para que, uma vez escolhida a 

Alternativa 2, passar-se a considerar, de forma repentina, que“(...) eventos extremos ocorridos 

recentemente no Estado do Rio de Janeiro e geologia da área de influência do projeto (...)”, 

afiguram-se como grandes riscos, tornando-se justificativa suficiente e determinante para adoção 

da Alternativa 5, de construção de um túnel longo, como solução para esses riscos. Mormente, se 

for considerado que a Alternativa 2 previa apenas a reforma do braço superior (trecho 2-A), 

mediante retificação de alguns trechos em curva, cujas condições geológicas já eram amplamente 

conhecidas, não se vislumbrando que tipos de riscos súbitos, oriundos de “eventos extremos”, 

justificariam o abandono de um trecho já construído, consolidado e utilizado por longos anos, 
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considerado apto e mais adequado, inclusive em razão de rampas menos acentuadas para o tráfego 

pesado existentes no trecho.  

 

Do mesmo modo, as supostas vantagens ambientais e sociais alegadas, da Alternativa 5 

sobre a Alternativa 2 não se encontravam devidamente avaliadas e mensuradas objetivamente 

no EIA, tendo sido baseadas em critérios de “maior” ou “menor”, não tendo sido identificado nos 

processos analisados o Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental (EVTEA) que pudesse 

demonstrar a pertinência e consistência de tal avaliação. Cabe ressaltar que esses aspectos também 

não foram avaliados pela Agência na escolha da alternativa locacional, tampouco requisitados. 

 

O que se constata, porém, é que a adoção do túnel culminou por elevar significativamente 

o custo da obra, introduzindo no trecho uma rampa de 6%, declividade máxima permitida para 

a classe da rodovia, o que trará desgastes a veículo pesados, podendo implicar prejuízos à fluidez 

e segurança do tráfego, como será exposto mais adiante. Cabe aqui retomar o disposto no final do 

item 2.1.1.1 deste relatório, e constante na fl. 38 do Processo 50505.036039/2010-32 da ANTT, no 

“item 4.4 – Alternativas de traçado” do Relatório do Plano Funcional de dez/09, onde o estudo 

observa que “as extensões contínuas de segmentos em rampa máxima de 6% ou próximo a este 

valor, são fatores que comprometem a operação da rodovia e significativamente os custos 

operacionais de transporte de cargas.”. 

 

Ainda, às justificativas apresentadas pela Céu Aberto/Concer cabem as seguintes 

observações, em virtude de contradições com as justificativas apresentadas na segunda versão do 

EIA (EIA Revisão 3.1 – junho/2010): 

 

i. A primeira versão do EIA entregue pela Concer ao Ibama (EIA Revisão 1.2 - 

janeiro/2010), apontava a reforma do trecho superior da atual subida (Trecho 2-A), 

como a melhor solução, justamente sob a alegação de que a mesma era mais 

adequada do que a duplicação do atual trecho de descida (2-B). O smotivos alegados 

eram: (a) possuir faixa de servidão, e, assim, com as terras já desapropriadas, não 

haveria problemas fundiários a serem resolvidos, ou seriam de pequena monta; (b) 

atender às demandas da Prefeitura de Petrópolis por uma melhoria do trecho que 

passa próximo à cidade; (c) conter um número grande de túneis e viadutos, 

reduzindo significativamente a intervenção na flora e na fauna; 
 

ii.  Já na segunda versão do EIA (EIA Revisão 3.1),  a justificativa para a opção pela 

execução do túnel foi a de que a engenharia estudou a área de modo a verificar a 

possibilidade de uma alternativa que reduzisse simultaneamente os problemas 

físicos, (risco de escorregamentos, geração de poluição atmosférica, dióxido de 

carbono, ruídos, etc.), socioeconômicos (risco de acidentes e deslocamentos de 

pessoas), de fauna e flora (redução e interferência de habitat), de interferência de 

tráfego dos municípios, e nas unidades de conservação. 

 
iii.  Assim, condições antes favoráveis, passaram a ser vistas como “condições 

desfavoráveis”, tendo em vista a opção pelo túnel, como por exemplo: 

 

• “não haver problemas fundiários” passou a ser “risco de acidentes e 

deslocamento de pessoas”; 

• “atender às demandas da Prefeitura de Petrópolis por uma melhoria do trecho 

que passa próximo à cidade”, foi transformado em “interferência de tráfego dos 

municípios e nas unidades de conservação”; e 
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• Não restou comprovada a magnitude dos impactos ambientais reais sobre fauna 

e flora, e nem aqueles decorrentes do volume de rejeitos gerados, quando 

comparada a reforma do trecho 2-A, que já se acha em operação, frente à 

execução do túnel longo, cujo volume de escavação e rejeitos será de centenas 

de milhares de metros cúbicos, e cuja avaliação comparativa foi estimada pela 

Céu Aberto/Concer, simplesmente, como sendo “maior” do que os rejeitos 

oriundos da reforma do trecho 2-A. 

 

Em face do exposto, é possível inferir que as análises e justificativas contidas no EIA, 

construídas com base em restrições ambientais e condições que não restaram comprovadas, foram 

utilizadas como uma das principais alegações, senão a principal, para validar a adoção da solução 

do túnel, de custo significativamente superior à alternativa prevista no PER inicial. Ressalta-se, 

mais uma vez a impossibilidade de análise de custo mais detalhada entre as alternativas por 

inexistência dessas informações nos estudos. 

 

Convém destacar ainda, que, concomitantemente à adoção da proposta do túnel, ocorria a 

discussão da possibilidade de aportes de recursos públicos, oriundos do OGU, em contratos de 

concessão. Essa discussão foi materializada, posteriormente, na edição da Resolução ANTT nº 

3.651/2011 pela Diretoria da Agência, que culminaria por possibilitar a execução da escolha feita. 

 

2.1.1.3 Justificativa técnica para escolha da Alternativa 5 (construção do túnel) 

 

Verifica-se, na fl. 321 do Processo nº 50505.036039/2010-32 (aprovação do projeto 

executivo da NSS junto à ANTT) que a GEINV/SUINF solicitou à Concer estudos de alternativas 

para redução da extensão do túnel, conforme Ofício nº 288/2011/GEINV/SUINF de 21/02/2011, 

após o encaminhamento do assim denominado “Projeto Básico”. Em resposta, a empresa 

Intertechne, desenvolvedora da solução, encaminhou relatório com as justificativas para a solução 

adotada, conforme consta nas fls. 334 a 343 do citado Processo, parcialmente reproduzidas a seguir. 

O referido Relatório foi encaminhado pela Concer à ANTT, conforme documento PRE/CA-107 de 

25/05/2011, autuado às fls. 349 do mesmo processo: 

 
“(...) 

 

2. TRAÇADO DO PLANO FUNCIONAL 

(...) 

 

Pelo exposto nas Figuras 2.1 a 2.4 fica evidenciado que o nível de interferência entre as obras 

previstas de túneis e viadutos com a atual pista de subida existente e as regiões já urbanizadas 

dos arredores de Petrópolis seria elevado, acarretando sérias dificuldades logísticas para a 

execução destas obras, sobretudo no que se refere à contingência de se manter a atual pista de 

subida operacional durante todo o processo executivo. Além disso, apesar das retificações do 

traçado propostas, o nível de melhoria do serviço em relação ao traçado atual não seria 

significativo. 

 

Em face deste contexto, ao se iniciar o desenvolvimento do Projeto Básico adotou-se a primícia de 

buscar uma solução que possibilitasse desvincular o traçado da Nova Pista de Subida da Serra da 

atual pista de subida. Neste contexto, a introdução de um único túnel no traçado da nova pista de 

subida configurou-se como a alternativa mais viável para a resolução desta situação. 

 

Além dos benefícios já citados, bem como a melhoria significativa da logística de implantação e da 

condição geométrica do traçado, a desvinculação total do traçado proporcionada pelo túnel único 

oferece ainda duas importantes vantagens em relação à proposta do Plano Conceitual: 
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• Possibilidade de transformar a atual pista de subida em Estrada-Parque, com tráfego em 

mão dupla, atendendo de forma independente às diversas comunidades situadas ao longo 

do seu traçado; 

• Proporciona a ligação entre os bairros de Bingen e Quitandinha sem a necessidade de 

duplicação do traçado. 

(...) 

 

3. DEFINIÇÃO DO TRAÇADO DO TÚNEL  

3.1 PREMISSAS CONSIDERADAS 

 

Além da premissa básica apresentada no item anterior, ou seja, a desvinculação do 

traçado da nova pista de subida da pista de subida existente, foram levadas em consideração 

os seguintes condicionantes para a definição do traçado do túnel:  

   

• Rampa máxima de 6%, em conformidade de requisitos de uma rodovia classe 1-A 

montanhosa, seguindo a definição do Manual de Projeto Geométrico do DNER (1999); 

• Nenhuma interferência do traçado do túnel, que seja em superfície ou em subsuperfície, 

com os limites da Reserva Biológica (REBIO) do Tinguá que abrange uma área 

considerável do terreno em estudo; 

• Minimização da extensão do túnel tendo em vista o custo unitário mais elevado de 

implantação, se comparado com o custo médio de implantação da rodovia a céu aberto. 

 

Para que a premissa básica seja satisfeita, ou seja, para haver uma total 

desvinculação do traçado da nova pista de subida daquele da pista existente, é necessário que 

o desemboque do túnel e o enlace da nova pista de subida existente, com a atual, no sentido 

Rio de Janeiro-Juiz de Fora, situem-se além do Terminal Rodoviário de Petrópolis, o que 

gera uma primeira condicionante em termos de extensão mínima do túnel. 

 

Entretanto, o fator determinante na definição da extensão do túnel, terminou sendo 

o critério de rampa máxima, conforme exposto a seguir: 

 

(...)” (original sem grifos) 

 

Na correspondência que encaminhou o Relatório descrito anteriormente à Concer, em 

03/03/2011, conforme fls. 344 a 346 do Processo já referido, a empresa Intertechne expôs a 

seguinte manifestação: 

 
“(...)  

Os principais condicionantes que impuseram o atual traçado foram: 

 

• Reserva Biológica do Tinguá, que limita o traçado do túnel entre as atuais pista de descida 

e subida da serra; 

• Condições geométricas em planta e perfil. O atual traçado apresenta rampa de cerca de 

6%, em trecho contínuo de aproximadamente 4.500m. Um encurtamento deste trecho, 

levando em consideração as condições topográficas e geotécnicas que possibilitam as 

embocaduras do túnel rodoviário e túnel de serviço, implica em aumento de declividade 

do greide, ultrapassando o valor aceitável de 7%. 

(...)” (original sem grifos) 
 

Do texto acima, é possível extrair as seguintes constatações: 

 

i. Após excluída a Alternativa 1 (duplicação da descida), por supostas restrições 

ambientais, novas justificativas foram apresentadas de forma a desqualificar 
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também a Alternativa 2 (retificação da subida atual), apresentando-se como 

fundamento para tanto a súbita evidenciação de “sérias dificuldades logísticas para 

execução destas obras” em face de “interferências com regiões já urbanizadas de 

Petrópolis” e necessidade de “manter operacional a atual pista de subida”; 
 

ii.  A partir da premissa de que a solução seria “desvincular totalmente o traçado atual 

da nova pista”, a Concer concluiu que a alternativa mais viável para resolução do 

problema seria a introdução de um único túnel. 
 

iii. Além das supostas vantagens do ponto de vista ambiental, não devidamente 

comprovadas, conforme já descrito anteriormente, foram apresentadas 

adicionalmente as seguintes: 
 

a) o nível de melhoria do serviço em relação ao traçado atual não seria 

significativo,  apesar das retificações do traçado propostas; 
 

b) a possibilidade de transformar a atual pista de subida em Estrada-Parque, 

atendendo de forma independente as comunidades ao longo do seu traçado. 

 

Em contraposição às alegações da Concer, cabe ponderar o seguinte: 

 

i. Não é razoável supor que, se a solução de apenas reformar o trecho 2-A não fosse 

factível, do ponto de vista de execução, ela tivesse sido apontada pela empresa 

Contécnica como a segunda melhor opção, entre as alternativas estudadas.  
 

ii. Reputa-se como improvável que fosse concebida uma solução técnica, atribuindo-

lhe uma série de vantagens sobre todas as demais, inclusive levantando seus custos, 

para, ao final, descartá-la, sob alegação de “sérias dificuldades logísticas” para 

execução. Especialmente, não tendo sido identificados, nos processos analisados, 

dados documentais, memoriais ou relatórios técnicos que pudessem comprová-las.  

 

iii. Tampouco é razoável promover-se estudos técnicos para melhorias de traçado e 

retificações de um trecho rodoviário, com todas as dificuldades e custos associados, 

para, ao final, concluir-se que o nível de melhoria do serviço não seria significativo 

em relação ao traçado atual, conforme alegado pela Intertechne/Concer, como 

argumento para desqualificação da solução. 
 

iv. A criação de uma Estrada-Parque, de forma idêntica, não deveria se constituir em 

justificativa consistente como benefício desta alternativa em detrimento das outras, 

uma vez que foi proposição da Concessionária, e não diretriz do poder concedente. 

Além disso, essa proposição não foi analisada pela ANTT, ou seja, não se pode 

concluir se seria benéfica ou não, e consequentemente, considerada como parâmetro 

de escolha da alternativa locacional. 

 

Dos textos da Intertechne/Concer, resta também evidenciado que, uma vez escolhida a 

solução em túnel, o fato que determinou sua extensão não foi, efetivamente, a suposta “necessidade 

de desvincular totalmente a nova pista da atual por problemas operacionais”, e sim, o desnível a 

ser vencido e a declividade máxima permitida em rampa, de 6%. As implicações de tal declividade 

e extensão estão analisadas mais detalhadamente no item 2.1.1.5 deste relatório. 
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Portanto, as dificuldades operacionais e interferências descritas no processo de aprovação 

do projeto da NSS, apresentadas com de tal magnitude, a ponto de inviabilizar a execução da 

Alternativa 2, se mostram inconsistentes e desprovidas de razoabilidade para que pudessem ser 

acolhidas, carecendo de fundamentos tecnicamente justificados. Requisitos estes não encontrados, 

em grau suficiente, no caso em questão. 

 

2.1.1.4 A aprovação do Licenciamento Ambiental pelo Ibama e inconsistências nos limites 

da Rebio do Tinguá 

 

Inicialmente, cabe destacar a participação de área especializada desta Controladoria, por 

meio da Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Meio Ambiente (CGAMB) na análise 

conjunta no processo de licenciamento ambiental do empreendimento. 

 

Da análise, ressalta-se que, contrariamente ao que seria recomendável, a ANTT não 

participou das discussões sobre o processo de licenciamento ambiental da Nova Subida da Serra 

(processo nº 02001.008463/2009-81), que foi realizado apenas entre a Concer e o Ibama. Mesmo 

que previsto contratualmente, a participação da Agência nesse processo seria adequada, tal como 

foi previsto nos contratos de concessão de rodovias da 2ª e 3ª etapas, firmados em 2008 e 2014. 

 

Além disso, foi identificado que a metodologia de avaliação dos impactos no EIA/RIMA 

foi, inicialmente, objeto de ressalva por parte do Ibama, que determinou a avaliação das alternativas 

de traçado mediante metodologia comparativa baseada em pesos, atribuíveis a cada um dos 

quesitos em análise, o que, ao final, não foi efetuado pela Concessionária, constatando-se que o 

Instituto considerou, ao final, e após reiteradas solicitações não atendidas, as informações 

apresentadas com base nos mesmos critérios, de “maior” ou “menor”, como suficientes. Essa 

análise e aceitação do EIA foi realizada com base em critérios divergentes daqueles estabelecidos 

pelo Termo de Referência do Ibama. Tal fato está evidenciado na Nota Técnica nº 

02001.002217/2016-45 COTRA/IBAMA de 09/12/2016, encaminhada por intermédio do Ofício 

nº 02001.013693/2016-91 AUDIT/IBAMA de 14/12/2016, nos seguintes termos: 

 
“(...) 

 O descrito está em conformidade com o entendimento técnico, visto que metodologias 

diferentes das solicitadas pelo TR poderiam se mostrar até mais eficientes que aquelas 

requeridas pelo Termo. O acolhimento de metodologia distinta da requerida depende do 

contexto ambiental em que o empreendimento se encontra. Observa-se que o TR é um 

documento orientativo, podendo o empreendedor apresentar metodologias diferentes do 

sugerido, cabendo à equipe técnica a avaliação e pertinência da metodologia escolhida. 

(...)” 

 

Chama-se aqui a atenção ao fato de que, após várias reiterações quanto à necessidade de  

observância à metodologia de avaliação dos impactos por atribuição de pesos a cada um dos 

quesitos, o Ibama aceitou os estudos baseados em critérios de “maior” ou “menor”, sem demonstrar 

se, no caso, a metodologia da Concer mostrou-se efetivamente “mais eficiente que aquela requerida 

pelo Termo”, quais os fatores condicionantes do “contexto ambiental em que o empreendimento 

se encontra” e quais os critérios que a equipe técnica do Ibama adotou para “avaliar a pertinência 

da metodologia escolhida”, culminando por aceitá-la, a despeito da desconformidade com o Termo 

de Referência do próprio Ibama. 

 

Conforme já referido anteriormente, a equipe de auditoria não identificou dispositivos 

legais ou condicionantes ambientais que vedassem, de forma cabal, a execução da Alternativa 1, 

em função de restrições ambientais pela duplicação do trecho que corta a Rebio do Tinguá, em 
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paralelo à atual pista de descida, encaminhando pedido de manifestação ao Ibama nos seguintes 

termos. 

 
“ Informar quanto à existência, à época, de eventuais restrições ou fatores ambientais que 

constituíssem impeditivo para adoção da Alternativa 1 (duplicação total da atual descida), a 

qual foi apontada como a melhor alternativa do ponto de vista geológico e geotécnico.” 

 

Em resposta, o Ibama apresentou a seguinte manifestação, conforme página 4/5 da Nota 

Técnica anteriormente referida: 

 
“(...)  

O descrito está em conformidade com o entendimento técnico geral. No entanto, apesar de 

não haver impeditivos que vedassem a adoção da Alternativa 1 (adicionalmente à instalação 

de medidas mitigadoras) e ainda sem a necessidade de evocar o entendimento tido pelo 

ICMBio e pela REBIO Tinguá, do ponto de vista ambiental, a Alternativa 5 continua se 

figurando como a alternativa ambientalmente menos agressiva, visto que é o método 

construtivo que, em geral, mais reduziria supressão de vegetação, a intervenção em recursos 

hídricos, o efeito barreira da rodovia para a fauna e a quantidade de pessoas deslocadas, 

dentre tantos outros aspectos inerentes à instalação de uma nova via, ainda que paralela à já 

existente. 

(...)” (original sem grifos) 

 

Em reunião anterior com o Ibama, o órgão havia informado que, caso a solução fosse 

adotada, e, devido à maior restrição ambiental, medidas mitigadoras mais rigorosas precisariam ser 

adotadas, como, por exemplo, mais passagens especiais de fauna. Entende-se que a manifestação 

do Ibama em defesa da alternativa do uso de túnel como solução menos agressiva ao meio 

ambiente, é, evidentemente, uma solução a ser considerada, porém, sempre a depender do contexto 

e das alternativas que possam identificadas, após estudos aprofundados que considerem todos os 

pontos da questão.  

 

Questionado a respeito do fato de que, para fundamentar a aprovação da solução escolhida, 

o Ibama acolheu as informações apresentadas no relatório do EIA sem efetuar as análises 

comparativas dos valores globais de cada uma das alternativas de traçado, conforme previa o Termo 

de Referência, e, também, quanto ao posicionamento expresso em reunião anterior, de que o órgão 

entendia  não ser sua atribuição fazer análises dos custos envolvidos, alegando, 

adicionalmente, não possuir estrutura e pessoal suficiente para fazê-lo, o Ibama apresentou a 

manifestação, parcialmente reproduzida a seguir, constante à página 2/5 da Nota Técnica 

anteriormente referida: 

 
“(...) 

