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Editorial

Transporte por navios e trens ganha
cada vez mais destaque

Um dos maiores desafios da infraestrutura brasileira é a 
diversificação da matriz de transportes, ainda extremamente 

dependente das rodovias. Para começar a mudar esse 
cenário, o Governo Federal colocou em prática um projeto 

de estíimulo à navegação de cabotagem, aquela que é feita 
entre portos de um mesmo país. A iniciativa ficou conhecida 

como BR do Mar, pois pretende elevar o transporte por 
navios à mesma importância das estradas.

Além de diversos incentivos para a construção de novas 
ferrovias, o Governo Federal também aprovou a isenção 

fiscal para o prolongamento das malhas Paulista e Norte. A 
empresa responsável pela obra ficará isenta do pagamento 

de PIS/PASEP e da COFINS. O objetivo é que o escoamento 
da produção agrícola pelos trilhos ganhe novo impulso e 

alcance novas regiões do país com a ampliação da malha 
ferroviária.

Poucos dias após invadirem a Ucrânia, militares russos 
destruíram o lendário Antonov-225 Mriya, o maior avião de 

carga do mundo, de fabricação ucraniana. A aeronave o 
hangar em que ela estava, próximo à capital Kiev, ficaram 

totalmente queimados e a restauração custaria cerca de R$ 
3 bilhões. Nós preparamos uma reportagem especial com 

mais detalhes sobre essa perda irreparável.

Nós te convidamos para um passeio pela Rota do Blues. 
O trajeto começa em Nashville, no Tennessee, e termina 
em Nova Orleans, na Louisiana. Durante o percurso, é 
possível visitar museus e pontos históricos onde viveram 
e trabalharam grandes nomes desse estilo musical. A 
viagem é regada à comida farta e, claro, muita música 
boa.

Boa leitura!
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BRASIL

O programa BR do Mar (Lei nº 14.301/2022) traz novas regras para a 
movimentação de cargas entre portos da costa brasileira e promete 

equalizar a matriz de transporte nacional

Novos caminhos pelo mar
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A
umentar a concorrência, criar 
rotas e reduzir custos logís-
ticos. Esses são os objetivos 

da Lei nº 14.301/2022, que institui o 
programa de incentivo à cabotagem, 
como é conhecida a navegação de 
barcos entre portos de um mesmo 
país, normalmente próximo à costa.
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A iniciativa tem o ousado obje-
tivo de elevar o transporte de 
cargas por navios à mesma im-
portância que tem o escoamen-
to da produção agrícola por 
rodovias e, por isso, ganhou o 
apelido de BR do Mar. 

Apesar de o Brasil ter 8500 qui-
lômetros de costa navegável e 
cerca de 60% da população vi-
ver próxima ao litoral, a cabota-
gem ainda é pouco utilizada no 
país. A expectativa do MInfra é 
aumentar a participação do mo-
dal dos atuais 11% para 30%, 
explorando ao máximo o po-
tencial do setor. Ainda em 2022, 
a meta é ampliar o volume de 
contêineres transportados de 
1,2 milhão de TEUs, unidade 
equivalente a 20 pés, para até 
2 milhões. 

Um dos motivos que ajudam a 
entender a baixa adesão ao se-
tor é a burocracia, já que atu-
almente apenas empresas bra-
sileiras com navios próprios 
podem prestar o serviço. Pen-
sando nisso, o BR do Mar abre 
o mercado para companhias 
sem frota própria, que poderão 
apenas alugar embarcações, e 
incentiva a participação de es-
trangeiras na cabotagem. Com 
a flexibilização das normativas 
e as mudanças regulatórias pro-
postas, a previsão do MInfra 
é trazer mais competitividade 
para o setor, valorizar a indús-
tria naval, e melhorar a qualida-
de do serviço prestado. 



Segundo o ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, apesar do crescimen-
to da cabotagem nos últimos 
anos, o modal tem potencial 
para crescer ainda mais: “Te-
mos muito poucas embarca-
ções operando na costa bra-
sileira com a cabotagem. O 
projeto traz regras diferentes 
de afretamentos de embar-
cações justamente para que 
ele possa aumentar em 40% a 
capacidade da frota marítima 
dedicada à cabotagem nos 
próximos três anos”, frisa. Ele 
destaca que é um modo de 
transporte seguro, eficiente 
e de baixo custo, com nítidas 
vantagens logísticas. 