O descrito está em conformidade com o entendimento técnico geral. No entanto, faz-se 

necessário esclarecer que a negociação de escolha das alternativas frente a seus custos é de 

iniciativa e conveniência do empreendedor, restando ao órgão ambiental, dentro do âmbito 

de negociação, tentar pleitear as alternativas menos impactantes ao meio ambiente, 

conforme as limitações orçamentárias apresentadas pelo empreendedor. 

 

No entanto, neste caso, a alternativa sugerida pelo empreendedor (e aprovada pelo órgão 

federal gestor do contrato de concessão rodoviária), também se figura como uma das 

alternativas menos impactantes ao meio ambiente: instalação de um longo túnel. Assim, do 

ponto de vista técnico ambiental, não haveria necessidade de qualquer tratativa visando 

substituir a instalação de um túnel por alternativa construtiva que, muito provavelmente, 

causaria mais impactos ao meio ambiente. 

(...)” 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

Página 28 de 68 

 

 

Do texto, é possível depreender que: 

 

i. O Ibama não procedeu às análises das alternativas de traçado do empreendimento 

de acordo com o estabelecido em seu próprio Termo de Referência, quanto à 

metodologia de avaliação e aos aspectos econômicos; 
 

ii. Quem determinou a alternativa a ser executada foi, efetivamente, a CONCER, e não 

o Ibama, uma vez que o órgão alega lhe restar, (...) dentro do âmbito de negociação, 

tentar pleitear as alternativas menos impactantes ao meio ambiente, conforme as 

limitações orçamentárias apresentadas pelo empreendedor. (...). 
 

iii. Não é possível comprovar, de forma fundamentada, com base em dados técnicos 

consistentes, que os impactos ambientais da Alternativa 1 seriam, efetivamente, 

maiores do que a Alternativa de se executar um túnel, conforme afirma o Ibama. 

Entende-se que a expressão “muito provavelmente”, no caso, não é aplicável, uma 

vez que grande parte das avaliações comparativas envolvendo a Alternativa 1 foram 

baseadas em expressões subjetivas, como “maior” ou “menor”, conforme já 

descrito. 
 

Em resumo, a responsabilidade pela escolha da solução de traçado adotada foi opção 

da Concer, e as alegadas restrições ambientais que a mesma apresentou, não foram 

efetivamente determinantes para a exclusão da Alternativa 1, em contradição, portanto, ao que 

reiteradas vezes foi exposto, tanto no EIA/RIMA, quanto no processo de aprovação do 

empreendimento pela ANTT. Além disso, não foi constatado no processo de aprovação da solução 

ou alternativa locacional qualquer análise ou manifestação da Agência a respeito da onerosidade 

ou não decorrente da solução de engenharia escolhida pela concessionária.  

 

A propósito, convém destacar as alterações de justificativas quanto às supostas conclusões 

do EVTEA, entre as versões do EIA 1.2 (jan/10) e EIA 3.1 (jun/10), cujo documento não consta 

nos processos de aprovação do respectivo EIA e nem da ANTT, em relação às conclusões sobre a 

melhor alternativa a ser executada. 

 

Inicialmente, para adoção da Alternativa 2, de acordo com o EIA Revisão 1.2, páginas 17 

e 18 do documento, tem-se o seguinte texto: 

 
“(...) O Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) apontou a Alternativa 2 como a 

de máxima vantagem sob os pontos de vista econômico e de engenharia, atendendo aos 

requisitos da Classe 1-A da ANTT, com grande vantagem sobre as outras. (...)” 

 

Posteriormente, para justificar a exclusão da Alternativa 2 e adoção da Alternativa 5, na 

Revisão 3.1, página 38, consta o seguinte texto: 

 
“(...)  O Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) apontou a Alternativa 5 como a 

de máxima vantagem sob os pontos de vista econômico e de engenharia, e em princípio também 

ambiental, devido a ser a alternativa de mínima interferência no ambiente devido à sua grande 

extensão subterrânea, atendendo aos requisitos da Classe 1-A da ANTT, com grande vantagem 

sobre as outras. (...)” 

 

Ressalta-se, uma vez mais, que não foi identificado no EIA ou no processo de aprovação 

do empreendimento disponibilizado pela ANTT, o EVTE (ou EVTEA) referido, onde fosse 
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possível verificar a conformidade dos estudos que levaram às conclusões manifestadas pela Céu 

Aberto/Concer. 

 

Ademais, chama-se atenção ao fato de que tais conclusões deveriam contemplar a análise 

ampla de todas as alternativas de traçado possíveis, o que não resta evidenciado no caso, tendo em 

vista a exclusão da Alternativa 1, sem valoração de seus custos e benefícios comparativamente às 

demais soluções. Essa obrigatoriedade está consubstanciada no Anexo IV da Resolução ANTT nº 

1.187, de 09/11/05, que dispõe sobre os procedimentos de execução de obras e serviços, transcrita 

a seguir. 

 
“Anexo IV 

A metodologia a ser utilizada para avaliação dos custos e benefícios do projeto deverá estar de 

acordo com o “Escopo Básico para Elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica 

de Rodovias”, adotado pelo DNIT (...)”  
 

Destaque-se que a elaboração de um EVTEA, de acordo com normas do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), deve contemplar os seguintes aspectos, 

conforme definição constante no endereço eletrônico: 

http://www.dnit.gov.br/download/planejamento-e-pesquisa/planejamento/estudos-de-

viabilidade/lcs-097-2010-solic-public-texto-evtea-site-dnit.pdf, na página 6/15 do documento: 

 
“(...) 

3. DEFINIÇÕES PERTINENTES 

 

 • Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) de infraestrutura 

rodoviária é o conjunto de estudos desenvolvidos para avaliação dos benefícios sociais e 

econômicos decorrentes dos investimentos em implantação, pavimentação de novas rodovias, 

ou melhoramentos nas rodovias já existentes, comparando alternativas de soluções de projeto, 

com a identificação dos respectivos impactos ambientais decorrentes. A avaliação apura se os 

benefícios estimados superam os custos com os projetos e execução das obras previstas 

computando também os valores ao longo do período entre o início da realização dos 

investimentos e o final da vida útil considerada. A partir desse fluxo de caixa, são calculados 

os indicadores de viabilidade tais como Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido 

(VPL) e relação entre o Benefício e o Custo (B/C), bem como apresentada a respectiva análise 

de sensibilidade, onde se majora os custos simultaneamente com a minoração dos benefícios. 

O EVTEA identifica a alternativa técnica, ambiental e economicamente mais viável dentre 

as disponibilizadas para a análise.  

(...) (original sem grifos)  

 

Deve-se destacar que não foi identificado nos processos, tanto de licenciamento ambiental 

quanto de aprovação do projeto da NSS, EVTE nos moldes previstos do Anexo IV da Resolução 

ANTT supracitada. Além desses, com base na norma do DNIT, os fundamentos necessários à 

mudança de entendimento nos supostos EVTEs referidos pela Céu Aberto/Concer, da Revisão 1.2 

para a Revisão 3.1 do EIA, também não foram identificados. 

 

Ademais, as conclusões da concessionária de que o EVTE havia apontado a Alternativa 2 

“(...) como a de máxima vantagem sob os pontos de vista econômico e de engenharia, atendendo 

aos requisitos da Classe 1-A da ANTT, com grande vantagem sobre as outras. (...)” é de ser 

considerada absolutamente inconsistente, tendo em vista: (a) não haver evidências de que tenha 

sido feita análise sob o ponto de vista econômico; (b) do ponto de vista de engenharia, a melhor 

solução do ponto de vista geotécnico e geológico era a Alternativa 1, de acordo com os estudos da 

empresa Contécnica.  
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Identicamente ocorre para o EIA Revisão 3.1, uma vez que os estudos não levaram em 

consideração a Alternativa 1, para que fosse possível afirmar que “(...) o Estudo de Viabilidade 

Técnica e Econômica (EVTE) apontou a Alternativa 5 como a de máxima vantagem sob os pontos 

de vista econômico e de engenharia, e em princípio também ambiental, (...) atendendo aos 

requisitos da Classe 1-A da ANTT, com grande vantagem sobre as outras. (...)”. Tais constatações, 

portanto, lançam dúvidas sobre a consistência das conclusões do EIA, utilizadas para justificar a 

solução escolhida. 

 

Adicionalmente, a título de ilustração quanto à consistência dos estudos ambientais, é 

oportuno trazer à análise divergências surgidas no âmbito da Autorização para Supressão de 

Vegetação emitidas para a concessionária, contido no processo de licenciamento ambiental do 

empreendimento junto ao Ibama (processo nº 02001.008463/2009-81 -  Vol. 6 – fl. 1043 pág. 

237/400). Constata-se, no Parecer nº PAR 02001.001280/2015-83 COTRA/IBAMA de 

10/04/2015, a existência do texto seguinte, relativo a alterações de projeto em 27 áreas do projeto 

de duplicação, solicitadas pela CONCER, em virtude de que “ no projeto original apresentado não 

foram considerados os aterros e off sets”, e “houve problemas de sondagem e ocorrência de rochas 

alteradas e espessura do solo além do esperado”. O citado Parecer traz a análise parcialmente 

reproduzida a seguir: 

 
“(...) Ao proceder uma avaliação prévia do material apresentado, verificou-se que as 

alterações propostas eram de tal ordem que ensejariam nova análise de viabilidade 

ambiental do empreendimento, o que representaria um retrocesso no processo de 

licenciamento ambiental. Foram propostas significativas alterações tanto de traçado quanto 

de aumento de área de corte e aterro, ocasionando um aumento expressivo da área total de 

supressão vegetal. 

 

A título de ilustração, apenas para estas 27 Áreas de Estudo em análise, a área de supressão 

de vegetação outorgada pela ASV nº 611/2011 é de 51,51 hectares. Com a nova solicitação, a 

ASV retificada totalizaria, aproximadamente, 97 hectares de supressão de vegetação, ou seja, 

prevê aumento de 88% da área de supressão de vegetação (45,70 ha). 

 

Dos 45,70 há analisados, 14,20 se encontram cobertos por floresta em estágio médio/avançado 

de sucessão pertencente ao bioma Mata Atlântica, que se encontra especialmente protegido 

pela Lei Federal nº 11.428/2006 e possui corte, supressão e exploração de sua vegetação 

regulamentados de maneira diferenciada dos demais biomas. 

 

Considerando toda a área aprovada para supressão de vegetação, a ASV retificada implicaria, 

aproximadamente, em um aumento de 46% da área outorgada, totalizando 144 hectares de 

supressão de vegetação.  

(...) 

 

Esta equipe técnica considera que alterações de projeto são adequações pontuais do projeto 

original. Porém as alterações pleiteadas são de tal magnitude que ensejam a apresentação 

de alternativas locacionais e técnicas, além de novo Projeto Executivo Completo 

consolidado. 

 

O aumento na supressão de vegetação identificado é excessivo considerando que o 

empreendimento já se encontra em fase de licença e instalação. Além disso, a ausência de 

elementos essenciais do projeto executivo impossibilita uma análise conclusiva quanto à 

viabilidade ambiental da execução das alterações pleiteadas. 

(...)” 
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Posteriormente, por intermédio do Ofício nº 02001.008342/2015-88 DILIC/IBAMA, de 

29/07/2015, em resposta ao Ofício nº 1425/2015 PRM/Petrópolis/GAB/VS (fls. 1068 a 1069), 

relacionado à eventual necessidade de um novo licenciamento ambiental, o IBAMA manifestou-

se, aparentemente de forma contraditória à análise inicial, nos seguintes termos:  

 
“(...) A alteração de projetos de engenharia é comum ao longo de procedimentos de 

licenciamento ambiental, uma vez que com o desenvolvimento das obras, tais projetos vão 

sendo refinados e novas alternativas tecnológicas vão sendo avaliadas. Cumpre destacar que 

o órgão licenciador avalia se as alterações propostas implicam em alteração significativa de 

impactos ambientais e se tais impactos são passíveis de mitigação. Apenas em situações em 

que o projeto sofre alterações significativas, de natureza locacional ou de porte, é que se 

justificaria um novo procedimento de licenciamento ambiental. Não há, no presente momento, 

definição neste Instituto quanto à necessidade de nova avaliação de impactos, visto que as 

alterações propostas já indicam quais impactos ambientais poderão ser amplificados, em 

caso de aprovação de tais alterações. O que o Ibama avalia, de fato, é se a amplificação dos 

impactos é aceitável sob a ótica ambiental, ou não.(...)” 

 

Não foi identificada a motivação para tal mudança de entendimento pelo próprio Ibama, o 

que, adicionalmente ao significativo aumento da área de vegetação a ser suprimida, lança dúvidas 

sobre a conformidade dos estudos do EIA e da atuação do próprio Ibama sobre o processo de 

licenciamento. 

 

Importa sobremaneira destacar que, no decorrer dos trabalhos, a equipe de auditoria 

constatou a existência de possíveis inconsistências quanto aos reais limites da Rebio Tinguá, ao 

comparar mapas contendo dois limites distintos, a partir da identificação de trabalho desenvolvido 

pela empresa Mosaico Ambiental para a Concer, conforme consta no endereço eletrônico     

http://www.mosaicoambiental.com.br/portfolio-025-rebio-tingua.html. Em um dos mapas pode-se 

visualizar dois limites, na região próxima à cidade de Petrópolis, denominados “Limites do 

Decreto” e “ Pontos de Correção Terrestre”, conforme visto na Figura 2 a seguir. No mesmo 

endereço, junto ao mapa da Figura 2, encontra-se outro mapa da área, com os limites do decreto, 

esquematicamente, além do traçado preliminar do túnel, como segue na Figura 3 a seguir.  

 
Figura 2:  Limites do Decreto e Pontos de Correção Terrestre da REBIO Tinguá 

 
Fonte: site mosaico ambiental 
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Figura 3:  Limites da REBIO Tinguá e traçado preliminar do túnel 

 
Fonte: site mosaico ambiental 

 

No próprio RIMA – Revisão 3.1 de junho/2010 disponibilizado pela ANTT, observa-se um 

mapa da área onde também é possível visualizar que os limites legais da Rebio ultrapassam os 

limites da BR-040 (traços em azul), conforme Figura 4 a seguir. 

 
Figura 4:  Limites REBIO Tinguá e traçado da BR-040 

 
Fonte: RIMA revisão 3.1 junho/2010 

 

Porém, o mapa do ICMBio, supostamente representando o mapa legal da reserva, conforme 

pode ser constatado  no endereço eletrônico 

http://mapas.icmbio.gov.br/i3geo/icmbio/mapa/interno/home.html?aj66jo330d38sv4fv4ul1kqju5, 

mostra o mapa da reserva de acordo com os limites da chamada “Correção Terrestre”. Assim 

também o aplicativo “Google Earth” do ICMBio, no endereço: 

http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/mata-

atlantica/unidades-de-conservacao-mata-atlantica/2143-rebio-do-tingua, no link “mapa com os 

limites”, mostra a reserva com os mesmos limites dos “Pontos de Correção Terrestre”, excluindo, 

portanto parte da mesma. 

 

Destaque-se que, em reunião entre a CGU e o Ibama, os técnicos do Instituto informaram 

desconhecer qualquer modificação feita no Decreto de Criação da REBIO, quanto a mudanças de 

limites. Efetivamente, não consta, no referido Decreto, qualquer alteração neste sentido, como se 

pode verificar no endereço eletrônico http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-

1989/D97780.htm. 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/mata-atlantica/unidades-de-conservacao-mata-atlantica/2143-rebio-do-tingua
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Ante a inconsistência que se apresentava, foi solicitado então ao Ibama, como órgão 

responsável pelo processo de licenciamento, que fosse apresentado mapa com os limites da Rebio 

de acordo com o Decreto de criação, contendo o traçado do túnel e a exata localização do 

desemboque, de acordo com a última versão aprovada e também o traçado da Rodovia BR 040 e 

adjacências. 

 

Em resposta, o órgão encaminhou em anexo à Nota Técnica anteriormente citada, um mapa 

com a versão aprovada inicialmente pelo Ibama e à qual a Licença Prévia se refere, o qual fora 

encaminhado ao órgão pelo empreendedor pela Carta PRE-CA-148/10 de 18/11/2010. O 

documento é parcialmente reproduzido na Figura 5 a seguir, assim como a legenda do mapa na 

Figura 6. 

 
Figura 5:  Limites da REBIO TINGUÁ, com e sem correção, e novo traçado e desemboque do túnel  

 
Fonte: Nota Técnica nº 02001.002217/2016-45 COTRA/IBAMA de 09/12/2016 

 
Figura 6:  Legenda limites da REBIO TINGUÁ, com e sem correção e traçado do túnel  

 
Fonte: Nota Técnica nº 02001.002217/2016-45 COTRA/IBAMA de 09/12/2016 

 

Na Figura 5, as setas superiores indicam os trechos da Rebio que ultrapassam a rodovia, 

adentrando áreas já urbanizadas de Petrópolis. A seta inferior, mais destacada, indica o local do 

desemboque do túnel.  

 

Portanto, considerando: não ter sido efetuada qualquer alteração legal dos limites do 

Decreto de Criação da Rebio; que o mapa da empresa Mosaico Ambiental, encaminhadas pela 
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Concer, está, efetivamente, em conformidade com os limites do Decreto de Criação; e as 

informações do Ibama quanto ao traçado e desemboque do túnel, pode-se concluir que: 
 

a) A despeito da alteração de traçado em relação à versão inicial, o túnel, em sua parte 

final, adentra a Rebio do Tinguá e desemboca dentro de seus limites legais, 

conforme mapa encaminhado pelo Ibama. Tal fato demonstra que o túnel da 

Alternativa 5 também corta a REBIO, a exemplo da Alternativa 1, uma vez que o 

subsolo das reservas biológicas também faz parte delas; 
 

b) Em função do fato, as justificativas de restrições ambientais para a exclusão da 

Alternativa 1, utilizada pela Céu Aberto/Concer no EIA Revisão 3.1, de que a 

solução foi descartada “(...) pelo simples motivo de que teria que cruzar trechos da 

REBIO Tinguá (...)”, são insustentáveis, uma vez que mais trechos da Rebio já 

seriam também cortados pela Rodovia, além do desemboque do túnel ainda dentro 

dos limites da Reserva. A Alternativa 1 não constituiria novo corte ou cruzamento, 

mas apenas duplicação de pista já existente; 
 

c) As alegadas restrições ambientais impeditivas sobre a Alternativa 1 (geológica e 

geotécnicamente mais viável do que as demais), que não restaram devidamente 

comprovadas, foram utilizadas para desqualificá-la; 
 

d) Não foram identificadas as razões, as formas e os eventuais responsáveis pela 

alteração dos limites da Rebio, nas proximidades do bairro Duarte Silveira, na 

cidade de Petrópolis, mediante a inclusão dos chamados “Pontos de Correção 

Terrestre”, excluindo, portanto, uma parcela significativa da Reserva, sem que, 

salvo comprovação em contrário, existissem bases legais para tanto; e 
 

e) A parte da Rebio que ultrapassa a BR-040, evidencia significativos pontos de 

ocupação urbana, que, aparentemente, incluem até mesmo obras comerciais (Pontos 

101 a 102 do polígono), demonstrando existência de questões fundiárias não 

equacionadas. 
 

2.1.1.5 Aspectos relevantes da implantação do túnel, de sua operacionalidade e os custos 

de operação 

 

É importante que, além das demais questões envolvidas, seja trazido à análise o fato de que 

a solução escolhida, de um túnel em rampa igual à máxima prevista para a classe da rodovia, muito 

provavelmente se constituirá em um gargalo na fluidez do tráfego de subida, uma vez que veículos 

pesados em rampas longas tendem a desenvolver velocidades máximas em torno de 15 km/h, para 

declividades de até 7%, de acordo com estudos técnicos disponíveis no endereço eletrônico: 

https://engenhariacivilfsp.files.wordpress.com/2014/09/aula7.pdf (Projeto de Estradas – UNESP – 

Universidade Estadual Paulista – Campus Bauru – Faculdade de Engenharia - Prof. Dr. Anderson 

Manzoli). Lá podem ser verificadas as seguintes informações: 

 
“(...) 

RAMPAS:  

• Veículos de passageiros: conseguem vencer rampas de 4% a 5% com perda de velocidade muito 

pequena. Em rampas de até 3%, o comportamento desses veículos é praticamente o mesmo que nos 

trechos em nível. 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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Caminhões: nas rampas ascendentes, a velocidade desenvolvida por um caminhão depende de 

vários fatores: inclinação e comprimento da rampa, peso e potência do caminhão, velocidade de 

entrada na rampa, habilidade e vontade do motorista. 

  

• Caminhões médios conseguem manter velocidades da ordem de 25 km/h em rampas de até 7% e 

caminhões pesados, apenas velocidades da ordem de 15 km/h, nessas rampas. 

 

Comprimento Crítico de Rampa:  

• O termo é usado para definir o máximo comprimento de uma determinada rampa ascendente na 

qual um caminhão pode operar sem perda excessiva de velocidade. 

 

 
(...)” 

 

Considerando-se que o trecho em túnel tem extensão de aproximadamente 4.690 m, e que 

o trecho do Belvedere até o emboque do túnel já possui rampa média um pouco acima de 6%, 

atingindo um máximo de 7,3% cerca de 120 m antes do emboque, de acordo com Relatório 

Justificativo do Traçado do Túnel, elaborado pela Intertechne, pode-se concluir que não existirá o 

chamado trecho relativo ao Comprimento Crítico de Rampa, constatando-se que caminhões 

pesados trafegarão a velocidades máximas em torno de 15 a 20 km/h, desde a entrada no túnel e 

em toda a sua extensão, com motores em altas rotações, portanto, com alto consumo de combustível 

e alto grau de emissão de gases poluentes. 

 

Em tais condições, um caminhão trafegando a 15 km/h demoraria aproximadamente 19 

minutos para atravessar a extensão do túnel, o que permite concluir que os alegados benefícios 

ambientais e a maior fluidez de tráfego, em vista da lentidão e maior desgaste dos veículos pesados, 

podem não ter sido devidamente avaliados. 

 

A despeito de se constatar em documentos disponibilizados pela ANTT que o perfil do túnel 

prevê três faixas de rolamento, não consta, no referido documento a previsão de introdução de um 

túnel auxiliar, contendo galeria de segurança necessária à rota de fuga para usuários, em caso de 

acidentes em seu interior, conforme recomendado pela Auditoria de Seguraça Viária (ASV), 

elaborada por determinação do Ministério Público Federal. Ao contrário, de acordo com o ASV, a 

previsão é de construção de uma parede em alvenaria de blocos de concreto preenchidos com areia 

para tal finalidade, cujos riscos, em caso de acidentes, já foram devidamente detalhados no ASV. 

 

Uma vez que não foram identificadas evidências de escavação do túnel auxiliar, conclui-se 

pela utilização de uma das faixas de rolamento, e a redução da pista a apenas duas faixas, o que 

implicará na criação de um possível gargalo ao tráfego no local. 

 

Desta forma, situações de ultrapassagens de caminhões pesados por outros igualmente 

pesados e lentos, bastante comuns em rampas longas, a despeito de eventual proibição, ou ainda, 

possíveis quebras dos mesmos,  tenderão a gerar situações de congestionamento no interior do 
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túnel, cujos riscos e consequências não deveriam ter sido menosprezados por ocasião da tomada 

de decisão e aprovação pelos órgãos competentes, a ANTT e o Ibama.  

 

Finalmente, deve-se ressaltar que documento do então Comitê de Políticas Regionais, 

Transporte e Turismo do Parlamento Europeu (RETT), disponível no endereço eletrônico 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/rett/20030429/COM_COM(2002)0769(PA

R1)_PT.pdf, relativo à segurança e operação de túneis, traz, entre suas recomendações, a seguinte: 

 
“(...) 1.8 Disposição adicional para túneis com inclinação 

Dado poderem agravar riscos potenciais, não serão permitidas inclinações longitudinais 

superiores a 5%. 

(...)” 

 

Cabe lembrar ainda que nos túneis da Europa e Ásia, onde ocorreram acidentes graves, as 

normas de segurança tornaram-se mais severas, a exemplo de proibição/controle de caminhões com 

cargas perigosas e proibição de ultrapassagens no interior dos túneis. É questionável se tais medidas 

poderiam ser aplicadas com efetividade na nova pista. 

 

Portanto, no caso presente, o impacto à fluidez do tráfego não deve ser ignorado, devendo-

se destacar que os riscos de acidentes graves no seu interior já foram objeto de questionamentos, 

conforme noticiado pela imprensa.  Como  exemplo,  consta no endereço eletrônico: 

http://diariodepetropolis.com.br/integra/tribunal-federal-vota-hoje-agravo-contra-a-concer-66812, 

onde são reproduzidos o posicionamento de engenheiro da empresa Única, que faz o percurso entre 

a Rio-Petrópolis-Juiz de Fora,  o qual afirmou que os ônibus da viação não passariam pelo túnel da 

Nova Subida da Serra, em face dos riscos apresentados. De forma idêntica, no endereço: 

http://noticiasonibus.blogspot.com.br/2014/10/unicafacil-afirma-que-nao-vai-usar-o.html. O 

próprio Ministério Público Federal determinou à concessionária a elaboração de uma Auditoria de 

Segurança Viária, em face de inconsistências relativas a aspectos de segurança na operação do 

túnel. 

 

Finalmente, é preciso considerar que o processo de operação do túnel deverá demandar 

custos relevantes, em virtude da criação de uma estrutura especial para tanto, decorrente dos riscos 

associados. Assim, pode-se considerar que haverá necessidade de equipes de monitoramento em 

tempo integral, equipes dedicadas de intervenção rápida, com ambulâncias, guinchos, equipes 

especiais de manutenção dos equipamentos de ventilação mecânica, controles de poluentes, de 

iluminação, e assemelhados. 

 

E não há informações no processo de que tais custos tenham sido considerados por ocasião 

da escolha e aprovação da solução em túnel. Não se identificou, portanto, qual a magnitude que os 

mesmos representam e a quem serão atribuídos, podendo-se inferir que a Concessionária tenderá a 

solicitar o ressarcimento pelas despesas extraordinárias incorridas, em termos de mão de obra, 

equipamentos e peças de reposição, o que, inevitavelmente, culminará por impactar as tarifas de 

pedágio e, por consequência os usuários.  

 

É possível concluir, assim, que, além dos custos de implantação do túnel e seus 

equipamentos, que deverão ser arcados pelo poder público, ao aprovar tal solução a ANTT criou 

também despesas de caráter permanente, decorrentes da operação e manutenção do túnel, sem 

avaliar devidamente a magnitude do seu impacto sobre as tarifas e, assim, sobre os usuários. 

 

  

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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http://noticiasonibus.blogspot.com.br/2014/10/unicafacil-afirma-que-nao-vai-usar-o.html


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

Página 37 de 68 

 

2.1.1.6 A atuação da ANTT no processo de aprovação do projeto da Nova Subida da Serra  

 

De acordo com as fls. 02 do Processo nº 50505.036039/2010-32 de aprovação da execução 

da Nova Subida da Serra, apenas em 23/06/2010 teriam sido entregues à ANTT os Estudos de 

Traçado e EIA/RIMA referentes ao Projeto do empreendimento, encaminhados à GEINV/ANTT 

por intermédio da correspondência PRE-CA-0081/10. 

 

A referida correspondência ressalta, no entanto, que o Estudo de Traçado foi apresentado 

aos representantes da ANTT, Diretor e Superintendente da SUINF no dia 20 de outubro de 2009 

em reunião na sede da Concessionária, informando ainda que o EIA/RIMA foi protocolado no dia 

21/01/2010 no Ibama. 

 

Conforme observado anteriormente, o PER original previu um valor inicial estimado da 

obra, como verba, de R$ 80 milhões. Segundo a Nota Técnica nº 009/2013/SUINF/ANTT, de 

18/04/2013, transcrita a seguir, o novo valor definido pela Agência para a execução da obra foi de 

269 milhões, ou seja, 236% a mais do que o previsto inicialmente. Todos os valores estão a preços 

iniciais (PI de abril/95), e apresentados no Quadro 3 a seguir. 

 
“4. Considerando o fato de que o valor real da obra, a mais ou a menos, deverá ser negociado 

com o poder concedente, conforme especificado no PER e com base no projeto executivo 

anteriormente aprovado, o valor da obra foi, então, analisado e definido pela ANTT em 

R$897.446.504,71 (oitocentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, 

quinhentos e quatro reais e setenta e um centavos) a preços de maio/2012, equivale a 

R$269.286.260,55 (duzentos e sessenta e nove milhões, duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e 

sessenta reais e cinquenta e cinco centavos) a PI e a R$941.559.817,17 () a Preços Correntes – PC, 

abril/2013, conforme mostrado na tabela a seguir:” 
 
Quadro 3: Valores da obra da Nova Subida da Serra (PER original e solução escolhida) 

 
Fonte: Nota Técnica nº 009/2013/SUINF/ANTT, de 18/04/2013 

 

No decorrer das análises, a equipe de auditoria identificou que a empresa Contécnica, que 

elaborou os estudos para os possíveis traçados da nova pista de subida da serra (NSS), fez alusão a 

uma solução anteriormente existente, a qual denominou “Alternativa DNIT”, que se infere ser a 

solução técnica prevista, à época da Concessão, pelo DNER, e cujo custo de execução seria 

compatível com a verba de R$ 80 milhões. 

 

Tal solução também está citada na página 23 do EIA – Revisão 3.1 de 20/06/2010, nos 

seguintes termos: 

 
“(...) Em 1977, o antigo DNER, atual DNIT, estudou uma nova pista de subida da Serra, 

desenvolvendo-se à direita da atual pista de subida, contornando pontos referenciais como o 

Morro do Macaco e Pedra do Rolador, atravessados com túneis. Entretanto, por se tratar de 

área de proteção ambiental e por chegar à pista atual em região bastante urbanizada, o 

projeto sofreu grande restrição e foi considerado inviável. (...)” 
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Não foram acrescentadas informações sobre a quem coube fazer tal avaliação, e os 

parâmetros utilizados. No entanto, a ANTT, solicitada a manifestar-se quanto à existência de 

estudos relativos a tal traçado, alegou desconhecê-los, a despeito de que as empresas de consultoria 

Contécnica e Céu Aberto, tenham feito referências a eles em seus relatórios. A empresa Céu Aberto 

no EIA/RIMA, já referido anteriormente, e a Contécnica nos estudos de alternativas de traçado, 

inclusive reproduzindo o traçado preliminar, contornando o Morro dos Macacos, conforme se 

constata nos processos da própria ANTT, às fls. 44 do Processo nº 50505.036039/2010-32, Projeto 

- Vol. I, de acordo com o Quaro 4 a seguir. 

 
Quadro 4: Reprodução do EIA/RIMA 1.2 com a indicação das alternativas de traçado, inclusive a do DNIT 

 
Fonte: Processo nº 50505.036039/2010-32 
 

Assim, não se justifica o aparente desconhecimento da ANTT a respeito, anteriormente ao 

apontamento da CGU no Relatório Preliminar, bastando que houvesse solicitado os estudos às 

empresas referidas, ou que os buscasse em seus próprios arquivos, recebidos do DNER juntamente 

com os processos relativos às concessões, por ocasião de sua criação, o que, incompreensivelmente, 

não fez, como forma de assegurar-se de que todas as possibilidades de avaliação da execução e dos  

custos da obra fossem obtidas de forma consistente. 

 

Ressalte-se que a Agência manifestou-se nos seguintes termos, conforme item 24 do 

Memorando nº 584/2016/GEINV/SUINF de 23/05/2016, encaminhado à CGU por intermédio do 

Ofício nº 383/DG/ANTT/2016 de 24/05/2016: 

 
“(...) 24. Importante salientar que, em consulta ao Ministério dos Transportes, não foi 

identificado em seus arquivos quaisquer estudo, alternativa de traçado ou novo projeto da NSS 

correspondente à época de formulação do Edital de Licitação da BR-040/RJ, o que reforça a 

informação de que a verba prevista no Contrato de Concessão tratava-se de mera estimativa 

de valor. 
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25. Diante do exposto, verifica-se pelas condições contratuais acima, a não razoabilidade da 

afirmação quanto à expectativa de pequenas variações no valor da obra, pois o objeto em 

questão ainda carecia de estudos e detalhamentos para sua definição, sendo, portanto, 

atribuído à própria Concessionária a obrigação da elaboração dos estudos preliminares de 

engenharia para definição do traçado.. (...).” 

 

E, mais adiante, a ANTT reiterou, conforme consta nos itens 50/51 do referido Memorando, 

em relação à chamada “Alternativa DNIT”: 

 
“(...)  

50.  A partir disso, visualiza-se que esta não pode ser vista como uma solução mágica e oculta 

aos técnicos da consultora e da Agência, que seja apta a viabilizar a estimativa de custo inicial. 

 

51. Primeiro, destaca-se que se intitula “Alternativa DNIT”, e não “Alternativa DNER”, 

portanto, não se pode inferir que tenha sido a base da estimativa inicial de custo. Ainda não 

se identificou, no estudo elaborado pela Concessionária, a origem desse traçado, nem mesmo 

as premissas adotadas paras a sua definição.  

 

52. Segundo, pela simples análise visual de seu traçado pode-se descartá-la, pelas seguintes 

razões: 

(i) traçado totalmente novo, o que exige mais desapropriações, e apresenta maior 

impacto ambiental; 

(ii) passa a leste da pista atual, do outro lado da serra, contornando o Morro dos 

Macacos, percurso que apresenta risco potencial de acordo com os estudos geológicos 

e geotécnicos; 

(iii) o traçado se insere na APA Petrópolis; 

(iv) o traçado se insere demasiadamente na área urbana, tanto no início quanto no fim 

da subida, produzindo desapropriações, interferências e agrava o problema atual de 

convivência do fluxo urbano com o fluxo de passagem. 

(...)” 

 

Os argumentos da ANTT são inconsistentes em relação ao foco principal da questão, a qual 

não se propõe a demonstrar que a melhor solução seria a execução da chamada Alternativa do 

DNIT, mas apenas ressaltar que a solução estudada pelo DNER, em 1977 (e não pelo DNIT), estaria 

apropriada à “Verba” estipulada contratualmente para sua execução, a despeito das dificuldades e 

da complexidade que pudesse apresentar. Ou seja, evidenciar que existia uma solução exequível, 

tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista ambiental, uma vez que a APA Petrópolis 

já havia sido criada, em 1992, sendo improvável que o DNER não tivesse previsto o fato e suas 

implicações. 

 

Porém, descartá-la mediante uma “simples análise visual de traçado”, como pretende a 

ANTT, sem um aprofundamento maior em suas condicionantes técnicas, ambientais e econômicas, 

certamente não constitui a melhor das técnicas de avaliação, que devem embasar-se em dados 

válidos e consistentes, considerando todos os seus aspectos em grau suficientemente aprofundado, 

o que não foi o caso, uma vez que tais estudos não foram inseridos no processo de aprovação do 

empreendimento, nem foram apresentados quaisquer documentos ou informações para justificar, 

de forma fundamentada, sua desconsideração. 

 

Entende-se que o fato de estar atribuída à própria Concessionária a obrigação da elaboração 

dos estudos preliminares de engenharia para definição do traçado, não significa que a Agência 

esteja desobrigada de exercer seu poder/dever institucional com o máximo rigor, exigindo o maior 

aprofundamento possível dos estudos e interferindo ou mesmo determinando a escolha da melhor 
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solução, cercando-se de todos os cuidados, de forma a preservar o interesse público, frente a 

eventuais interesses e preferências do empreendedor.  

 

Uma explicação plausível para o traçado de evidente maior extensão da “Alternativa do 

Dnit”, ou do DNER, visualizado no quadro anterior, seria dotar a nova subida com menor 

declividade e rampas menos acentuadas, possibilitando maior fluidez, mais fácil operação e menor 

desgaste a veículos pesados de carga. 

 

Como já descrito anteriormente, da análise da documentação verificou-se que a CONCER 

incialmente contratou a empresa Contécnica que apresentou 4 (quatro) soluções, de cunho técnico, 

apontando a Alternativa 1 como a mais viável do ponto de vista geológico/geotécnico. No entanto, 

a concessionária desqualificou a Alternativa 1, elegendo a Alternativa 2 como a mais adequada. 

Posteriormente, foi contratada a empresa Intertechne, que apresentou outra solução, chamada de 

Alternativa 5, com 4,69 km de túnel, que veio a ser adotada pela Concessionária e aprovada pela 

ANTT.  

 

A equipe de auditoria solicitou à ANTT que informasse se haviam sido avaliadas (avaliação 

técnica, econômica e financeira e ambiental) outras soluções de engenharia, além daquela 

apresentada pela Concessionária. Entende-se por avaliação técnica, a avaliação de engenharia – 

traçado e segurança, por avaliação econômica e financeira, o valor da obra e as formas de 

financiamento.  

 

Em resposta ao Relatório Preliminar da CGU, a ANTT manifestou-se por intermédio do 

Parecer Técnico nº 098/2016/GEINV/SUINF de 23 de maior de 2016, nos seguintes termos, 

parcialmente reproduzidos a seguir: 

 
“(...) 

42. No estudo apresentado pela Concessionária, (...) processo nº 50505.036039/2010-32, foram 

avaliadas, inicialmente, 4 alternativas de traçado, as quais consideravam a utilização dos leitos 

das pistas existentes. Essas soluções apresentam vantagem sobre um traçado totalmente novo por 

aproveitar as plataformas existentes, bem como reduzir custos com desapropriação e criação de 

novos impactos ambientais.  

 

43. Essas alternativas seguiram recomendações EB-101: Estudos Viabilidade Técnico-Econômica-

Ambiental Rodovias, DNIT. (...) 

 

44. O estudo conclui por dois traçados que melhor atendiam as condições de implantação da nova 

subida, classificada com classe IA, do Manual de Projeto Geométrico do DNIT.  

 

45. Durante o processo de aprovação do EIA/RIMA e obtenção da Licença de Prévia do 

empreendimento junto ao órgão ambiental competente, neste caso, o IBAMA, surgiram 

questionamentos de ordem ambiental que condicionaram a elaboração de uma quinta alternativa, 

que posteriormente foi a alternativa escolhida.  

(...) 

47. Nesse processo de obtenção de aprovação dos estudos, verificou-se que a alternativa mais 

vantajosa em termos de custos, apresentava séria restrição do órgão ambiental por estar 

parcialmente inserida na Reserva Biológica (REBIO) Tinguá. Deve-se salientar que uma REBIO 

é a unidade de conservação mais restritiva em processos de licenciamento (...).  

 

48. Assim, desse longo processo de estudos e negociações com os órgãos ambientais é que foi 

escolhida a solução atual. Não se pode deixar de mencionar que é dever institucional da ANTT 

ponderar e considerar a legislação e normatização vigente, seja ela ambiental, técnica ou 

regulatória.  
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(...)” (original sem grifos) 

 

À frente, no item 61, a ANTT aduz: 

 
“(...) 

61. Para a alça inferior, a solução escolhida foi a que equivale a alternativa 1 do EVTEA. Para a 

alça superior, o EIA/RIMA veta com veemência a opção 2B (que equivale a alternativa 1 do 

EVTEA) 

(...)”(original sem grifos) 

 

Mais adiante, no item 70 do Parecer Técnico nº 098/2016, em resposta ao posicionamento 

da CGU quanto ao fato de que a Agência teria aberto mão de sua atribuição institucional e do papel 

de regulador e fiscalizador, por não exigir da concessionária estudos consistentes e completos 

quanto às alternativas de traçado, a Autarquia posicionou-se nos seguintes termos: 

 
“70. Além disso, diante da análise da documentação apresentada anteriormente, verifica-se que a 

manifestação da CGU não leva em consideração as diversas análises e tratativas realizadas entre 

Concessionária, ANTT e IBAMA acerca do projeto e orçamento da obra da NSS. Desta forma, a 

afirmação de que esta Agência Reguladora abriu mão de sua atribuição institucional e do papel de 

regulador e fiscalizador não deve prosperar.” 