O ministro lembra ainda que, 
segundo estimativas da Em-
presa de Planejamento e Lo-
gística (EPL), a cabotagem é 
em média 60% mais barata 
que o transporte rodoviário 
e custa 40% menos do que a 
movimentação por trilhos. 

Alto potencial de 
crescimento do 
setor



O projeto foi duramente critica-
do por caminhoneiros, que ale-
gam que o transporte marítimo 
inviabilizaria as viagens de lon-
gas distâncias, já que as cargas 
seriam transportadas por navios. 
Na visão do MInfra, traz maior 
equilíbrio no uso de caminhões 
e a responsabilidade pelo escoa-
mento da safra agrícola não deve 
ser exclusivamente desses traba-
lhadores, mas nega que a cabo-
tagem concorra com o transpor-
te rodoviário.

        O navio não para na porta da 
indústria, na porta da fazenda. 
Se 18 mil contêineres precisam 
ser transportados, 18 mil contê-
ineres precisam chegar ou sair 
dos portos e vão fazer isso de ca-
minhão       , destaca o secretário 
Nacional de Portos e Transportes 
Aquaviários, Diogo Piloni, acres-
centando que o BR do Mar tam-
bém fortalece o mercado rodovi-
ário de cargas. Ele enfatiza que 
a cada nova linha de cabotagem, 
duas novas linhas rodoviárias são 
criadas, o que se traduz em mais 
contratações de caminhoneiros 
autônomos.        Vamos ampliar 
os fluxos de curta distância, que 
é justamente onde o caminho-
neiro ganha mais, descansa, fica 
perto da família e tem menor 
gasto        , completa.

A cada nova linha 
de cabotagem, 
duas novas linhas 
rodoviárias são 
criadas

“  

“  

“  

“  



Uma das principais mudanças promo-
vidas pelo BR do Mar está no “las-
tro”, como é popularmente chamada 
a maneira como se atrela a proprie-
dade de um navio à possibilidade de 
afretamento de embarcações de ter-
ceiros. Na prática, isso significa que 
as empresas não vão precisar investir 
em frota própria para iniciar as suas 
operações, pois poderão fretar em-
barcações junto à Empresa Brasileira 
de Investimento na Navegação (EBN-
i). Nesse caso, o afretamento acon-
tece na modalidade “casco nu”, ou 
seja, o navio passa a adotar a bandei-
ra brasileira, mas sem a necessidade 
de lastro em embarcações próprias.

A proposta prevê, inclusive, o afre-
tamento de navios estrangeiros, que 
possuem menores custos operacio-
nais, para atuar na cabotagem brasi-
leira. Essa modalidade é muito utili-
zada por empresas internacionais que 
mantêm subsidiárias no Brasil. Para 
isso, elas deverão manter investimen-
to em frota própria no país, compro-
vando vínculo de longo prazo. Outra 
regra é que isso só pode ser feito na 
proporção de metade da frota pró-
pria, com a substituição de toda a tri-
pulação por brasileiros e desde que 
não existam outras embarcações dis-
poníveis. 

Além de aumentar a disponibilida-
de de frota dedicada a cabotagem 
e incentivar a entrada de novas em-
presas no mercado a longo prazo, o 
projeto também prevê ações voltadas 
à formação, capacitação e qualifica-
ção dos trabalhadores para garantir a 
qualidade do serviço. 

Novas regras 
de afretamento 
modernizam o setor



Cabotagem 
deve gerar 
novas vagas de 
emprego 

Atualmente, a navegação de ca-
botagem está concentrada nas 
mãos de apenas sete empresas 
internacionais, que transportam 
95% das cargas. Parte significa-
tiva do transporte de granéis 
é feita por subsidiárias estran-
geiras por meio do afretamento 
por tempo, ou seja, quando a 
embarcação é contratada com 
a tripulação por um tempo de-
terminado, nesse caso, geral-
mente a tripulação é compos-
ta apenas por estrangeiros. De 
acordo com o BR do Mar, elas 
serão obrigadas a compor a sua 
tripulação com, no mínimo, 2/3 
de trabalhadores brasileiros, 
aumentando assim a oferta de 
empregos na navegação. 

Outra novidade do BR do Mar 
é ampliar as possibilidades do 
uso de recursos do Fundo da 
Marinha Mercante (FMM), que 
agora poderão ser utilizados 
para renovação da frota, manu-
tenções preventivas e capacita-
ção dos trabalhadores.
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T
ão famoso quanto o Taj Mahal, 
é o caótico trânsito indiano. 
Para se ter uma ideia, a estra-

da Jammu-Srinagar, apontada como 
uma das mais precárias pela Natio-
nal Geographic, costumava regis-
trar de dois a três acidentes por dia, 
muitos deles fatais. A rodovia liga o 
território da União de Ladakh à Ca-

TECNOLOGIA

A estrada que buzina
para salvar vidas

A HP Lubricants e a Leo Burnett India criaram postes inteligentes que 
emitem alerta sonoro para que os motoristas reduzam a velocidade, dirijam 

com segurança nas curvas fechadas e evitem colisões

xemira, passando por uma região 
íngreme e montanhosa próximo 
à fronteira com o Paquistão. As 
ocorrências se concentravam num 
trecho de apenas 110 quilômetros 
de extensão, repleto de curvas em 
zigue-zague que prejudicam a visi-
bilidade dos motoristas. Cerca de 
80% dos acidentes de carro nessa 



11

rodovia aconteciam nas curvas fechadas, 
já que os motoristas raramente sabiam o 
que estava vindo do outro lado.

Na tentativa de solucionar esse problema, 
a HP Lubricants e a agência de publicida-
de Leo Burnett India se uniram no projeto 
RoadsThatHonk, ou ‘Rodovias que buzi-
nam’, em tradução livre. Por meio de uma 
equipe multidisciplinar, as empresas de-
senvolveram um sistema de gerenciamen-
to de veículos projetado especialmente 
para as rodovias nacionais da Índia. Em 
outras palavras, eles criaram a primeira 
estrada do mundo que buzina para alertar 
os motoristas que há veículos trafegando 
na direção contrária. A proposta utiliza 
sistemas rodoviários inovadores e inte-
ligentes para aumentar a segurança no 
trânsito e evitar acidentes.

A RoadsThatHonk usa postes in-
teligentes SmartLife, dispositivos 
exclusivos criados especificamen-
te para reduzir o risco de aciden-
tes em áreas montanhosas. Em 
cada curva fechada são colocados 
dois postes, um em cada extremi-
dade, que medem a velocidade 
dos veículos e se comunicam en-
tre si. Sempre que dois carros se 
aproximam em direções opostas e 
o dispositivo identifica a possibi-
lidade de colisão, soa uma buzina 
para alertar os condutores para 
diminuir a velocidade. O sinal so-
noro é o único meio que um mo-
torista não consegue ignorar, isso 
permite que, mesmo que o veícu-
lo esteja se aproximando de uma 
curva a 60 km/h, ele tenha tempo 
de pisar no freio e desacelerar.

Para tornar isso possível, os postes 
inteligentes combinam tecnologia 
sem fio, sistemas de radar e um 
sistema de alerta anticolisão, to-
dos alimentados por módulos fo-
tovoltaicos solares. O dispositivo 
emite uma onda eletromagnética 
na faixa de frequência de 24 GHz 
e monitora possíveis mudanças. 
Sempre que um objeto se aproxi-
ma ou se afasta de uma fonte de 
ondas, ele causa alterações na sua 
frequência. Esse fenômeno físico 
é chamado de efeito Doppler e 
você com certeza já percebeu isso 
ao ver uma ambulância com a sire-
ne ligada passando, por exemplo. 
No caso do SmartLife, quando um 
automóvel se aproxima do dispo-
sitivo, a mudança da frequência 
de onda aumenta, permitindo que 
o sensor determine com precisão 
a velocidade do veículo.