 

Em relação a tais manifestações, cabe contrapor que: 

 

i. Não foram identificados, no processo de aprovação do projeto da NSS, os estudos 

recomendados na EB-101 do DNIT relativos ao EVTEA, demonstrando, de acordo 

com todos os critérios do normativo, a comparação objetiva entre as cinco 

Alternativas cogitadas, em especial quanto aos aspectos econômicos de cada uma 

delas, de forma a verificar-se a conformidade da opção escolhida. Ademais, como 

já referido anteriormente, não há evidências de que tenham sido considerados os 

custos de operação do túnel na equação econômica, para avaliação dos custos e 

benefícios; 
 

ii. A alegação de que a escolha da Alternativa 5, contendo o túnel longo, foi 

condicionada por questionamentos de ordem ambiental, conforme já descrito 

anteriormente, também se revelou insustentável, visto não ter sido constatada 

restrição absoluta à execução da Alternativa 1 (atravessando a Rebio) por parte dos 

órgãos ambientais. Em análise anterior chamou-se atenção ao fato de que as 

justificativas apresentadas para desqualificar as Alternativa 2 e 4 são inconsistentes, 

do ponto de vista técnico, e evidenciam que a escolha da Alternativa 5, a mais 

dispendiosa, foi da própria Concer, com a aquiescência da ANTT. 
 

Além disso, a alegação da ANTT, no item 61, de que (...) Para a alça superior, o 

EIA/RIMA veta com veemência a opção 2B, (que equivale a alternativa 1 do 

EVTEA) (...) é totalmente desprovida de fundamento, uma vez que o EIA/RIMA não 

tem qualquer poder de veto ou de decisão sobre a solução a ser adotada, como 

pretende fazer crer a ANTT. Entende-se que o estudo deve ser objetivamente isento, 

com a finalidade de subsidiar as tomadas de decisão, mas não determiná-las como 

o próprio documento esclarece nas conclusões contidas no item 3.1.1.2 em relação 

à escolha da solução do trecho superior da obra, na página 47 do EIA Revisão 3.1:  
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(...) Conclusão dos dois trechos: a comparação entre esses trechos aponta para a 

solução da alternativa 2-A porque, apesar de o trecho 2-B gerar menos 

deslocamento de pessoas e menos desmatamento, implica em cruzar terras da 

REBIO Tinguá, que não é aceitável sob o ponto de vista ambiental. Assim, mesmo 

que haja vantagens pontuais daquela alternativa, é impossível concluir, sob o ponto 

de vista ambiental, que ela é melhor; na verdade, essa alternativa nem deveria 

estar sendo considerada, mas é responsabilidade deste EIA julgar apenas sob o 

ponto de vista técnico.(...)” (Original sem grifos) 

 

iii. Não foram identificadas nas atas de reunião constantes nos documentos 

disponibilizados pela ANTT, nem em atas de reunião no processo de licenciamento 

do IBAMA, evidências da participação da ANTT ou reuniões conjuntas para 

tratativas entre ANTT, IBAMA e Concer, quanto às definições de projeto e 

orçamento. O próprio IBAMA, em reunião com a equipe da CGU informou que não 

houve participação da ANTT em tais reuniões. Esta equipe considera de 

fundamental importância que a Agência, em futuras situações assemelhadas, 

envolva-se, de forma proativa, nas discussões de alternativas e soluções possíveis, 

papel que lhe cabe como órgão regulador e do qual não deve abrir mão, frente a sua 

atribuição institucional. 
 

Que a Agência tenha falhado no cumprimento de suas atribuições, em relação à solução 

escolhida e apresentada pela Concer, pode-se depreender de sua manifestação inicial, de que a 

Concessionária seria responsável pela execução da obra e por isso seria sabedora da melhor 

solução para o empreendimento.  

 

Cabe reproduzir, uma vez mais, o preconizado no Anexo IV da Resolução ANTT nº 1.187, 

de 09/11/05, que obriga a utilização da metodologia disposta na norma EB-101 (Escopo Básico 

para Elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica de Rodovias) do DNIT, 

necessários à avaliação do empreendimento, previamente à tomada de decisão quanto à sua 

implantação:  

 

 • Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) de infraestrutura 

rodoviária é o conjunto de estudos desenvolvidos para avaliação dos benefícios sociais 

e econômicos decorrentes dos investimentos em implantação, pavimentação de novas 

rodovias, ou melhoramentos nas rodovias já existentes, comparando alternativas de 

soluções de projeto, com a identificação dos respectivos impactos ambientais 

decorrentes. A avaliação apura se os benefícios estimados superam os custos com os 

projetos e execução das obras previstas computando também os valores ao longo do 

período entre o início da realização dos investimentos e o final da vida útil 

considerada. A partir desse fluxo de caixa, são calculados os indicadores de 

viabilidade tais como Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido (VPL) e 

relação entre o Benefício e o Custo (B/C), bem como apresentada a respectiva análise 

de sensibilidade, onde se majora os custos simultaneamente com a minoração dos 

benefícios. O EVTEA identifica a alternativa técnica, ambiental e economicamente 

mais viável dentre as disponibilizadas para a análise.  

(...) (original sem grifos)  

 

O entendimento desta equipe é de que tais estudos eram imprescindíveis, devendo a 

avaliação técnica, econômica, financeira e ambiental abranger todas as alternativas 

cogitadas, o que não foi observado pela ANTT.  
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Assim, verifica-se que tanto a GEINV, como a SUINF e a Diretoria da Agência, à época, 

aquiesceram às soluções e justificativas propostas pela Concessionária para a obra, sem exigir a 

apresentação de estudos completos, abrangendo todas as soluções, onde: 

  

a. a Alternativa 1, geotécnica geologicamente mais adequada, e também a de menor 

custo, conforme admitido pela ANTT no item 47 do Parecer Técnico nº 098/2016, 

foi excluída por supostas restrições ambientais, não devidamente comprovadas, em 

face da passagem pela Rebio do Tinguá.; 
 

b. a Alternativa 2, escolhida inicialmente pela Concer, que previa apenas a reforma e 

retificação do trecho superior da atual subida, foi também excluída posteriormente, 

com fundamento em “sérias dificuldades logísticas” para sua execução e a 

consequente necessidade de desvincular totalmente o traçado atual com um novo 

traçado, resultando na escolha da execução de um túnel longo, de custos 

extremamente elevados; e 
 

c. não foram identificados, nos processos da escolha pela solução em túnel, os estudos 

e avaliações quanto a seus custos de operação e o provável impacto destes nos custos 

tarifários. 
 

É da maior importância que se destaque, adicionalmente, que, simultaneamente à 

apresentação e discussão da Alternativa 5, a ANTT iniciou, em 09/03/2010 o Processo nº 

50500.010568/2010-56, cujo objetivo seria estabelecer Metodologia de Revisão dos Contratos de 

Concessão de Rodovia. Cabe lembrar que o EIA/RIMA Revisão 1.2, versão inicial, foi protocolado 

no Ibama em janeiro/2010, e a versão final, EIA/RIMA Revisão 3.1 foi entregue ao Ibama em 

junho/2010. 

 

Em decorrência do referido Processo, a ANTT editou, em 07 de abril de 2011, a Resolução 

nº 3.651/11, aprovando a metodologia de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos de concessão de rodovias federais da 1ª Etapa, da 2ª Etapa – Fase I e do Polo de Pelotas, 

em decorrência de novos investimentos. Uma das inovações introduzidas foi a possibilidade de 

pagamento direto aos empreendedores dos novos serviços, não previstos no PER, com utilização 

de recursos de OGU. Este aspecto está detalhado no item 2.1.3 deste relatório. 

 

No caso da Nova Subida da Serra, de acordo com o Edital e o Contrato de Concessão, não 

era permitida a prorrogação do contrato, e, assim a forma de reequilíbrio prevista limitava-se à 

desoneração de obrigações contratuais do concessionário, ou à recomposição tarifária. Porém, o 

vulto dos recursos necessários à implementação da solução pretendida pela concessionária, elevaria 

o valor das tarifas a níveis insuportáveis pelos usuários. 

  

Importa destacar que a citada Resolução foi editada visando em especial três obras de 

grande vulto, conforme se consta no Processo nº 50500.072934/2012-33, fls. 02, Memorando nº 

011/2012/DCN, de 17/06/2012, onde Diretor da ANTT, à época, solicitou à Procuradoria Federal 

junto à ANTT sua manifestação sobre a viabilidade jurídica do aporte de recursos públicos, no caso 

de inserção de novas obras sob responsabilidade das atuais concessionárias. O Memorando cita 

especificamente a Concessionária Ponte S.A, com a obra do mergulhão de Niterói e ligação entre 

a Ponte e a Linha Vermelha, a Concessionária Concer S.A., com a obra da nova subida da serra de 

Petrópolis e a Concessionária Nova Dutra S.A, com a nova pista de descida da Serra das Araras e 

vias marginais. 
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Assim, a Resolução nº 3.651/2011, mediante a introdução da possibilidade de recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro nas concessões da 1ª Etapa por intermédio de aporte de 

recursos federais oriundos do OGU, possibilidade não prevista anteriormente, no Edital de 

Licitação ou no Contrato, viabilizou o aporte de recursos de grande vulto para a alternativa 

locacional definida. 

 

Especificamente sobre o valor aprovado no orçamento da obra, a GEINV/SUINF informou 

que os valores das estruturas previstas no projeto estavam de acordo com o SICRO, e que para 

as estruturas físicas da rodovia (obras de arte especiais, por exemplo) que ainda não tinham projeto 

executivo, o orçamento utilizado foi o orçamento de construção da própria concessionária em 

outras obras da rodovia, que era em média 15% menor do que o SICRO. Cabe ressaltar que esse 

aspecto (orçamento) não foi objeto do trabalho da equipe de auditoria por já ser objeto das 

auditorias do TCU. Nesse sentido, faz-se referência ao Acórdão nº 18/2017 TCU – Plenário, de 

18/01//17, em especial o item II, transcrito a seguir. 

 
“II. Sobrepreço no orçamento da obra (achado III.2) 

 

71. A equipe de auditoria, ao analisar a parte ‘A’ da curva ABC do orçamento da obra da NSS, 

constatou um sobrepreço total de R$ 97.136.680,95 (ref. maio/2012), sendo R$ 72.800.201,81 

devido a custos superiores ao paradigma, não adoção de BDI diferenciado para serviços cotados 

e valor incorreto para o ISSQN da obra; R$ 20.419.947,50 devido ao valor previsto para a 

administração da obra pela concessionária, e R$ 3.916.531,65 devido ao valor previsto para a taxa 

de risco incidir sobre o total dos investimentos, em vez de somente sobre o custo direto da obra. 

(...)” 

 

Quando questionada pela CGU quanto à conformidade do preço para a obra, estimada 

inicialmente pelo DNER em R$ 80 milhões, e cujo valor final aprovado pela ANTT foi majorado 

em aproximadamente 236%, atingindo o montante de R$ 269.286.260,55 (PI–Abril/1995), a 

Agência, no mesmo Parecer Técnico nº 098/2016, apresentou a seguinte manifestação: 

 
“(...) 

65. No que diz respeito à diferença entre o valor final da obra, obtido a partir de orçamento 

elaborado na base oficial SICRO, e a estimativa inicial do Contrato, é possível fazer as seguintes 

ponderações: 

 

(i) A solução escolhida, do início da subida até o emboque do túnel, possui cerca de 15,3 km, 

que consistem nos lotes 1 e 2 do projeto; 

(ii) Com base na planilha orçamentária aprovada, o custo da obra (lotes 1 e 2) é de R$ 

69.138.392,19, a preços iniciais. Isso equivale a R$ 4.504.129,78/km; 

(iii) O valor estimado de R$ 80.000.000,00 para os 20 km previstos perfaz R$ 4.000.000,00/km; 

(iv) Assim, excetuando-se o trecho do túnel, o orçamento da obra variou apenas 12,6% em 

relação à previsão inicial. 

 

66. Desta forma, pode-se afirmar que a diferença de custo da previsão inicial se deu principalmente 

pela inserção do túnel, por inviabilidade das demais alternativas 

 

67. Sendo assim, constata-se da documentação disponível que a definição do traçado, tanto do 

ponto de vista técnico quanto da viabilidade ambiental, foi estudada pela Concessionária e 

apresentada para análise desta Agência Reguladora, conforme estabelecido no PER.  

(...)” 

 

Em relação às alegações da ANTT, cabe considerar que: 
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a. O valor do trecho até o emboque do túnel, informado pela ANTT, não consta do 

Processo. No entanto, verifica-se que o preço (PI) estimado pela Intertechne era de 

R$ 222.687.320,00. A partir disto, constata-se que apenas o túnel de 4,6 km custaria 

R$ 153,5 milhões, (R$ 222.687.320,00 – R$ 69.138.392,19), equivalente a R$ 33,2 

milhões/km a PI, ou ainda, R$ 566 milhões a preços de 2010, equivalente a R$ 123 

milhões/km; 
 

b. Não consta nos documentos da ANTT e nem da Concer a análise comparativa de 

preços das cinco alternativas. Também não constam os relatórios do EVTEA de 

acordo com a Norma EB-101 do DNIT e não foram identificados documentos de 

análise da solução adotada pela ANTT comparativamente às demais alternativas; 
 

c. A alegação de inviabilidade ambiental é improcedente, tendo que em vista que a 

mesma foi apresentada como justificativa para a exclusão da Alternativa 1 pela 

Concer, e não pelo Ibama; o Plano de Manejo da Rebio, inclusive, previu uma faixa 

de domínio de 80 m para o trecho que já corta a reserva; e  
 

d. A ANTT limitou-se a acolher as alegações e justificativas apresentadas pela Concer 

para aprovação da Alternativa 5, sem cercar-se da necessária cautela sobre a efetiva 

impossibilidade de execução das demais alternativas, procedimento que culminou 

na aprovação da alternativa locacional no valor de aproximadamente 236% acima 

do previsto no PER inicial. 

 

Por todo o exposto neste item do relatório, pode-se concluir que a atuação das áreas 

responsáveis da ANTT (GEINV, SUINF e Diretoria), a época (2010 e 2011) não observou os 

dispositivos normativos da própria Agência, além de que, contribuiu, de forma decisiva, para que, 

entre as soluções possíveis, tivesse sido aprovada uma solução de valor significativamente superior 

ao previsto no PER sem a devida e adequada análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental. 

 

Ressaltando que esta equipe não entrou no mérito da avaliação do prejuízo real ou potencial 

das decisões da Agência, mas o que se pode afirmar é que tanto o Ministério Público como 

Congresso Nacional, por meio do TCU, questionam o empreendimento e seu valor atual, em 

relação ao valor previsto inicialmente, bem como a aprovação do termo aditivo e do projeto 

executivo da obra. 

 

 

2.1.2 CONCESSÃO INDEVIDA DE RECOMPOSIÇÃO DE EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO PELA PERDA DE FLUXO DE VEÍCULOS E 

REALOCAÇÃO DA PRAÇA DE PEDÁGIO P1 

 

Fato 

 

Conforme consta no Processo nº 50500.138331/2013-81 (de aprovação do 12º Termo 

Aditivo ao contrato PG-138/95-00), fls. 111 a 170, a CONCER apresentou à ANTT pedido de 

reequilíbrio econômico-financeiro, decorrente da interseção do Arco Metropolitano do Rio de 

Janeiro com a rodovia concessionada, a BR-040, o que, de acordo com estudos apresentados pela 

concessionária, poderia ocasionar uma redução de tráfego da ordem de 30% na Praça de Xerém 

(praça P1), equivalente a um volume de aproximadamente 8.900 veículos diários. Do referido 

estudo, extrai-se o seguinte texto: 

 
“(...) 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

Página 46 de 68 

 

3.2 Cenário 1: Praça de Xerém no km 104 com Arco Metropolitano aberto 

 

Neste cenário é representada rede viária de estudo considerando o Arco Metropolitano aberto. 

Observa-se, através do modelo que a Praça de Xerém tem o tráfego reduzido em torno de 30%, 

que representam um volume total de 8.900 veículos somando-se os dois sentidos, esta mudança 

representa uma queda de quase 18.000 eixos equivalentes, o que significa uma redução de 

42% na receita da praça. 

(...)” 

 

Inicialmente cabe ressaltar a existência de dois aspectos: um é o reequilíbrio econômico 

financeiro do contrato em função da perda de trafego decorrente da abertura do Arco Metropolitano 

do Rio de Janeiro; e outra é o pagamento do valor referente aos custos de realocação da praça de 

pedágio de Xerém (praça P1). O primeiro (perda de tráfego) está inserido na 5ª Revisão 

Extraordinária, aprovada pela Resolução nº 4.367, de 1/08/14, ao contrato de concessão, enquanto 

os custos da realocação estão inseridos no valor do projeto executivo da obra da Nova Subida da 

Serra, que foi apropriado no fluxo de caixa do contrato e parte por recursos do OGU, por meio do 

12º Termo Aditivo ao contrato. 

 

É necessário, aqui, destacar a análise elaborada pela ANTT em relação à questão. De acordo 

com a Nota Técnica nº 071/GEROR/SUINF/2014, de 10/02/2014, às fls. 183/186 do Processo nº 

50500.138331/2013-81, o entendimento da Agência foi o seguinte: 

 
“(...) 

20. Alocação de riscos do contrato 

(...) 

6. Na hipótese de que a implantação da ligação entre o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro 

e o viário interno ao município de Duque de Caxias resulte em perda de tráfego e de receita, 

há que se verificar o que o contrato dispõe a respeito desse risco:  

 

20. A CONCESSIONÁRIA assume, integralmente o risco de trânsito inerente à exploração 

da RODOVIA, neste se incluindo o risco de redução do volume de trânsito, inclusive em 

decorrência da transferência de trânsito para outras rodovias. (Original sem grifos) 

 

7.  Pela leitura do contrato é importante salientar que o risco de tráfego permanece alocado 

à concessionário, a exemplo dos demais contratos de concessão. Para o caso em pauta, infere-

se que o risco de tráfego, incluindo o risco de redução do volume de tráfego seria atribuído à 

Concessionária, apenas se mantidas as condições iniciais, isto é, sem a implantação, posterior 

a assinatura do contrato, de vias de iniciativa do Poder Público, como é o caso do Arco 

Metropolitano. 

 

8.  Considerar que a concessionária assumiria o risco de perdas de receita, quaisquer que 

fossem as iniciativas futuras de implantação de vias alternativas, seria transferir para a 

empresa um risco impossível de avaliar, podendo inclusive resultar na perda total de receita 

e na consequente inviabilidade de seu negócio, caso fosse construída, por exemplo, rodovia 

não pedagiada paralela à concessão, ou, caso fossem implantadas rotas de fuga junto a suas 

praças de pedágio. A concessionária não tem gerência sobre as iniciativas governamentais ou 

de terceiros que possam alterar a atratividade de vias alternativas e rotas de fuga além do 

sistema rodoviário objeto da concessão. 

 

9.  Ainda que o Arco Metropolitano tenha sido uma iniciativa idealizada desde a década de 

70, não havia definições acerca de seu traçado e de sua ligação com o viário interno de Duque 

de Caxias à época da licitação da BR 040 – nem poderia, a concessionária, elaborar proposta 

ao mesmo tempo competitiva e conservadora a ponto de considerar as várias hipótese de sua 
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implantação. A despeito desse entendimento, recomenda-se submeter à PRG questionamento 

a respeito.  

(...)” 

 

No entanto, cabe ressaltar, novamente, as cláusulas contratuais sob as quais a contratada 

assumiu a concessão, destacando-se, especialmente, o item 19 e, novamente, o item 20 do contrato, 

os quais estabeleceram que: 

 
“(...)  

Da Assunção de Riscos 

19.   A CONCESSIONÁRIA assume integral responsabilidade por todos os riscos inerentes à 

concessão, exceto nos casos em que o contrário resulte deste CONTRATO. 

 

Do Risco Geral de Trânsito 

20.  A CONCESSIONÁRIA assume, integralmente, o risco de trânsito inerente à exploração 

da RODOVIA, neste se incluindo o risco de redução do volume de trânsito, inclusive em 

decorrência da transferência de trânsito para outras rodovias. 

(...)”  (Original sem grifos) 

 

Evidentemente, a construção do Arco Metropolitano do Rio não é fato decorrente do próprio 

contrato, nem guarda com ele qualquer relação, não podendo ser enquadrado, portanto, como uma 

possível exceção prevista na Cláusula 19.  