Inovação e tecnologia 
viabilizaram a 
iniciativa
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Os dispositivos são equipados com 
radar de detecção de veículos e 
sensor de velocidade, sistema de 
alerta composto por LED e buzina, 
fonte de alimentação, placa-mãe, 
software e rádio de 865 MHz para 
interligação dos postes. Painéis fo-
tovoltaicos garantem energia para 
que o sistema continue funcionan-
do. Além disso, os postes têm aca-
bamento em vidro e são capazes de 
resistir a chuva, neve, nevoeiro ou 
outras alterações climáticas.

Conheça os postes 
SmartLife
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Os primeiros postes inteligentes da 
RoadsThatHonk foram instalados 
pela HP Lubricantes e pela Leo Bur-
nett India na estrada Jammu-Srinagar. 
Os idealizadores do projeto afirmam 
que, em apenas duas semanas, oito 
em cada dez motoristas que trafega-
vam em alta velocidade desacelera-

Projeto-piloto reduziu 
número de acidentes 
em 45%

       Estamos confiantes que Ro-
adsThatHonk reduzirá significati-
vamente os acidentes e salvará vá-
rias vidas todos os anos. Cada vida 
salva é uma medida de sucesso e 
reafirma nossa crença de que Ro-
adsThatHonk tem potencial para 
escala ainda maior em rodovias em 
todo o comprimento e largura do 
país       , afirma Rajdeepak Das, 
diretor de criação da Leo Burnett.

O objetivo dos desenvolvedores 
é ampliar ainda mais a escala do 
projeto e levar a tecnologia inova-
dora para outras regiões da Índia, 
já que o país possui diversas áreas 
montanhosas onde o dispositivo 
pode ser aplicado. A longo prazo, 
a expectativa é de que a tecnolo-
gia contribua para uma mobilidade 
mais inteligente, permitindo des-
locamentos mais seguros entre as 
cidades, reduzindo o risco de aci-
dentes e salvando vidas.

Proposta deve ser 
levada para outras 
rodovias nacionais 

“  

“  

ram após ouvir a buzina, reduzindo 
o número de acidentes em 45% nas 
curvas fechadas. O Departamento de 
Polícia de Chenani Range confirma 
que o número de colisões na região 
reduziu significativamente. “A rodo-
via Jammu-Srinagar é uma das rodo-
vias mais perigosas do mundo. Tem 
várias curvas fechadas e os veículos 
geralmente aceleram nessas curvas 
resultando em acidentes fatais”, afir-
ma o vice superintendente de Polícia, 
Chander J. Singh. 
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R
ápido, econômico e seguro. 
Além do menor impacto am-
biental, o transporte ferroviário 

também oferece maior proteção às 
cargas transportadas. Para incentivar 
o escoamento da produção agrícola 
pelos trilhos, o Governo Federal in-
centivará a ampliação da capacidade 
das malhas Paulista e Norte. A expan-
são da malha ferroviária será financia-

INFRAESTRUTURA VIÁRIA

Empresa pretende investir mais de R$ 2 bilhões na instalação de novas 
linhas férreas e na aquisição de locomotivas e vagões para operar na região

Rumo recebe incentivos para 
ampliação das malhas Paulista

e Norte

da por meio do Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento 
da Infraestrutura (REIDI). O incentivo 
fiscal tem como objetivos desonerar 
a implantação de projetos de infraes-
trutura e viabilizar empreendimentos 
estruturantes na área de transportes.

De acordo com os projetos aprova-
dos pelo Ministério da Infraestrutu-
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A empresa Rumo, maior operadora 
de logística ferroviária independente 
do Brasil, detém a concessão da Ma-
lha Paulista desde 1998. Ao todo, são 
mais de 2 mil quilômetros de linhas 
férreas entre Santa Fé do Sul (SP), na 
divisa com o Mato Grosso do Sul, e o 
Porto de Santos (SP). Pela linha fér-
rea são transportados principalmen-
te milho, soja, açúcar, farelo de soja, 
álcool, derivados de petróleo e con-
têineres. O sistema faz conexão com 
outras importantes ferrovias da re-
gião, além da ligação com os portos 

Malha Paulista

Conheça a Malha 
Paulista

ra e publicados no Diário Oficial, a 
Malha Paulista ganhará duas novas 
linhas com 2,5 quilômetros de exten-
são. Os trilhos serão implantados no 
trecho Paratinga-Perequê, em São 
Paulo, entre o km 108,8 e o km 111,4. 
As melhorias incluem também a am-
pliação do Pátio Paratinga (ZPT) e 
devem facilitar a exportação de com-
modities agrícolas pelo Porto de San-
tos. O investimento previsto é de R$ 
59 milhões e, como contrapartida, a 
empresa receberá desoneração de R$ 
5,5 milhões.

Na Malha Norte, o maior beneficiário 
será o estado de Mato Grosso, cujas 
ferrovias passarão a contar com 45 lo-
comotivas e 2.142 vagões. A expec-
tativa é de que as aquisições contri-
buam para melhorar a eficiência do 
transporte de grãos, farelo, açúcar e 
fertilizantes pelas ferrovias que abas-
tecem a região. Nesse processo, a 
empresa espera investir quase R$ 2 
bilhões e receberá incentivo fiscal de 
aproximadamente R$ 178 milhões.

de Santos, Pederneiras e Panorama, 
todos localizados no litoral paulista.  

Em 2020, o Ministério da Infraestrutu-
ra assinou a renovação antecipada da 
concessão para a Rumo. O contrato 
original venceria apenas em 2028 e 
foi renovado por mais 30 anos. Nes-
se período, a empresa deverá investir 
mais de R$ 6 bilhões em obras, trilhos, 
vagões e locomotivas. A expectativa 
é aumentar a capacidade da Malha 
Paulista das atuais 35 para 75 milhões 
de toneladas. 

Pontos de intercâmbio com ferrovias

Ferrovia Centro-Atlântica S.A

ALLMN – América Latina
Logística Malha Norte S.A.

MRS Logística S.A.

ALLMO – América Latina
Logística Malha Oeste S.A.

Boa Vista Nova – SP
Replan / Paulínia – SP

Marco Inicial – SP

Jundiaí – SP
Lapa – SP
Perequê – SP

Alumínio – SP
Mairinque – SP
Bauru – SP

Extensão das linhas    

Bitola 1,00 m

1,60 m

1,00 m / 1,60 m

242 km

1.544 km

269 km

Total: 2.055 km
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A Malha Norte é uma ferrovia ainda em construção, 
também concedida para a Rumo. O projeto de longo 
prazo está sendo implantado em trechos. O primeiro 
deles começa às margens do Rio Paraná (Ponte Rodo-
ferroviária) e termina em Chapadão do Sul, no Mato 
Grosso do Sul. Atualmente, a ferrovia conta com 732 
quilômetros de trilhos, passando pelos estados de 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

De acordo com o projeto, quando a Malha Norte es-
tiver finalizada, serão mais de 5 mil quilômetros de 
extensão, passando também por Minas Gerais, Goiás, 
Rondônia e Pará. O sistema irá contribuir para o esco-
amento da produção agrícola por meio dos portos de 
Santarém (PA) e Porto Velho (RO). 

Malha Norte

Conheça a Malha 
Norte

Extensão das linhas    

Bitola 1,00 m

1,60 m

680 km

4.548 km

Total: 5.228 km

Pontos de intercâmbio com ferrovias

Pontos de interconexão com portos

Ferrovia Centro-Atlântica S.A.

Santarém-PA (Terminal Hidroviário)
e Porto Velho-RO (Terminal Hidroviário)

Uberlândia-MG

FERROBAN - Ferrovias
Bandeirantes S.A.

Aparecida do Taboado-MS



Criado em 2007, o Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento de 
Infraestrutura (REIDI) estimula o empre-
endedorismo e fomenta a realização de 
empreendimentos na área de infraestru-
tura nos setores de transportes, portos, 
energia, saneamento básico e irriga-
ção. As empresas que tiverem os seus 
projetos aprovados, ficam isentas do 
pagamento de PIS/PASEP (1,65%) e da 
COFINS (7,6%). Para isso, entre outras 
exigências, elas devem demonstrar que 
a redução fiscal foi considerada no cál-
culo de preços e tarifas. 