 

Resta claro, portanto, que os riscos devem ser atribuídos unicamente à concessionária, não 

sendo cabíveis as interpretações da ANTT, notoriamente em contradição com as cláusulas 

contratuais. Novamente, é possível constatar concordância da Agência aos pleitos da CONCER, 

mediante a desconsideração de cláusulas contratuais originalmente estabelecidas, cujas exigências 

foram idênticas para os demais licitantes, e cuja alteração implica em quebra de isonomia, a qual 

deve ser mantida até a finalização do contrato de concessão. 

 

Conforme a própria alegação da ANTT, o Arco Metropolitano foi idealizado na década de 

70, e, portanto, não considerar a possibilidade de sua implantação seria um risco a ser assumido 

pelos próprios licitantes. Entende-se que, entre outros, este foi um dos motivos pelos quais o DNER 

introduziu, à época, a cláusula de risco de redução do volume de trânsito, inclusive em decorrência 

da transferência de trânsito para outras rodovias estabelecido no item 19 do contrato de concessão.  

 

Acrescente-se que, de acordo com o DNIT, no documento constante do endereço eletrônico  

http://www.dnit.gov.br/download/meio-ambiente/acoes-e-atividades/estudos-ambientais/br-493-

rj/br-493-rj.pdf, o  projeto do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro estava em estudo desde a 

década de 70, quando foi definido o traçado da rodovia RJ-109. Ou seja, mediante o traçado desta 

rodovia, era factível prever a possibilidade de ligação do Arco com as áreas lindeiras, entre elas 

Xerém, ligação que a CONCER diz representar uma rota de fuga, responsável pela redução de 

tráfego em torno de 30%, representando um volume total de 8.900 veículos somando-se os dois 

sentidos, resultando numa virtual queda de quase 18.000 eixos equivalentes, e uma redução de 42% 

na receita da praça, números que necessitam comprovação, e, a partir dos quais a Agência concedeu 

reajustes tarifários de 12,5% à concessionária, no ano de 2015, a título de reequilíbrio econômico-

financeiro.  

 

Entretanto, é de suma importância destacar que a cláusula contratual estabelecida no item 

19 é taxativa quanto à assunção integral, pela concessionária, de todos os riscos inerentes à 
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concessão, à exceção dos casos em que o contrário resulte do próprio Contrato, o que não é o caso 

de uma suposta criação de rotas de fuga, que não guarda qualquer relação com o mesmo. 

 

Não restou claro se, nos estudos levados a efeito, foram considerados os beneficiários de 

passes livres de moradores de Xerém e localidades vizinhas, cuja existência é apontada em artigo 

publicado no endereço eletrônico 

http://www.alerj.rj.gov.br/common/noticia_corpo.asp?num=4096#sthash.6QudYmVH.dpuf, na 

qual a assessoria da CONCER informa sobre um recadastramento dos beneficiados, e cujo número 

poderia explicar a suposta redução de tráfego alegada pela concessionária. Entende-se que deverão 

ser aprofundados estudos, solicitando-se da concessionária maiores informações sobre a questão. 

 

Trata-se o caso, portanto, de risco próprio do negócio, que deve ser suportado pela própria 

concessionária, sem direito a qualquer ressarcimento, considerando-se irregular a concessão de 

reequilíbrio em função de suposta perda de tráfego pela abertura do Arco Metropolitano do Rio, 

assim como pelos custos de mudança de local do posto de pedágio P1, que igualmente deveriam 

ser arcados pela concessionária. 

 

Em contraposição a tal entendimento, a ANTT, entre outras alegações, aduziu as seguintes: 

 

i. A posição da Agência, quanto ao risco de perda de tráfego, foi respaldada pela 

PFE/ANTT, por intermédio do Parecer nº 327-3.4.1/2014/DSM/PF-

ANTT/PGF/AGU; 

 

ii. Os estudos de perda de tráfego que embasaram pedido de reequilíbrio da Concer, 

foram estimados por estudos da empresa OKAAN Engenharia de Tráfego e de 

Transportes, dentro das melhores práticas, conforme relatado na Nota Técnica Nº 

071/GEROR/SUINF/2014, que analisou o estudo; e 
 

iii. Os percentuais de perda de tráfego calculados pela ANTT para concessão de 

reequilíbrio, que, a princípio, foram menores do que os da Concer, teriam sido 

confirmados pela Agência um ano após a concessão do reequilíbrio, e validados 

com base em dados apresentados pelas Concessionárias em face dos laudos 

contábeis, dos registros e lançamentos de natureza fiscal e societária, bem como dos 

documentos que embasaram tais registros. 

 

A tais alegações, cabem as seguintes considerações: 

 

a. Mantém-se o posicionamento quanto ao não cabimento de concessão de equilíbrio 

econômico financeiro (EEF) sob alegação de perda de tráfego decorrente da 

implantação do Arco Metropolitano, entendendo-se não haver fundamento para 

tanto.  

 

A própria conclusão do Parecer da PFE/ANTT citada na manifestação da Agência, 

no item 13 do Memorando nº 091/2016, anteriormente referido, evidencia falta de 

convicção plena em tal concessão, como pode ser depreendido do seu item (iii), a 

saber: 

 
“(...) (iii) a Cláusula Vigésima do Contrato PG-138/95 de Concessão de Serviço 

Público Precedido de Obra Pública comporta, desde que presentes situações 

fáticas especiais, como nos autos, interpretação mais  elástica, que permita o 

reconhecimento de que o risco de demanda não é único e exclusivamente da 
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Concessionária, realidade que possibilita, nos moldes apontados, o reequilíbrio 

econômico-financeiro do enlace. (...)” (original sem grifos) 

 

Entende-se que interpretações elásticas não devem ser contrapostas a cláusulas 

contratuais claras e objetivas, como as estabelecidas nos itens 19 e 20 do Contrato 

de Concessão, reproduzidas anteriormente, que não dão margem a qualquer 

interpretação em sentido contrário. Cabe lembrar que a decisão pelo ato 

administrativo compete ao gestor, única e exclusivamente. 

 

Ademais, a construção do Arco Metropolitano já estava prevista, à época da 

assinatura do Contrato de Concessão. Considerá-la, ou não, fazia parte dos riscos 

assumidos pelo licitante, como se infere das cláusulas 19 e 20 do Contrato. 

 

Destarte, entende-se que ao imputar à concessionária o risco do tráfego, 

contratualmente, o custo pela realocação da praça de pedágio decorrentes da opção 

escolhida pela Concessionária, também deveria ser suportado por esta.  

 

b. Os estudos da empresa OKAAN basearam-se na suposição de criação de duas rotas 

de fuga adentrando o Distrito de Xerém, uma das quais de até 18,7 km e a outra com 

14,5 km. As entrevistas do estudo, quanto à escolha das rotas de suas viagens, 

conforme fls. 126/129 do Processo nº 50500.138331/2013-81 a ANTT, apontaram 

que: 

 

• Motoristas padrão de automóveis das rodovias pesquisadas têm padrão 

médio e alto de renda e buscam o menor tempo e melhores condições de 

rolamento da rodovia; 

• Motoristas de caminhão informaram, em 93% dos casos, que quem paga o 

frete é a transportadora, que também decide a escolha da rota, com base nas 

condições da rodovia e no menor tempo de viagem. 

 

Afigura-se, portanto, desarrazoado e carente de fundamento, estimar que poderia 

haver uma redução de 30% no tráfego e queda de receita de 42% no posto de pedágio 

P1, em função do Arco Metropolitano, pela suposição de que parte significativa dos 

veículos acima optassem por adentrar o distrito de Xerém como forma de fuga de 

pedágio, alongando seu tempo de viagens por ruas estreitas, de tráfego local, em 

mão dupla, em locais ermos e inseguros, uma vez que, conforma a pesquisa apontou, 

sua prioridade na viagem não é o valor do pedágio, mas sim o menor tempo possível 

e as condições da via, fatores que o tráfego local de Xerém, absolutamente, não 

oferece. A Figura 7 a seguir, apresenta as supostas rotas, conforme fls. 183-v do 

Processo nº 50500.138331/2013-81. 
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Figura 7: Supostas rotas de fuga decorrentes do arco metropolitano do RJ 

 
Fonte: Processo nº 50500.138331/2013-81 

 

A condição das vias apontadas como “rotas de fuga” podem ser observadas no 

aplicativo “Street View” do “google maps”, a exemplo das imagens nas Figuras 8, 

9 e 10 a seguir 

 
Figura 8: Imagem de suposta rota de fuga na cidade de Xerém 

  
 
Figura 9: Imagem de suposta rota de fuga na cidade de Xerém 
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Figura 10: Imagem de suposta rota de fuga na cidade de Xerém 

 
Fonte: Google Maps – Street View 

 

As imagens são autoexplicativas, evidenciado os riscos a que os motoristas estarão 

submetidos. Ademais, não foi identificado, no estudo de perda de tráfego, alguma 

pesquisa com pergunta direta aos motoristas para o caso concreto, no sentido de 

identificar se os mesmos estariam dispostos a trocar o pagamento de uma tarifa de 

pedágio por uma rota adicional de 18 km, em vias com as condições evidenciadas 

nas imagens. 

 

Assim, atribuir à abertura do Arco Metropolitano uma redução de 42% da receita da 

praça de pedágio P1, sob alegação de que seria criada uma rota de fuga através do 

Distrito de Xerém, carece de fundamentação mais consistente, não evidenciada no 

processo e nas manifestações da ANTT. 

 

c. Cabe trazer à consideração, ainda, em relação à perda de tráfego e ao reajuste, 

calculados pela ANTT, que, de acordo com o Memorando nº 091/2016, a Agência 

expõe, em seu item 27 o que segue: 

 
“(...)” 27. É importante salientar, conforme prevê o Anexo IV do 12º Termo Aditivo, que os 

dados obtidos dos estudos de tráfego e analisados pela ANTT, serviram só de ponto de 

partida para o reequilíbrio (reequilíbrio preliminar). Assim, um ano depois, com base nos 

dados reais, os mesmos foram corrigidos. (...)” 

 

E, mais adiante, ainda em relação aos cálculos da ANTT: 

 
“(...) Este questionamento já foi parcialmente respondido nos parágrafos acima, 

entretanto, informamos que a ANTI não fez estudo de tráfego e sim analisou aquele 

apresentado pela CONCER, entretanto, um ano após a operação da praça de pedágio, os 

dados dos estudos foram substituídos por dados reais, conforme metodologia descrita no 

Anexo IV do Termo Aditivo. Em resposta à segunda parte do questionamento, informamos 

que foi feito estudo com base nos dados reais, com o consequente reequilíbrio. (...)” 

 

No entanto, os dados reais, em especial os dados de tráfego, a que a Agência alude, 

são todos obtidos a partir de informações da própria Concessionária. Questionada 

sobre a metodologia de avaliação e auditoria feita sobre tais informações, a Agência 

informou, conforme item 33, que: 

 
“(...) 33. Oportuno salientar que esta Agência Reguladora confronta os dados 

apresentados pelas Concessionárias em face dos laudos contábeis, dos registros e 

lançamentos de natureza fiscal e societária, bem como dos documentos que embasaram 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

Página 52 de 68 

 

tais registros. Portanto, não há que se falar que a ANTT simplesmente endossa os 

montantes pleiteados sem antes efetuar rigorosa análise e auditagem com documentos 

fiscais, societários e financeiros no ímpeto de resguardar que aqueles montantes pleiteados 

são, de fato a perda real de receita que a concessionária suportou. Neste âmbito, livros 

societários e fiscais, notas fiscais, laudos contábeis e de auditoria, bem como relatórios de 

sistemas de arrecadação são instrumentos comumente utilizados por esta Autarquia no 

ímpeto de resguardar o interesse público e manter a fidedignidade dos dados e montantes 

apresentados pelo Setor Regulado. (...)” 

 

Da manifestação, depreende-se que a Agência não possui mecanismos próprios de 

aferição do real volume de tráfego, por intermédio de contagens próprias, assim 

como auditagem na integridade dos sistemas de arrecadação e de controle de tráfego 

das Concessionárias, atendo-se às informações que lhe são repassadas por estas. 

 

Não se vislumbra de que forma balanços e registros contábeis, por si só, possam 

garantir a conformidade de dados de tráfego e arrecadação. Assim, é recomendável 

que os procedimentos da ANTT relativos a tais auditagens sejam alterados e 

conduzidos pela própria Autarquia, com a urgência que o caso requer, de forma a 

exercer adequadamente o seu papel regulador, que institucionalmente lhe foi 

atribuído.  

 

E ainda, destaque-se que o estudo da OKAAN que indicou a perda de fluxo diverge 

de informação do estudo de viabilidade do empreendimento, conforme o item 2 do 

EIA 3.1 aprovado em julho de 2010, descrito a seguir. 

 
“2. DADOS DO EMPREENDIMENTO / 2.1 CARACTERIZAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO 

 

Contribuiu, também, para esta antecipação os Estudos de Tráfego efetuados, 

devido ao presente e estimado aumento de tráfego de carretas longas ou com 

cargas especiais, inclusive para os Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí. Diversos 

empreendimentos de porte estão em planejamento, em processo de licenciamento 

e/ou implementação na região costeira do Estado do Rio de Janeiro, tais como o 

COMPERJ, a construção do Arco Rodoviário, a construção da usina nuclear de 

Angra 3, a construção do estaleiro de submarinos nucleares, todos num raio de 

100 km, para citar apenas alguns.” 

 

Entende-se que todos esses empreendimentos contribuirão para o desenvolvimento 

da região, implicando o aumento de tráfego, e não a redução.  

 

Cabe ainda destacar os estudos da Associação Brasileiro da Concessionárias de 

Rodovias (ABCR), no site http://www.abcr.org.br/Conteudo/Secao/49/trafego.aspx  

que demonstram um crescimento constante do tráfego nas rodovias pedagiadas no 

Brasil, no período de 2008 a 2015, conforme gráfico e tabela a seguir. 
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Desta forma, em face das inconsistências evidenciadas no processo, conclui-se pelos 

seguintes entendimentos: 

 

1. Considera-se indevida a concessão de reequilíbrio econômico financeiro à Concer 

sob a alegação de perda de tráfego em virtude da suposta criação de rotas de fuga 

através do Distrito de Xerém, decorrente da abertura do Arco Metropolitano do Rio 

de Janeiro. 

 

2. Considera-se igualmente indevido o pagamento das despesas incorridas pela 

Concessionária na realocação da praça de Pedágio P1, fato de seu exclusivo 

interesse, cujos valores já apropriados no contrato deverão, portanto, ser objeto de 

reequilíbrio em favor da modicidade tarifária. 

 

3. Entende-se que a ANTT deverá rever seus processos de auditagem de volume de 

tráfego e sistemas arrecadatórios, de forma a ter sob sua responsabilidade direta a 

obtenção dos dados e informações necessários à verificação da integridade dos 

mesmos, ao invés de valer-se apenas das informações das próprias concessionárias. 

 

 

2.1.3 ESCOLHA DA FORMA DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO 

CONTRATO 

 

Fato 

 

A Nota Técnica nº 009/2013/SUINF/ANTT, de 18/04/2013, descreveu as formas de 

equilíbrio econômico financeiro (EEF) para o contrato nº 138/95-00, decorrente da necessidade de 
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inserção do investimento referente à NSS. O artigo 10 da Resolução ANTT 3.651/11, de 

07/04/2011, dispõe essas formas de EEF, conforme excerto a seguir. 

 
“Art. 10. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos a que se refere esta 

Resolução poderá se dar por intermédio da utilização dos seguintes meios: 

 

I - aumento ou redução do valor da Tarifa Básica de Pedágio; 

II - prorrogação do contrato de concessão; 

III - pagamento à concessionária, pelo Poder Concedente, de valor correspondente aos 

investimentos, custos ou despesas adicionais com os quais tenham concorrido ou de o valor 

equivalente à perda de receita efetivamente advinda, levando-se em consideração os efeitos 

calculados dentro do próprio Fluxo de Caixa Marginal; 

IV - modificação de obrigações contratuais da concessionária previstas no próprio Fluxo de Caixa 

Marginal; ou 

V - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio, bem como alteração da localização de 

praças de pedágio. 

 

§ 1º Os atos administrativos pertinentes à prorrogação do contrato de concessão deverão ser 

motivados pela ANTT, inclusive quanto ao prazo fixado, observada a legislação que rege a 

matéria. 

§ 2º O instrumento contratual de prorrogação deverá explicitar o respectivo prazo, as obras ou 

serviços a serem executados, os valores estimados e a Tarifa Básica de Pedágio a ser cobrada. 

§ 3º Quinquenalmente, no caso de novos investimentos, a metodologia de recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de rodovias federais tratada nesta 

Resolução, poderá ser revista pela ANTT, a qual submeterá à Audiência Pública ou Consulta 

Pública a forma de promoção do reequilíbrio contratual, sem prejuízo aos Fluxos de Caixa 

Marginais até então negociados com base nesta Resolução.”. 

 

 A referida Nota da SUINF, considerou três possibilidades, que foram encaminhadas ao 

Ministério dos Transportes para definição, por meio da Nota Técnica nº 009/2013/SUINF/ANTT, 

de 18/04/2013, conforme excerto transcrito a seguir. 

 
“16. Em conformidade com o disposto na cláusula 64.1 do contrato de concessão nº PG-138/95-

00, foi simulada recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por intermédio da utilização dos 

seguintes meios: 

 

a) aumento ou redução do valor da Tarifa Básica de Pedágio; 

b) extensão do prazo do contrato de concessão; 

c) pagamento à concessionária, pelo Poder Concedente, de valor correspondente aos 

investimentos, custos ou despesas adicionais com os quais tenham concorrido, levando-se 

em consideração os efeitos calculados dentro do próprio Fluxo de Caixa Marginal. Esse 

meio de recomposição também foi simulado, considerando a hipótese de isenção do 

Imposto de Renda. 

(...) 

18. Em relação ao reequilíbrio por meio do aumento do valor da Tarifa Básica de Pedágio – TBP, 

obtém-se um impacto de 53,15% na TBP, com efeitos financeiros em 20/08/2013. Observa-se que 

este aumento de tarifa se daria em todas as praças de pedágio da concessão, ou seja, mesmo 

naquelas em que os usuários não se beneficiariam da nova subida da Serra de Petrópolis. 

 

19. Tendo em vista que o valor da Tarifa de Pedágio cobrado atualmente na CONCER é de R$8.00, 

considerando o reequilíbrio por meio do aumento do valor da TBP, a mesma iria para R$12,30, 

sem considerar o reajuste anual da tarifa, valor este muito alto que inviabilizaria a adoção deste 

mecanismo de recomposição. 
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20. Em relação ao reequilíbrio por meio da extensão do prazo do contrato de concessão, será 

necessário prorrogar a concessão em 7 anos e um mês, com impacto na Tarifa Básica de Pedágio 

de +0,33% para fazer face aos investimentos necessários. 

 

21. No que diz respeito ao pagamento à concessionária, pelo Poder Concedente, de valor 

correspondente aos investimentos adicionais com os quase tenham ocorrido, levando-se em 

consideração os efeitos calculados dentro do próprio Fluxo de Caixa, foram feitas cinco 

simulações, considerando a inserção de valores na receita do fluxo de caixa: 

 

• inserção de valor em parcela única em 2013, 2014 e 2015; 

• repartição do valor em 3 parcelas iguais em 2013, 2014 e 2015; 

• repartição do valor em três parcelas, nos moldes da distribuição dos investimentos (1/4 em 

2013,  1/2 em 2014 e 1/4 em 2015).” 
 

Em resumo, a Nota apresenta as formas de adequação financeira do valor referente à 

alternativa já escolhida, calculadas pela Agência, e apresentadas ao MT para decisão, a saber: 

 

a) Tarifa: aumento da tarifa em 53,15%, passando de R$8,00 para R$12,30; 

b) Prorrogação do prazo do contrato: 7 anos + 0,33% de aumento da TBP; e 

c) Pagamento direto à concessionária: pagamento em parcela única ou parcelado. 

 

 Da análise da documentação encaminhada pelo MPF, observou-se no Memorando nº 

1759/2014/SUINF, de 19/12/2014, à folha 85 do processo 50505.06128220/2014-12, que tanto o 

TCU como o MPF desaprovam a prorrogação do contrato por não ser vantajoso para a 

Administração Pública. E ainda, informou que o MT considerou o pagamento pelo poder 

concedente como “mais adequado” para a União do que a prorrogação do contrato, segundo o 

Memorando nº 1759/2014/SUINF, de 19/12/2014, a seguir. 