Em 2021, dos dez projetos ferroviários 
aprovados pelo MInfra para receber in-
centivos fiscais, sete foram incluídos no 
REIDI. As propostas totalizam R$ 12,8 bi-
lhões de investimento e R$ 700 milhões 
em desoneração. 

Incentivo fiscal fomenta 
o empreendedorismo
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INTERNACIONAL

O primeiro sistema ferroviário eletrificado de alta velocidade 
dos Estados Unidos deve reduzir para três horas o tempo de 
deslocamento entre as duas principais cidades da Califórnia

De Los Angeles a San Francisco 
sob trilhos

18
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D
e Los Angeles a San Francisco 
em menos de três horas. Essa 
é a proposta da ferrovia de alta 

velocidade que deve ser implantada 
na Califórnia. As duas cidades estão 
a pouco mais de 600 quilômetros de 
distância, a qual pode ser percorri-
da em cerca de seis horas de carro 
ou oito horas utilizando o transpor-
te público. Para trazer mais conforto 

e agilidade no deslocamento dos 
passageiros, a Autoridade Ferrovi-
ária do Estado propôs a construção 
do primeiro sistema ferroviário ele-
trificado de alta velocidade norte-
americano, conectando seis das dez 
maiores cidades da região.

Estimativas apontam que a popula-
ção da Califórnia deve chegar a mais 
de 45 milhões de habitantes até 
2050 e o investimento em transpor-
te ferroviário deve contribuir para 
atender às necessidades de trans-
porte do estado no século XXI. Além 
de melhorar a mobilidade urbana 
em Los Angeles e San Francisco, 
que estão entre os dez municípios 
mais engarrafados dos Estados Uni-
dos, as viagens sob trilhos ajudam 
a reduzir as emissões de gases po-
luentes responsáveis pela mudança 
climática. A ferrovia de alta veloci-
dade tem como objetivo contribuir 
para o desenvolvimento econômico 
da região e para a preservação do 
meio ambiente, criando empregos e 
preservando terras agrícolas ou pro-
tegidas.
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O sistema ferroviário de alta 
velocidade da Califórnia fun-
cionará com energia 100% 
renovável e utilizará trens 
elétricos. As viagens serão 
feitas a 177 quilômetros por 
hora na maior parte do tra-
jeto, conforme exigido pe-
los regulamentos, porém, os 
trens poderão chegar a ve-
locidade de 350 quilômetros 
por hora em outras áreas. 

Conheça detalhes 
do projeto 
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Segmento
Vale Central

Linha
Vale do Silício - Vale Central

Melhorias no trecho
Burbank - Anaheim

Estações
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De acordo com a Autoridade Ferrovi-
ária, a expectativa é iniciar os testes 
do sistema eletrificado de alta veloci-
dade em 2025. Embora nenhum com-
promisso tenha sido firmado no Pla-
no de Negócios, uma projeção indica 
que os trens podem entrar em opera-
ção já em 2029. O primeiro segmento 
que deve ser aberto ao público tem 
275 quilômetros de extensão, entre 
as cidades californianas de Merced e 
Bakersfield, no Central Valley. Nesse 
trecho, o sistema deve ser composto 
por quatro estações e utilizar quatro 
trens em uma única via até que as no-
vas estações sejam concluídas. Após 
a conclusão desse segmento de 275 
km, a próxima prioridade é conectar 
Gilroy e San Jose, permitindo que os 
trens funcionem de San Francisco a 
Bakersfield.

De acordo com o projeto original, o 
sistema ferroviário deve ultrapassar 
os limites de Los Angeles e ligar San 
Francisco até Anaheim. Esse trecho, 
conhecido como Fase 1, terá 805 qui-
lômetros de comprimento e deveria 
ser concluído em 2033, no entanto, 
a entrega da obra teve que ser adia-
da devido a problemas não anuncia-
dos. A boa notícia é que a Autoridade 
Ferroviária espera concluir até o final 
de 2023 toda a seleção de rotas, pla-
nejamento preliminar e aprovações 
ambientais necessárias para esse 
segmento. Desse modo, os trabalhos 
podem começar tão logo o financia-
mento seja liberado pelo governo 
norte-americano.