 
“5. Importante salientar que o referido processo passa por auditoria do Tribunal de Contas da 

União – TCU e Ministérios Público Federal – MPU e que, ambos desaprovam a prorrogação do 

referido contrato por considerar uma opção não vantajosa para a Administração Pública. 

 

6. O Ministério dos Transportes se pronunciou que “o pagamento pelo poder concedente é o 

instrumento mais adequado, considerando-se que o pedágio é elevado e que a extensão do prazo 

contratual não se configura como a opção mais vantajosa para União na medida em que se trata 

de contrato antigo que não contempla relevantes aprimoramentos feitos nas concessões rodoviárias 

mais recentes” 

 

Do exposto, foi solicitado que a Agência apresentasse os documentos comprobatórios dessa 

informação com a fundamentação técnica, tanto da ANTT como dos outros órgãos (TCU, MPF e 

MT), mas ainda não foram disponibilizados.  

 

Neste ponto, é importante trazer-se à análise artigo publicado ainda no ano de 2006 pela 

Associação Nacional dos Centros de Pós Graduação em Economia (ANPEC), no endereço 

eletrônico http://www.anpec.org.br/encontro2006/artigos/A06A031.pdf,  demonstrando que, no 

período de dez anos, as concessões da primeira etapa tiverem crescimento real das tarifas, superior 

a 40%, à exceção da Via Dutra, com 33%, comparativamente ao IPCA/IBGE. A Concessão da BR- 

040 Rio-Juiz de Fora, ora em análise, teve a maior variação, com crescimento real da tarifa de 

45,41%.   
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Em vista de tal constatação, os autores do artigo, sob o título de “Das Concessões 

Rodoviárias às Parcerias Público-Privadas: Preocupação com o Valor do Pedágio”2, expõe as 

seguintes considerações, reproduzidas parcialmente a seguir: 

 
 “(...)  

A percepção de que a regra contratual de manutenção do equilíbrio econômico financeiro 

pode estar beneficiando as empresas permeia também o entendimento de vários autores que 

analisaram o tema das concessões rodoviárias no Brasil. Alguns autores afirmam que os 

contratos protegem excessivamente as concessionárias. Entre esses, cabe citar Joaquim 

Aragão3, que afirma que o contrato administrativo derroga algumas características básicas 

do contrato privado, que é a inalterabilidade unilateral do ajuste. Em contrapartida, o 

contratado recebe uma proteção incomum aos demais contratos que é a garantia de seu 

equilíbrio econômico-financeiro, onde todas as alterações contratuais em seu prejuízo 

corresponderão, conforme o caso, a uma revisão de sua remuneração (especialmente no caso 

de modificação de seus encargos) ou indenização (quando da suspensão em parte ou do total 

do contrato). Esse autor ainda explicita que “a proteção se estendeu aos poucos também a 

fatores econômicos externos desfavoráveis, como aumentos súbitos de preços de alguns 

insumos ou outros que tragam consigo severo desbalanço do contrato: nesses casos, os preços 

(as tarifas) hão de se beneficiar de revisão” (Aragão, p. 63/4, 1997). 

 

Autores mais preocupados com questões econômicas alertam que a manutenção do EEF 

depende da capacidade que o governo tem de controlar custos e receitas dos concessionários 

e que essa é uma missão difícil. Alertam que, se não houver um controle por parte do governo 

sobre receitas e despesas das concessionárias ao longo da execução do contrato, elas tenderão 

a obter lucros excessivos. “Para concessões oferecidas sob forma de monopólios regulados, a 

lucratividade máxima que empresas podem obter são observáveis de fato, apenas durante as 

fases iniciais do processo de licitação, como resultado da competição entre elas. Existe a 

necessidade de se estender essas preocupações para os anos subsequentes. As cobranças não 

podem, no longo prazo, exceder o custo total de providenciar o fornecimento de serviços 

públicos, e devem ser direcionadas de forma a se obter um lucro considerado normal”. 

(Schmitz, p. 65, 2001)4. 

 

(...) 

Entretanto, apesar da necessidade de haver um equilíbrio entre os interesses dos usuários e 

da concessionária, este trabalho constata a predominância do interesse da concessionária. A 

maior atenção dedicada à questão do equilíbrio econômico-financeiro está transparente na lei 

e nos contratos de concessão. O conceito de equilíbrio econômico-financeiro, que desperta 

grande apelo no setor privado, tem sido pormenorizadamente estudado, detalhado e 

operacionalizado por institutos de pesquisas, agências reguladoras, pelas experiências 

internacionais e pela academia (estudos e teses). Por outro lado, observa-se a necessidade de 

um tratamento mais equânime em relação ao interesse dos consumidores, pois, o conceito de 

modicidade tarifária não teve a atenção devida, não tendo sido operacionalizado e nem 

estudado. Schmitz também corrobora este entendimento, pois, segundo ele, o perigo para a 

sociedade envolvendo a política de cobrança de pedágios está na condução de monopólios 

mal regulados e a má formulação dos termos contratuais. A política pode resultar perversa 

para o usuário e benéfica para as concessionárias, que percebem lucros excessivos. Este autor 

ainda destaca que, “mesmo sendo uma exigência da atual Lei de Concessões em rodovias, a 

tarifa módica não parece ter um tratamento equivalente ao das garantias oferecidas às 

                                                 
2 Ricardo Pereira Soares e Carlos Álvares da Silva Campos Neto, pesquisadores do IPEA 
3 ARAGÃO, Joaquim J. G. O novo direito concessionário nacional: e agora, ônibus brasileiro? 
4 SCHMITZ, Rutsnei. Uma Contribuição Metodológica Para Avaliação da Tarifa De Pedágio Em Rodovias. 

UFSCAR. Programa de Pós-Graduação Engenharia de Produção e Sistemas, Tese de doutoramento em engenharia 

da produção, Florianópolis – Santa Catarina, abril, 2001 
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empresas privadas. O bem-estar sob a ótica do usuário não tem sido a questão central, mas 

sim a sua capacidade de pagamento para suportar custos de investimentos”. 

(Schmitz, p.64, 2001). 

(...) 

Portanto, na definição da tarifa inicial de pedágio, no que respeita ao fluxo de veículos, vimos 

que a tendência dos licitantes é de subestimá-lo na projeção inicial. O que dará uma receita 

maior para a concessionária toda vez que o fluxo efetivo de veículos for superior ao estimado. 

E, com relação aos custos, observa-se que sempre que eles se elevarem, pelo princípio do EEF, 

a receita deve aumentar proporcionalmente, para o retorno do concessionário permanecer 

constante, ou seja, a tarifa de pedágio deve aumentar. Mas se ocorrer superestimação de 

custos ou aumentos descolados do negocio, a tarifa de pedágio acaba subindo mais do que 

seria necessário para manter constante o retorno. Aparentemente, estes dois procedimentos 

podem ser praticados ao longo do tempo, provocando ganhos paulatinos de lucratividade nos 

contratos de concessão, que se expressariam no crescimento da TIR. Neste contexto, este 

trabalho sugere que há uma relação positiva entre a lucratividade da concessionária e o prazo 

da concessão. 

(...) 

Esses autores entendem que após a licitação as tarifas praticadas pelos concessionários 

poderiam se elevar aumentando a lucratividade do negócio. Assim, propõem a realização de 

novas licitações em intervalos menores. Esperam que a concorrência entre as empresas 

interessadas faça a correção das distorções eventualmente surgidas na execução dos contratos 

anteriores, trazendo as tarifas para preços próximos ao de concorrência. 

(...) 

Enfim, o estudo sugere que são três as variáveis importantes na definição da empresa 

vencedora da licitação de concessão rodoviária: o preço de tarifa de pedágio; o fluxo de 

veículos (demanda) e o prazo da concessão. Indica que a melhor combinação dessas três 

variáveis pode assegurar a justa remuneração da concessionária e o menor ônus para o 

usuário. A sugestão é que os processos licitatórios sejam definidos a favor das empresas que 

apresentarem a melhor combinação entre o menor valor presente de receita de pedágio (tarifa 

versus fluxo de veículos) e o menor prazo da concessão. Por esta proposta, o prazo da 

concessão é utilizado como um dos critérios de seleção da empresa vencedora, após o que, 

torna-se fixo no contrato. A redução do prazo, além do esperado beneficio dos usuários, traria 

vantagens adicionais, pois diminuiria a barreira à entrada no negócio das concessões 

rodoviárias. A diminuição dessa barreira estimularia novas firmas a disputarem as licitações 

e induziria as concessionárias a investir em produtividade para se manterem no negócio. 

(...)” 

Em consonância com o exposto acima, o TCU, no Acórdão 2.154/2007-Plenário, 

determinou que a ANTT verificasse se as concessões de rodovias federais, exploradas pelas 

concessionárias NovaDutra, CONCER, CRT, Ponte Rio-Niterói e CONCEPA, estariam em 

situação de equilíbrio econômico-financeiro, em razão da rentabilidade contratual, traduzida 

numericamente pela Taxa Interna de Retorno do Investimento (TIR) e, em sendo verificado 

desequilíbrio, que adotasse as providências necessárias a fim de promover o equacionamento dos 

mencionados contratos, fixando aos mesmos nova rentabilidade. 

As tarifas de pedágio alcançadas nas concessões da 3ª etapa do PROCROFE apontam para 

a confirmação das teses acima, da existência de um desequilíbrio contratual significativo em favor 

das concessionárias da 1ª etapa, em vista dos percentuais representados pelas diferenças entre 

tarifas respectivas, onde, de acordo com informações da própria ANTT, a média das tarifas da 1ª 

etapa é 389% superior à médias das tarifas da 3ª etapa, ou, em valores, R$ 11,30 contra R$ 3,90, 

respectivamente, para cada 100 km. Tal discrepância torna-se ainda mais significativa ante a 
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exigência de realização de pesados investimentos, como a duplicação total das rodovias concedidas 

até o quinto ano da execução. 

 

Resta claro, portanto, que a prorrogação dos prazos das concessões, seja, ainda durante sua 

execução, conforme o caso presente, ou ao seu término previsto inicialmente, lesiva ao interesse 

público, beneficiando sobremaneira as contratadas, uma vez que as tarifas praticadas ao término 

do contrato trazem em seu bojo custos relativos a investimentos já executados e integralmente 

pagos, e que não serão incorridos novamente numa eventual prorrogação, sendo lícito concluir que 

as tarifas decorrentes da nova licitação serão significativamente inferiores do que as anteriores.  

 

O mesmo entendimento já havia sido expresso pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues, 

relator do Acórdão 2.927/2011-TCU-Plenário, onde, em seu voto, manifestou-se nos seguintes 

termos, em relação ao não atendimento do interesse público em caso de eventual prorrogação das 

concessões da 1ª Etapa do Procrofe: 

 
“(...) 

‘De qualquer modo, a prorrogação dos atuais contratos deve sempre ficar submetida ao 

interesse público, em benefício dos usuários. E, do conjunto de informações ora expostas, 

a negativa da prorrogação dos atuais contratos e a realização de nova licitação 

acarretarão brutal queda nas tarifas.  

(...)” 

 

Cabe ressaltar, que à época (2012/2013), segundo a GEINV, o cenário econômico 

(capacidade financeira do Governo, ausência de crise econômica, entre outros) do País, e a 

possibilidade de auferir descontos em novos contratos de concessão, sugeria que a prorrogação 

poderia ser menos vantajosa.  

 

O entendimento da CGU é de que deveriam ter sido estudados os cenários possíveis, de 

forma mais detalhada e minuciosa, ou seja, avaliado economicamente quanto a União ganharia ou 

perderia em cada caso. Tal fato não foi observado na documentação disponibilizada. 

 

Assim, conclui-se que a ANTT não logrou comprovar que a forma adotada para a 

recomposição do equilíbrio econômico financeiro fosse a mais apropriada, do ponto de vista do 

interesse público, uma vez que, na alteração contratual constante do Termo Aditivo nº 12/2014, 

foram verificadas as seguintes inconsistências: 

 

(i) Aumento excessivo e não justificado adequadamente, num percentual 236% superior 

ao valor previsto no contrato para execução da obra, de R$ 80.000.000,00, conforme 

já anteriormente exposto; e 
 

(ii) Introdução de cláusula prevendo prorrogação do prazo da concessão, em caso de não 

serem aportadas as parcelas previstas, “de forma tempestiva e adequada”, sem que o 

contrato defina o exato significado do termo. 
 

Entende-se que o item “ii”, sobre cuja regularidade cabe questionamento, seria decorrente 

da inexistência de recursos assegurados em lei, especificamente para a obra, como forma de dar 

uma “garantia” para a concessionária. Não se vislumbra dispositivo legal para a concessão de 

tal garantia, uma vez que os riscos contratuais da execução devem ser arcados pelo 

particular, a exemplo dos demais contratos que a Administração Pública firma com particulares.  
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Após aceitação das soluções e custos apresentados pela concessionária, ainda conceder, 

adicionalmente, prorrogação contratual em função de eventual atraso nos aportes avençados, 

significa assentir aos seus termos, numa espécie de leniência, incompatível com a supremacia do 

Poder Público e do interesse público.  

Contrapõe-se à forma como foi concedido o reajuste do EEF, o Acórdão TCU-Plenário nº 

1.977/13, inserido às fls. 287 a 319 do Processo nº 50500.138331/2013-18, destacando-se que o 

mesmo trata da admissibilidade de recomposição de EEF para contratos de empreitada por preço 

global, como no presente caso. Do citado Acórdão, são extraídos, de forma parcial, os seguintes 

textos: 

“9.1.8. excepcionalmente, de maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das 

partes, como também para garantia do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, 

caso, por erro ou omissão no orçamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas 

relevantes nos quantitativos da planilha orçamentária, poderão ser ajustados termos aditivos 

para restabelecer a equação econômico-financeira da avença, situação em que se tomarão os 

seguintes cuidados: 

9.1.8.1. observar se a alteração contratual decorrente não supera ao estabelecido no art. 13, 

inciso II, do Decreto 7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos §§ 

1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93, estes últimos, relativos a todos acréscimos e supressões 

contratuais; 

9.1.8.2. examinar se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do "jogo de planilhas", 

com redução injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação ao preço base do 

certame no ato da assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto 

7.983/2013, como também do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal; 

(...) 

9.1.8.5. verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na prolação 

do termo aditivo firmado, considerando a envergadura do erro em relação ao valor global da 

avença, em comparação do que seria exigível incluir como risco/contingência no BDI para o 

regime de empreitada global, como também da exigibilidade de identificação prévia da falha 

pelas licitantes – atenuada pelo erro cometido pela própria Administração –, à luz, ainda, dos 

princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da isonomia, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do dever de licitar, da autotutela, da proporcionalidade, da 

economicidade, da moralidade, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do interesse 

público primário;” 

De todo o exposto anteriormente, resta claro que foram descumpridas as determinações 

do Acórdão TCU-Plenário nº 1.977/2013, tendo em vista a magnitude das diferenças de preço 

iniciais e o preço aprovado pela ANTT para a obra da NSS, de 236% a maior, além da inobservância 

dos limites previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93, que limita ao máximo de 25% os 

acréscimos aceitáveis. 

Em relação aos fatos apontados, a ANTT manifestou-se por intermédio do Parecer Técnico 

nº 098/2016 de 23/05/2016, anexo ao Memorando nº 584/2016/GEINV/SUINF, alegando, em 

suma, o que segue:  

i. as modalidades de EEF utilizadas estavam previstas na Resolução 3.651/2011;

ii. o processo de assinatura do 12º Termo Aditivo foi analisado e recebeu parecer

favorável da PG da ANTT (Parecer nº 327-3.4.1/2014/DSM/PF-ANTT/PGF/AGU

de 26/03/2014); e
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iii. As ações adotadas, com base na legislação que regula o assunto, foram avaliadas

pela Agência e submetidas à apreciação do órgão que define a política pública do

setor.

Tais manifestações são pouco consistentes para que se possa mudar o entendimento 

contrário ao anteriormente exposto. Cabe destacar que o Contrato de Concessão vedava a 

prorrogação contratual como forma de recomposição do EEF, procedimento também ressalvado 

pelo TCU, como retro descrito.  

É oportuno destacar que, efetivamente, as ações levadas a efeito pela ANTT contaram com 

a análise e aprovação do Ministério dos Transportes, conforme se verifica nas fls. 327 a 344 do 

Processo nº 50500.138331/2013-81, cujas responsabilidades solidárias, se for o caso, deverão ser 

igualmente verificadas. 

Assim, o exposto anteriormente leva às seguintes conclusões: 

1. A forma de REEF adotada só foi necessária em função da escolha da alternativa

locacional de valor significativamente maior do que o previsto no PER inicial;

2. A edição da Resolução nº 3.651/2011, a cuja legalidade caberia questionamento, por

possibilitar o aporte de recursos do OGU nas concessões públicas, contrariando

assim os fundamentos das concessões custeadas por tarifas a cargo do usuário e,

assim, desonerando o Estado, criou um precedente com risco de generalização do

procedimento, mediante apresentação de novos pleitos de REEF com aporte do

OGU;

3. Tal forma de reequilíbrio, atribuindo às próprias concessionárias a execução das

obras, culmina por beneficiá-las, uma vez que que os serviços dos aditivos

contratuais serão praticados com base em preços estimados da SICRO e SINAPI,

sem submetê-las a processo competitivo de licitação e sem aplicação dos

percentuais de desconto obtidos na licitação original;

4. O reequilíbrio por intermédio de prorrogação contratual revela-se lesivo ao interesse

público, uma vez que, conforme analisado, submeter as concessões em fase de

término a novo processo licitatório tem resultado em uma queda acentuada nas

tarifas ofertadas, em vista da desnecessidade de investimentos vultosos em novas

obras, com minimização nos riscos na gestão do contrato para os licitantes; e

5. No caso presente, no qual não se trata de novos investimentos, mas sim de obrigação

contratual não cumprida tempestivamente pela Concessionária, resta evidenciado

que a ANTT não desempenhou o seu papel de avaliar todas as possibilidades, não

podendo, porém eximir-se da responsabilidade sob alegação de que o processo foi

aprovado pela Procuradoria Federal/ANTT e pelo Ministério dos Transportes, o

que, igualmente, não fez seu papel de detentor da política pública e defensor dos

recursos públicos.
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2.1.4 CRONOGRAMA INCIAL DA OBRA E SUCESSIVAS ALTERAÇÕES 

 

Fato 

 

Inicialmente o contrato PG 138/95-00, com data da assinatura em 31/10/1995 e início da 

concessão em 01/03/1996, previu uma “verba” no valor de R$80.000.000,00 a ser realizada no 11º 

ano da concessão, ou seja, entre 2006 e 2007, conforme previsto no PER original, segundo excertos 

a seguir. 

 

“Nova Subida da Serra de Petrópolis 
Implantação da nova subida da serra com Projeto concluído até o terceiro ano do período de 

concessão e a Execução concluída até o ano 2006. De acordo com o Capítulo 7 do item 7.3.1.2 do 

subitem b.1.” 
 

 

 
 

 Sobre o cronograma da obra de construção da NSS, cabe ressaltar as várias alterações (três 

alterações) realizadas no cronograma previsto no PER inicial da CONCER, conforme demonstrado 

no Quadro a seguir. Ressalta-se também que a postergação ou antecipação de investimentos implica 

em revisão da tarifa de pedágio, ou seja, redução ou majoração respectivamente, sem desconsiderar 

as aplicações de penalidades em função do descumprimento do cronograma pactuado. 

 
Quadro 6: Alterações de cronograma da NSS 

PER/ Revisão Data do PER/ 

Alteração 

Início – 

término 

Justificativa da revisão Impacto na tarifa 

PER inicial 30/04/1995 2006-

2007 

Projeto executivo aprovado até o 3º 

ano da concessão (1998) e obra 

concluída até 2007 

- 

1ª Revisão 

Adequação 4 

Junho/2000 2017-

2020 

Reprogramação do PER e postergação 

da obra da NSS. Não identificamos a 

justificativa para a postergação. 

Dos documentos da ANTT 

não foi possível extrair o 

% exato relacionado à NSS 

2ª Revisão 

ordinária 

Agosto/2003 2012-

2015 

Solicitação da CONCER para 

antecipação do início das obras 

(estudos de tráfego realizados pela 

concessionária apontaram a 

necessidade de revisão no 

cronograma, em função da saturação 

do fluxo de veículos em 2010, com a 

redução do nível de serviço, de C para 

D) 

NT nº 

134/2003/GEECO/SURFE 

informa ser 0% impacto 

total da adequação. Dos 

documentos da ANTT não 

foi possível extrair o % 

exato relacionado à NSS 

3ª Revisão 

ordinária 

Agosto/2009 2011-

2013 

Antecipação da obra da NSS. 

Redução de 1 ano no prazo de 

execução da obra. Não foi 

identificada a justificativa para a 

antecipação. 

Aumento na TBP de 

3,58% (NT nº 109/2009/ 

GEROR/SUINF) 

5ª Revisão 

extraordinária 

Agosto/2014 2014-

2016 

Postergação da obra da NSS e 

relocação da Praça de Pedágio P1 – 

Xerém (12º TA) e perda de receita da 

praça de pedágio 

Aumento na TBP de 

3,50% (NT nº 170/2014/ 

GEROR/SUINF), além do 

aporte direto de 293 

milhões 
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Fonte: http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/9315/CONCER.html#lista e 

http://www.novaserraCONCER.com.br/OProjeto/ANovaSubidadaSerra.aspx 

Do exposto no quadro anterior, pode-se observar o quantitativo de revisões do PER desde 

a assinatura do contrato em abril/1995. Além disso, as justificativas conhecidas e apresentadas no 

quadro não são muito claras, pois em junho de 2000 a obra da NSS foi postergada em 10 anos, e 

três anos depois a justificativa da antecipação foi a saturação do fluxo de veículos do trecho, e mais 

uma vez, 6 anos depois, em agosto de 2009, houve pedido de nova antecipação. 

De acordo com a situação atual, observa-se que o PER pactuado em agosto de 2009, com 

prazo de execução das obras de 2011 a 2013 não se realizou, implicando em aplicação de 

penalidade à Concessionária. Tal fato somente foi regularizado em 2014, ou seja, quando a obra já 

deveria estar concluída, com nova postergação, e pior, com o aumento da tarifa de pedágio. 

O entendimento da CGU é de que é necessário o aprofundamento da análise 

sobre os pedidos de alteração de cronograma e seus impactos na tarifa. Adicionalmente, foram 

solicitados os processos de aplicação de penalidades à CONCER decorrentes da inexecução do 

cronograma previsto no PER, mas estes não foram disponibilizados, não sendo possível, portanto, 

avaliar a conformidade das alterações de cronograma e penalidades eventualmente aplicadas.  

Por meio do Memorando nº 584/2016, 23/05/16, que encaminhou o Parecer Técnico nº 

098/2016/GEINV/SUINF, a ANTT se manifestou informando “os processos administrativos que 

tratam da apuração de eventual responsabilidade das Concessionárias são consolidados e 

apreciados pela área de fiscalização rodoviária desta Agência Reguladora, no caso citado, a 

Gerência de Fiscalização de Controle Operacional de Rodovias (GEFOR).”. 

E ainda, informou que foram autuados, em 2013 e 2014, 6 Processos Administrativos 

Simplificados (PAS) decorrentes de inexecuções do item 6.5 do PER (Nova Subida da Serra), que 

não foram encaminhados a esta Controladoria, com os resultados, porque indicou serem de “caráter 

sigiloso”, conforme artigo 78-B da Lei nº 10.233/10 (lei de criação da ANTT), que dispõe: 

“Art. 78-B. O processo administrativo para apuração de infrações e aplicação de penalidades será 

circunstanciado e permanecerá em sigilo até decisão final.”. 

Primeiramente cabe informar que a Lei nº 10.180, de 6/02/01, que organiza e disciplina, 

entre outros, o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, dispõe no seu artigo 26 

que nenhum processo pode ser sonegado aos servidores do Controle Interno, e que estes devem 

guardar sigilo das informações sob pena de responsabilização, conforme excerto a seguir. 

“Art. 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores dos 

(..) Controle Interno do Poder Executivo Federal, no exercício das atribuições inerentes às 

atividades de registros contábeis, de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão. 

(...) 

§ 3o O servidor deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que

tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a

elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de

responsabilidade administrativa, civil e penal.”.

Portanto, entende ser descabida a justificativa da ANTT para não apresentar o resultado dos 

processos de aplicação de penalidade. Além disso, pode-se entender que de fato não houve 

penalização da Concessionária pela não execução da obra da NSS nos cronogramas vigentes do 
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PER, em cada época, uma vez que agosto de 2016 esses processos ainda não foram finalizados. 

Cabe aqui ressaltar o descumprimento dos prazos, de rito sumário, para finalização dos processos 

de aplicação de penalidades previsto na Resolução ANTT nº 2.689/08 (revogada pela Resolução 

nº 5083, de 27/04/16), vigente à época da autuação, de até 180 dias.  

Por fim, do Quadro 8 acima, pode-se concluir que nenhuma revisão indicou a apropriação 

econômica referente à não aplicação ou não realização do investimento do valor da obra da Nova 

Subida da Serra (NSS). Ressalta-se que esse valor não realizado à época poderia ter sido utilizado 

como fonte de renda da concessionária por meio de aplicação deste no mercado financeiro. Em 

suma, além da apropriação da postergação do valor do investimento não realizado, é adequado que 

quando da realização deste investimento, seja apropriada também a possível receita financeira 

advinda daquele valor não investido pela concessionária. 

2.1.5 IRREGULARIDADES APONTADAS PELO MPF 

2.1.5.1 Da necessidade de realização da licitação 

Fato 

O aporte direto pelo poder concedente não era previsto originalmente, e foi normatizado 

pela ANTT com vistas, especificamente, às obras do mergulhão de Niterói e ligação entre a Ponte 

e a Linha Vermelha, da Concessionária Ponte S/A; da Nova Subida da Serra de Petrópolis, da 

Concessionária CONCER S/A e da Nova Descida da Serra das Araras e vias marginais da 

Concessionária Nova Dutra S/A, conforme consta no Parecer nº 1181-3.4.1.12/ANTT/PGF/AGU 

de 17/07/2012, inserido no Processo nº 50500.072932/2012/33, fls. 04 a 09. 

A Lei 8.987/95, no seu inciso 2 do artigo 9º prevê que os contratos poderão prever 

mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Apesar 

de a previsão do aporte direto não estar no contrato, ele foi inserido num ato normativo da Agência 

que se aplica aos contratos, e que foi submetido à audiência pública previamente à sua aprovação. 

Assim, a criação da Resolução ANTT nº 3.651/11, de 07/04/2011, que “Aprova a 

metodologia de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de 

rodovias federais da 1ª Etapa, da 2ª Etapa – Fase I e do Pólo Pelotas, em decorrência de novos 

investimentos e serviços.”, decorreu de:  

a) dispositivo constante do inciso 2, do artigo 9º da Lei 8.987/95, onde “os contratos

poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio

econômico-financeiro”;

b) dispositivo constante do inciso VII, do art. 24 da Lei nº 10.233, de 5/06/2001, que atribui

à ANTT competência para proceder à revisão e ao reajuste de tarifas dos serviços

prestados;

c) necessidade de regulamentar metodologia para recomposição do equilíbrio

econômico-financeiro dos contratos de concessão de rodovias federais da 1ª Etapa, da

2ª Etapa – Fase I, e do Polo Pelotas, em decorrência de novos investimentos e serviços;

e

d) determinação constante do Acórdão 2.154/2007, exarado pelo Plenário do TCU, no

sentido de que a ANTT verificasse se as atuais concessões de rodovias federais,

exploradas pelas concessionárias NovaDutra, CONCER, CRT, Ponte Rio-Niterói e
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CONCEPA, estariam em situação de equilíbrio econômico-financeiro, em razão da 

rentabilidade contratual, traduzida numericamente pela Taxa Interna de Retorno do 

Investimento - TIR e, em sendo verificado desequilíbrio, que adotasse as providências 

necessárias a fim de promover o equacionamento dos mencionados contratos, fixando 

aos mesmos nova rentabilidade. 

 

Entende-se, porém, que o Acórdão referido no item “d” visava, primordialmente, verificar 

a existência de possíveis desequilíbrios em favor das concessionárias, analisada no presente 

Relatório no item “C”, fundamentada no estudo publicado pela ANPEC, tendo em vista correções 

tarifárias significativamente superiores aos índices de inflação. 

  

É importante destacar que, ao instituir norma prevendo aportes do poder público nos 

contratos de concessão, além da tarifa de pedágio, aplicando-a em contratos já próximos a seu 

término, pode-se ter como resultado a alteração do próprio conceito de concessão pública, 

transformando tais contratos em Parcerias Público Privadas (PPPs), sendo pertinente recomendar 

que o fato seja levado a instâncias competentes para análises mais aprofundadas sobre a 

conformidade do ato e suas implicações. 

 

O entendimento da CGU é de que o instrumento da licitação para a obra da NSS poderia ter 

sido utilizado, uma vez que os valores aportados pelo poder concedente ultrapassam os limites 

legais, previstos nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93, e para isso seria imprescindível uma 

avaliação econômica entre as duas possibilidades (inserir no contrato de concessão ou licitar 

diretamente), além de uma avaliação técnica considerando o custo-benefício de várias opções de 

traçado, conforme também já analisado anteriormente. 

  

Ademais, deve-se considerar, em tal avaliação, que a retirada do fluxo de caixa marginal do 

valor inicialmente previsto, de R$ 80 milhões (PI), impactaria favoravelmente na redução das 

tarifas aos usuários, até o término da concessão. 

 

A alegação de eventuais incompatibilidades, em face de execução da obra por outra empresa 

que não a concessionária, não devem constituir obstáculo para se fazer a licitação, bastando que a 

execução do projeto aprovado pela ANTT tenha sua execução fiscalizada rigorosamente pela 

Agência, responsabilizando a empresa executante por eventuais falhas posteriormente detectadas. 

 

 Portanto, entende-se que não haveria qualquer obstáculo legal à retirada da obra da Nova 

Subida da Serra do contrato de concessão, e, após os adequados estudos e da escolha da melhor 

solução do ponto de vista de custo-benefício, esta fosse submetida a processo licitatório. A 

obrigatoriedade de execução da obra pela CONCER seria aplicável somente mediante a 

observância do valor contratual inicialmente estabelecido, de R$ 80 milhões, além de eventuais 

acréscimos até os limites legais, em atendimento à vinculação ao instrumento convocatório.   

 

Nesse sentido, entende-se que projetos e soluções cujos custos extrapolam tais limites 

deveriam ser objeto de processo licitatório. Em caso contrário, o item 215 do Contrato de 

Concessão é bastante claro, estabelecendo a possibilidade de rescisão contratual, como segue: 

 
“(...) 215. Perante a ocorrência de força maior ou caso fortuito, as partes acordarão se haverá 

lugar à reposição do equilíbrio econômico e financeiro deste Contrato, ou, caso a 

impossibilidade de cumprimento do mesmo se torne definitiva, ou a reposição do equilíbrio 

econômico e financeiro se revele excessivamente onerosa para o DNER, à rescisão do 

Contrato de concessão.(...)” (Original sem grifos) 
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Em resposta aos apontamentos retro expostos, a Agência manifestou-se por intermédio da 

Nota Técnica nº 098/2016, já referenciada anteriormente, onde, em essência, alega a urgência que 

deveria pautar a execução da obra, que, supostamente deveria ser executada em tempo para a Copa 

do Mundo e Jogos Olímpicos, fatores que, segundo a ANTT, justificariam a execução pela própria 

concessionária. 

 

Alega ainda dificuldades de a ANTT licitar uma obra rodoviária, o que deveria ser atribuído 

ao DNIT, visto fugir das atribuições da Agência, além de implicar em desconsiderar sua atividade 

institucional.  

 

Em suma, a Agência não cumpriu efetivamente seu papel institucional, conforme já descrito 

anteriormente, em face das falhas identificadas na condução do processo, que culminaram em 

seguidas paralisações por inconsistências, tanto em relação ao processo de aprovação, quanto às 

falhas de projeto, fato agravado pela desconsideração da Cláusula 215 do Contrato de Concessão, 

reproduzida acima, cuja aplicação seria oportuna no caso. 

 

A tal respeito, basta citar que o recente Acórdão nº 18/2017-TCU/Plenário, de 18/01/2017, 

identificou irregularidades graves no empreendimento, com risco de prejuízos significativos ao 

erário, com recomendação de paralisação, decorrentes, entre outras causas, de sobrepreço no 

orçamento da obra e projetos básico e executivo desatualizados e deficientes. 

 

Cabe, finalmente, ressaltar que a previsão contratual de conclusão da obra da NSS era o ano 

de 2006. Verificou-se a existência de protelações e atrasos na elaboração dos projetos e execução 

das obras, sem que a Agência lograsse comprovar a aplicação de penalizações ou de descontos de 

reequilíbrio à concessionária como compensação pelos investimentos não realizados 

tempestivamente. 
#/AnaliseControleInterno## 

 

2.1.5.2 Do projeto executivo não aprovado quando do início das obras e da não previsão 

orçamentária dos recursos necessários para execução a obra 

 

Fato 

 

Esses aspectos não foram abordados nessa auditoria porque já estavam definidos no escopo 

da auditoria do TCU, estando em andamento na SeinfraRodovias duas auditorias, sendo uma delas 

com o mesmo objeto do pleito desta Procuradoria à CGU. 

 

Especificamente sobre o projeto executivo, faz-se referência ao Acórdão nº 18/2017 TCU 

– Plenário, de 18/01//17, em especial o item III, transcrito a seguir. 

 
“III. Projetos básico e executivo desatualizados e deficientes (achado III.3) 

 

166. A equipe de auditoria constatou que o projeto que balizou o orçamento da obra não obedeceu 

aos ditames do inc. XV, art. 18 da Lei 8.987/1995 e nem aos do inc. II e III, art. 2º, da Resolução 

ANTT 1.187/2005, pois não apresentava elementos suficientes e com grau de precisão adequado 

para a perfeita avaliação do custo da obra.” 
 

 

2.2 Parte 2 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de medidas 

preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal descentralizado. 
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3 Consolidação de Resultados 

 

 

Por todo o exposto no item 2.1 deste Relatório, observou-se que houve falha da ANTT na 

regulação do contrato PG 138/95-00, com a concessionária CONCER, com relação à obra da Nova 

Subida da Serra. 

 

O entendimento da equipe de auditoria é que por se tratar de um empreendimento de 

extrema relevância para a região, de complexidade para a regulação e de resultados relevantes para 

os usuários da rodovia, deveria ter sido melhor estudado e avaliado técnica, econômica, financeira 

e ambientalmente, pelas áreas técnicas responsáveis da Agência (SUINF e SUINF), bem como pela 

Diretoria daquela autarquia. O processo de análise do projeto executivo da obra da Nova Subida 

da Serra, seja sobre a escolha da alternativa locacional, mas também do projeto em si e do 

licenciamento ambiental, não contemplou, na opinião da equipe, todas as análises necessárias para 

as alternativas apresentadas. Ainda, observou-se que alguns normativos da própria Agência não 

foram cumpridos no decorrer desse processo. 

 

Destarte, considerando a sensibilidade e complexidade do tema, e a existência de outros 

casos semelhantes e que ainda estão por vir, é imperativo e adequado (boa prática de regulação) 

que, analogamente à aprovação da metodologia de cálculo para novos investimentos aos contratos 

de concessão, a Agência priorize o processo de recomposição de equilíbrio econômico financeiro 

dos contratos de concessão de rodovias e defina um fluxo de atividades para esse processo, bem 

como promova sua adequada transparência. 

 

Além disso, é adequado que a Agência promova a auditagem de contagem de tráfego, bem 

como estudo para verificação real da suposta perda de receita na praça de pedágio de Xerém. Por 

fim, recomenda-se que seja apropriado nas revisões contratuais o ganho financeiro equivalente 

decorrente da não realização do investimento da obra da NSS, desde sua previsão no EPR inicial 

até a real data de execução. 

 

A seguir estão consolidadas as conclusões sobre os achados de auditoria descritos na parte 

2.1 deste relatório: 

 

4) Quanto a escolha da solução de engenharia 

 

l) A escolha da solução de engenharia, com a introdução no projeto de um túnel de 4,69 

quilômetros, decorreu de uma inadequada forma de análise de viabilidade, na qual, sob 

argumentos de condições ambientais restritivas, as Alternativas 1 e 2, apontadas como 

as mais adequadas do ponto de vista geológico e geotécnico, foram excluídas.  

 

m) A alternativa locacional escolhida (túnel) ocasionou o aumento significante do valor da 

obra da Nova Subida da Serra, inicialmente previsto no PER. Esse valor passou de 

R$80.000.000,00 (abr/95) para R$ 222.687.320,00 abr/95), ou seja, 236% superior à 

verba estipulada. Esses valores atualizados em abril de 2013 são, respectivamente 

R$279.720.120,96 e R$941.559.817,17. 

 

n) Não consta, no processo de aprovação da obra, o EVTEA elaborado de acordo com a 

norma EB-101 do DNIT (Anexo IV da Resolução ANTT nº 1.187/2005), que demonstre 
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a análise integral de todas as alternativas, possíveis sob o ponto de vista técnico, 

econômico/financeiro e ambiental. Tampouco foram comparados os custos e benefícios 

de cada uma dessas alternativas, como fator de escolha da solução mais adequada. O 

custo da Alternativa 1, apontado pelo EIA 1.2 como o menor entre eles, sequer consta 

no processo de aprovação. 

o) Não restou comprovada, junto ao IBAMA, a vedação absoluta à duplicação do trecho

de 1.500 metros que atualmente cruza a Rebio do Tinguá, prevista na Alternativa 1, que

foi apontada pelo EIA/RIMA como justificativa principal à exclusão da mesma. De

acordo com o órgão ambiental, caso fosse escolhida aquela Alternativa, possivelmente

medidas mitigadoras e compensatórias mais severas seriam exigidas.

p) De acordo com documentos disponibilizados pelo Ibama, na alternativa escolhida pela

concessionária e aprovada pela ANTT, o desemboque do túnel localiza-se no interior

da Rebio do Tinguá, a despeito da alteração de seu traçado original.

q) Os limites do Decreto de Criação da Reserva, de acordo com o mapa disponibilizado,

já englobavam parte do traçado da BR-040 em dois outros trechos, além do apontado

pelo EIA/RIMA, bem como áreas já urbanizadas. Desse modo, não se justificam as

alegações de restrições ambientais para o trecho da alternativa 1 que corta a Rebio.

r) As justificativas para exclusão da Alternativa 2, de sérias dificuldades logísticas de

execução, por interferência com o tráfego e com comunidades lindeiras, bem como de

riscos de deslizamentos em função de eventos extremos, não foram devidamente

comprovadas com base em fundamentações técnicas. Assim, as citadas justificativas

revelaram-se insuficientes como fator determinante para desvinculação total da nova

via com o trecho superior da atual subida e como motivo para a opção pela solução do

túnel longo.

s) Simultaneamente à apresentação da Alternativa 5, que elevou significativamente o custo

do empreendimento, a ANTT discutia alteração das formas de reequilíbrio econômico

financeiro dos contratos de concessão. Essa discussão resultou na edição da Resolução

3.651/2011, que introduziu a opção de pagamentos diretos às concessionárias pelo

Poder Público nos casos de novos investimentos aos contratos de concessão, mediante

utilização de recursos do OGU.

t) A extensão total do túnel em rampa de 6%, limitando a velocidade de caminhões

pesados a 15 km/h, com apenas duas faixas de rolamento, de acordo com informações

do projeto, poderá representar riscos ao fluxo de tráfego e à segurança da operação do

túnel.

u) Não há evidências no processo de que os custos de operação do túnel e os respectivos

impactos nas tarifas tenham sido considerados na escolha da solução.

v) Deverá ser dada ciência aos órgãos e instâncias competentes das inconsistências acerca

dos limites legais da Rebio do Tinguá e sua alteração descrita no EIA aprovado, para

conhecimento e eventual adoção de providências, e o devido esclarecimento da questão,

além de eventual responsabilização pela inserção de informações divergentes do

decreto, nos estudos ambientais.
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5) Quanto ao reequilíbrio EEF do contrato decorrente da perda de tráfego na praça de

pedágio P1 (xerém)

O processo de concessão de reequilíbrio econômico-financeiro devido à perda de fluxo de veículos 

e o pagamento das obras de realocação da praça de pedágio P1, motivados pela abertura do Arco 

Metropolitano do Rio, apresentam inconsistências e afiguram-se irregulares, tendo em vista a 

existência de cláusula estabelecendo risco de tráfego ao encargo da concessionária. Ademais, os 

estudos foram elaborados com base em estimativas de modelagem de tráfego cuja conformidade, 

avaliada posteriormente pela ANTT com base unicamente em informações fornecidas pela 

Concessionária, necessita comprovação a partir de dados obtidos pela própria Agência. 

6) Quanto cronograma de conclusão da obra e suas alterações

Em relação ao cronograma de conclusão da obra de duplicação da Nova Subida da Serra 

de Petrópolis, o planejamento inicial previsto no contrato previa o término da obra em 2006. Esta 

obra foi definida como de grande importância para o desenvolvimento da região e por isso 

planejada para ser concluída em 2 anos. Entretanto, foram observadas 3 alterações de cronograma 

do empreendimento (1ª com término em 2017, 2º com término em 2011 e 3ª com término em 2014, 

para COPA 2014 e Olimpíada 2016) sem qualquer justificativa, e, ainda, sem qualquer penalização 

à concessionária, seja por postergação de investimentos ou por inexecução. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

NOTA TÉCNICA Nº 972/2017/CGTRAN/DI/SFC

PROCESSO Nº 00190.017820/2015-35

INTERESSADO: Procuradoria da República no Município de Petrópolis/RJ

ASSUNTO

Análise das manifestações do ICMBio sobre as alternativas locacionais da obra da NSS

ANÁLISE

Senhora Coordenadora-Geral,

1. Atendendo demanda da Procuradoria da República no Município de Petrópolis/RJ, decorrente do Inquérito Civil Público nº
1.30.007.000300/2012/86 relativo às obras de execução da Nova Subida da Serra de Petrópolis, a cargo da CONCER, esta Coordenação de
Auditoria da Área de Transportes (CGTRAN) procedeu à análise dos processos de estudos ambientais EIA/RIMA do empreendimento da
Nova  Subida  da  Serra  de  Petrópolis,  tendo  as  constatações  resultantes  sido  expostas  no  Relatório  nº  201505623,  Processo  nº
00190.017820/2015-35 do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU.

2. Após a conclusão do Relatório da CGU, e do seu envio aos órgãos ambientais, pela Coordenação Geral de Auditoria de Meio
Ambiente desta Controladoria (antiga CGAMB, atualmente CGIMA-DIV2), esta, adicionalmente, solicitou ao ICMBio informações quanto a
inconsistências relativas à emissão da Autorização para Licenciamento Ambiental (ALA) nº 44/2011 de 03/06/2011.

3. Da análise da manifestação do Órgão, são extraídos os fatos expostos a seguir:

I. Em relação aos limites da Rebio do Tinguá

4. A solicitação da CGIMA/DIV 2 da CGU decorreu da identificação de que a ALA nº 44/2011 foi emitida pela Coordenação
Regional do ICMBio, quando deveria ter sido emitida pela Sede, em confronto com a Instrução Normativa nº 05/2009 do órgão, vigente à
época, como segue:

“(...) Art. 8º A decisão sobre a concessão da Autorização para o Licenciamento Ambiental será tomada com base na manifestação, individual
ou conjunta, das unidades de conservação afetadas, ou que tenham sua zona de amortecimento ou área circundante afetadas, de acordo com
a seguinte distribuição:

(...)

V – para o licenciamento federal, a autorização será concedida pela sede, ouvidas as unidades de conservação envolvidas; (...)”

5. Uma vez que a referida IN datava do ano de 2009, é injustificável que a ALA tenha sido emitida pela 8ª Coordenadoria
Regional, em claro desacordo com os normativos editados pelo próprio Órgão, configurando-se, salvo melhor juízo, ato administrativo com
vício de competência, que necessita de ratificação pelas instâncias superiores para que adquira validade, sob pena de nulidade. Como a
referida Autorização não foi convalidada até a data da presente análise, pelas instâncias competentes, é, portanto, de ser considerada nula,
assim como os atos dela decorrentes.

6. A respeito da questão, o ICMBio apresentou a seguinte manifestação, firmada por seu presidente, de acordo com o que consta
na Resposta à CGU, encaminhada por intermédio do Ofício SEI nº 139/2017-GABIN/ICMBio de 13/03/2017, em resposta ao Ofício nº
19810/2016/BIODIVERSIDADE/CGAMB/DR/SFC-CGU (0818603), de 05/12/2016, reiterado pelo Ofício nº 1889/2017/CGIMA-DIV2/DI
/SFC-CGU (0942753) de 09/02/2017:
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“(...) 1.  Em atenção ao expediente em referência, informamos que a Autorização nº 044/2011, de 03 de junho de 2011, referente à nova subida
da  Serra  de  Petrópolis/RJ,  não foi  ratificada  por  instância  superior  deste  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  de  Biodiversidade
(ICMBio)  e  que  este  problema  apenas  foi  detectado  em agosto  de  2011,  oportunidade  em que  a  Diretoria  de  Pesquisa,  Avaliação  e
Monitoramento  da  Biodiversidade  (DIBIO)  desta  Autarquia  encaminhou  o  Memorando  nº  348/2011  –  DIBIO/ICMBio  à  Coordenação
Regional  na  8ª  Região/RJ  (CR8),  indicando  a  necessidade  de  retificação  da  Autorização  em questão  e  de  revisão  de  suas  condições
específicas.

2. Em que pese  não ter sido concluída a retificação da Autorização até a  presente data,  há o registro  de diversas  tratativas  entre a
Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer), a CR 8 e as Unidades de Conservação envolvidas junto ao Ministério
Público de Petrópolis,  visando o  cumprimento das  condicionantes específicas  da Autorização nº  44/2011,  procedimento realização sem
prejuízos ambientais às Unidades de Conservação envolvidas.

3. Considerando a complexidade do conteúdo das condicionantes daquela Autorização, a proposta de revisão das condicionantes está sendo
feita por um Grupo de Trabalho instituído para este fim, em fase final de análise e, em breve será devidamente retificada pela Sede deste
Instituto, que encaminhará sua cópia à CGU assim que finalizada.

4. Informamos  ainda  que  existe  um  processo  em  trâmite  no  ICMBio  de  alteração  dos  limites  da  REBIO  Tinguá  (processo  SEI
02070.003001/2012-50).  No  entanto,  destacamos  que  durante  as  análises  técnicas  para  a  emissão  da  ALA 44/2011,  foi  demandada  a
alteração do traçado original do túnel, visando a exclusão do trecho da Nova Subida da Serra dos limites da Rebio Tinguá, o que foi atendido
conforme documentos anexos (Parecer COTRA 01/2011 – 0951715; Mapa localização BR 040 traçado original 0951671; Mapa traçado final
0951701). Desta forma, esclarecemos que a ALA 44/2011, emitida para a Nova Subida da Serra, tratou de projeto que não incide sobre os

limites da REBIO Tinguá, não implicando, a princípio, na necessidade de revisão de seus limites neste trecho. (Original sem grifos)

(...)

7. A alegação do ICMBio, de que a ALA tratou de projeto que não incide sobre os limites da Rebio, é apenas parcialmente
procedente, uma vez que, com a alteração do traçado originalmente previsto para o túnel, deslocado para o lado direito da rodovia, sua parte
final  e  o  desemboque  situam-se  efetivamente  fora  dos  limites  da  Reserva.  Entretanto,  considerando  os  limites  legais  ainda  vigentes
atualmente, e, em virtude de os mesmos não terem sido alterados, verifica-se que os viadutos que ligam a saída do túnel com a BR-040
ainda se localizam dentro dos limites da Rebio, conforme se depreende comparando os limites do Decreto com a localização das obras de
ligação túnel/rodovia, na figura a seguir:

Fonte: ICMBio

8. Ou seja, houve, de fato, execução de obras e remoção de vegetação de uma pequena parte da Rebio, fato que somente
poderia ser desconsiderado caso os limites do Decreto tivessem sido alterados, o que não aconteceu. Ademais, considera-se que a mera
instauração de processo para alteração dos limites da Rebio, o que só veio a ocorrer em 2012, não valida os atos irregulares apontados, uma
vez que, somente com alteração do Decreto de Criação os novos limites, informalmente estabelecidos e atualmente considerados pelos órgãos
ambientais, passariam a ter validade.

9. Ressalta-se que, apesar de a irregularidade da emissão ter sido identificada em 2011, como informa o ICMBio, até a presente
análise,  decorridos  seis  anos,  não houve sua ratificação e  nem sua retificação,  não se  vislumbrando de que forma o alegado  grau de
“complexidade de conteúdo  das  condicionantes”  possa  ter  contribuído  para  a  ausência  de  adoção  das  providências  necessárias  para  a
regularização da Autorização.

10. Considera-se que a emissão da ALA deveria merecer uma apuração aprofundada pelas áreas e instâncias competentes, no
sentido de identificar, e, se for o caso, apurar as responsabilidades competentes, dos motivos e razões, ou sua ausência, de emissão da
Autorização em desconformidade com os Normativos vigentes, assim como os motivos da inação do Órgão para solucionar a questão.

11. Deve-se destacar, ainda, que “tratativas entre a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer), a CR 8 e as
Unidades de Conservação envolvidas junto ao Ministério Público de Petrópolis”, como alega o ICMBio, não afastam a irregularidade de ato
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cometido, motivo pelo qual é requerida a apuração das responsabilidades competentes.

II. Em relação à escolha da solução técnica com execução de túnel de 4,6 km

12. Em sua  manifestação,  o  ICMBio  encaminhou,  em anexo,  cópias  dos  Pareceres  Técnicos  nº  001/2011  de  11/01/2011  e
002/2011 de 02/06/2011, elaborado pelos técnicos ambientais das áreas afetadas pelo empreendimento, sendo importante ressaltar que tais
documentos não haviam sido disponibilizados, até o momento, à Equipe de Auditoria, pela ANTT ou pelo IBAMA.

13. Chama-se especial atenção ao Parecer Técnico nº 001/2011 do tinha por objetivo “(...) analisar preliminarmente o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) da Nova Subida da Serra de Petrópolis, como resposta à requisição de informações sobre vários aspectos do
referido estudo, discutidos em reunião no Ministério Público Federal em Petrópolis, em 29 de novembro de 2010, a saber:

“ (...)

- Bota-fora do túnel

(...)”

14. É da maior importância destacar a análise do item referido, efetuada pela equipe responsável do ICMBio, uma vez que a
mesma corrobora incisivamente as conclusões do Relatório da CGU, quanto ao fato de que a empresa Céu Aberto e a Concer valeram-se de
argumentos inconsistentes  para  desconsiderar  a  Alternativa  2,  que previa  a  duplicação da atual  descida,  de Xerém ao Belevedere,  e a
utilização do atual trecho de subida, do Belvedere até Petrópolis,  sob a alegação de  supostos ganhos e vantagens ambientais com a adoção
da solução em túnel, carentes de comprovação fundamentada. Reproduz-se, a seguir, de forma parcial, o texto da análise:

“(...) BOTA-FORA DO TÚNEL

Antes mesmo de fazer qualquer ponderação em relação ao bota-fora do túnel, deve-se analisar a real necessidade de escavação do mesmo. A
escavação de um túnel é de fato uma alternativa de baixo impacto ambiental, quando comparada à duplicação de uma rodovia margina a
uma unidade de conservação,  onde os impactos à fauna e flora da UC seriam inevitáveis.  No entanto, esta obra significa uma grande
intervenção  humana,  que  demanda  muito  consumo  de  combustível,  emissão  de  gases  de  efeito  estufa,  além  de  envolver  riscos  aos
trabalhadores na fase de implantação. A atual pista de subida do Belvedere a Petrópolis, que segundo o próprio EIA tem boas condições,
poderia ser aproveitada a fim de evitar a escavação do túnel. Portanto, a alternativa número dois (duplicação da atual descida de Xerém até

o Belvedere e aproveitamento da atual subida do Belvedere a Petrópolis) deve ser reconsiderada, na medida em que não demandará a

escavação do túnel e não acarretará em abandono de parte da estrada. O argumento usado pelo EIA de que a existência do túnel  reduzirá o
trajeto, resultando em menos emissão de CO2 é duvidosa, pois na prática o volume de tráfego total será maior, uma vez que as novas pistas
não serão substituídas, mas sim adicionadas às atualmente existentes.

O próprio EIA, além de admitir que “A pista de subida é bem mais crítica entre Xerém e o Belvedere” (pg 37) aponta vantagens para a
alternativa 2, como:

- a  minimização  de  impactos  ambientais,  pela  construção  de  túneis  e  viadutos  como  parte  da  melhoria  de  traçado  do  Belvedere  ao
Quitandinha, pela atual pista de subida.

- a execução independente das melhorias projetadas para este trecho, minimizando a interferência com o tráfego.

- atendimento da reivindicação do município de Petrópolis de criar um acesso do Bingen ao Quitandinha, sem ser necessário adentrar na
cidade de Petrópolis.

A justificativa para a escolha da alternativa 5 é o fato de que a escavação do túnel não afetaria nenhuma unidade de conservação (quadro
3.17, pag. 47). No entanto, segundo o artigo 24 do SNUC (lei nº 9985 de 2000), o subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na
estabilidade do ecossistema, integram os limites das unidades de conservação. Sendo assim, a escavação do túnel afeta o subsolo, tanto do
Tinguá, quanto da APA Petrópolis.

Pode-se afirmar que o solo e o subsolo são partes integrantes da unidade. Essa conclusão deriva da análise de dispositivos legais vigentes,
conforme segue:

Lei nº 9.985/2000 (Lei do SNUC), “Art. 2º... I – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção; IV – recursos ambiental: a atmosfera,
as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.”

Assim, entendemos que a definição de unidade de conservação, por si só, compreende a proteção de seus recursos ambientais, sendo o
subsolo legalmente definido como tal.

Considerando ainda o DECRETO FEDERAL Nº 4.340/2002, que regulamenta a Lei nº 9.985/200 (SNUC), no Art. 6º, I, determina que os
limites da unidade de conservação, em relação ao subsolo, no caso de Unidade de Conservação de Proteção Integral, são estabelecidos no
ato de sua criação.

No DECRETO Nº 97.780/1989, que cria a RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ, em seu artigo 1º, afirma que unidade tem como objetivo
proteger amostra representativa da floresta de encosta atlântica, com sua flora, fauna e demais recursos naturais, em especial os recursos
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hídricos.

Em nossa análise, a expressão “demais recursos naturais” do decreto de criação da unidade é sinônima a de “recurso ambiental” da Lei do
SNUC. Assim, consideramos que o decreto de criação estabelece o subsolo com bem a ser protegido no âmbito da unidade.

Outra falha da análise é desconsiderar o impacto do abandono das atuais pistas de subida e descida, que continuarão operando, mesmo que
em menor escala. Os impactos decorrentes da operação dessas pistas (poluição atmosférica, sonoro e atropelamento de fauna não cessarão e
serão somados aos impactos de operação das novas pistas.

Caso não houvesse alternativa para escavação do túnel, seria necessário um controle rigoroso do destino do material extraído da operação
(parte aproveitada vs. parte repassada a empresas de exploração de brita) e apresentação do projeto de utilização da atual pista de subida,
localizada entre o Belvedere e Petrópolis, que seria abandonada pela CONCER.

(...)” (grifos integrantes do texto original)

15. Ao final do Parecer, em sua conclusão, a equipe do ICMBio considerou  necessária a adoção de várias medidas, entre as quais
a seguinte:

“(...) – Reconsideração da alternativa número dois, que não prevê a escavação de um túnel.(...)” (Original sem grifo)

16. E, ao final, vem o seguinte texto:

“(...) Destacamos ainda que, com o traçado apresentado no EIA, não será possível emissão de anuência pela Rebio do Tinguá, em virtude do
túnel projetado estar inserido no subsolo da unidade. Porém, caso as alterações divulgadas extra-oficialmente se confirmem, isto é, que o
traçado do túnel fique fora dos limites da Rebio, o projeto poderá ser aprovado. (...)”

17. Por  sua  vez,  o  Parecer  Técnico  nº  002/2011,  trouxe  posicionamento  bastante  atenuado em relação  à  análise  preliminar,
conforme se depreende do exposto no seu item 1.2:

“(...)1.2 BOTA FORA DO TÚNEL

Inicialmente havia uma grande preocupação em relação ao bota fora oriundo da escavação do túnel, já que as quantidades seriam bastante
significativas, entretanto foi informado pela representante da área ambiental da CONCER que todo material escavado será utilizado na

obra. Ela explica ainda que este material é constituído de granito, portanto evitar-se-á aquisição de pedra e brita.

Anteriormente havíamos avaliado que a escavação do túnel implicaria em grande gasto de combustível e energia, porém como permaneceria
a necessidade de aquisição de material granítico, seja na forma de brita ou outra, consequentemente haveria também grande consumo de
energia. Assim, entendemos que com o aproveitamento do material escavado do túnel, o balanço energético ficará mais favorável, quando

comparado com a nossa avaliação inicial de descarte de material. Ressaltamos, porém, que isto não está claro nem no EIA/RIMA, nem nas
complementações  feitas  ao  IBAMA,  portanto  é  um tema  que  merece  maior  detalhamento,  pois  na  pág.  481  do  EIA  é  mencionada  a
necessidade de recuperação de área de descarte de material estéril, que pode ser entendido como área de bota fora. (...)”

18. As  informações  prestadas  pela  Concer  ao  ICMBio  eram incorretas,  uma  vez  que os  volumes de  agregados  gerados  na
escavação do túnel afiguravam-se, em princípio, significativamente superiores às necessidades da obra. O objetivo da Concer, porém, era
justificar e tornar mais atraente, do ponto de vista ambiental, a solução em túnel, no sentido de obter a sua aprovação, o que logrou conseguir,
em detrimento de soluções menos onerosas, como já descrito no Relatório da CGU.

19. A se destacar, portanto, que a solução em túnel longo, apontada pelas empresas Céu Aberto e Concer, não era entendida
como a  mais  apropriada  também pelo ICMBio em sua análise  inicial.  Conforme já  descrito  no Relatório  da  CGU,  a  solução foi
construída visando, principalmente, aos interesses da própria Concer, que conduziu o processo de forma a viabilizar a solução mais onerosa,
uma  vez  que,  após  a  alteração  da  legislação  pelo  Ministério  dos  Transportes,  foi  possibilitado  o  aporte  de  recursos  da  União  no
empreendimento.

CONCLUSÃO

20. O  anteriormente  exposto,  em  complemento  ao  Relatório  nº  201505623  do  Ministério  da  Transparência,  Fiscalização  e
Controladoria-Geral da União – CGU, vem completar as análises e conclusões consignadas no mesmo, em relação às questões descritas a
seguir:
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i. A alteração do traçado do túnel de 4,6 km, localiza o trecho final e o desemboque do túnel à direita da rodovia, fora dos limites do Decreto
de Criação da Rebio do Tinguá, ainda vigentes legalmente. No entanto, parte do viaduto de acesso que liga o desemboque à BR-040 ainda se
localiza dentro dos limites da Rebio.

ii. A recomendação do ICMBio, na análise preliminar do EIA/RIMA, de que, ao invés Alternativa 5, fosse reavaliada a Alternativa 2,
evidencia as inconsistências da solução adotada pela Concer, entre as quais supostas vantagens ambientais, carentes de comprovação.

iii. A fragilidade dos procedimentos do licenciamento ambiental pelos órgãos competentes, ante as inconsistências anteriormente descritas.

21. Destarte, propõe-se o encaminhamento desta Nota aos órgãos de controle envolvidos no exame do empreendimento (NSS) e
ao órgão regulador responsável, para conhecimento, e providências que julgarem necessárias.
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