Primeiro trecho pode 
entrar em operação 
em 2029

Andamento das obras
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Confira o tempo de viagem 
entre as principais estações 
do sistema ferroviário eletri-
ficado de alta velocidade da 

Califórnia:

San Francisco - Los Angeles:
2 horas e 40 minutos

Oakland - Los Angeles:
2 horas e 40 minutos 

San Francisco - San Jose:
30 minutos

San Jose - Los Angeles:
2 horas e 10 minutos

San Diego - Los Angeles:
1 hora e 20 minutos

Principais
estações

Enquanto isso não é possível, a Au-
toridade Ferroviária investiu US$ 423 
milhões para modernizar a Los Ange-
les Union Station, maior estação da 
cidade, para prepará-la para trens de 
alta velocidade. Além disso, foram 
destinados US$ 714 milhões para ele-
trificar e modernizar 82 quilômetros 
de trilhos entre San Francisco e San 
Jose. 
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O sistema ferroviário eletrificado de 
alta velocidade da Califórnia é um 
desejo antigo e os primeiros projetos 
começaram a ser discutidos ainda em 

Impacto econômico da 
iniciativa chega a
US$ 13,7 bilhões

2010. As obras começaram efetiva-
mente em 2016 e já investiram mais 
de US$ 8,5 bilhões na iniciativa até o 
ano passado. Cerca de 99% dos re-
cursos ficaram no próprio estado, es-
timulando a geração de cerca de 70 
mil novas vagas de emprego e pro-
vocando um impacto econômico esti-
mado em US$ 13,7 bilhões.

A Autoridade Ferroviária 
já divulgou que existem 
planos para ampliar ainda 
mais o sistema eletrifica-
do de alta velocidade ao 
norte até Sacramento e 
ao sul até San Diego. Esse 
projeto está sendo cha-
mado de Fase 2 e ainda 
está nos estágios prelimi-
nares de planejamento. A 
expectativa é que o traça-
do final compreenda cer-
ca de 1,3 mil quilômetros 
de comprimento com até 
24 estações no total.

De Sacramento
a San Diego



Uma das principais críticas ao sistema 
ferroviário eletrificado de alta veloci-
dade é o alto investimento da iniciati-

Sistema ferroviário 
pode custar US$ 105 
bilhões aos cofres 
públicos

va, construída com recursos públicos. 
Segundo a Autoridade Ferroviária, 
seriam necessários US$ 122 a US$ 
199 bilhões para construir uma infra-
estrutura rodoviária ou aeroportuária 
capaz de transportar o mesmo núme-
ro de passageiros. A estimativa é de 
que, quando concluído, o custo total 
do sistema ferroviário fique entre US$ 
72 e US$ 105 bilhões.
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INTERNACIONAL

O fim de uma era
O maior avião do mundo, Antonov An-225 Mriya, foi destruído por tropas 
militares russas; a aeronave era capaz de transportar até 250 toneladas e 

iniciou uma nova era no transporte de cargas
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D
urante a Guerra Fria, a antiga 
União Soviética (URSS) e os Es-
tados Unidos competiam entre si 

pela exploração espacial. Foi neste con-
texto que surgiu a aeronave Antonov 
An-225 Mriya, modelo único projetado 
e fabricado na Ucrânia, quando o país 
ainda fazia parte do bloco da URSS. Sua 
tarefa era transportar várias partes dos 
foguetes e ônibus espaciais produzidas 
em diversas partes da União Soviética 
para a base de lançamento espacial e 

mais tarde começou a realizar opera-
ções como cargueiro comercial. 

O avião de proporções gigantescas 
iniciou uma nova era no transporte de 
cargas e fomentou a economia mun-
dial. Poucos dias após a Rússia inva-
dir a Ucrânia, no dia 27 de fevereiro, 
tropas militares russas queimaram a 
aeronave e o hangar em que ela esta-
va no aeroporto Hostomel, perto de 
Kiev, capital do país. 
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Na língua ucraniana, a palavra mriya 
significa sonho. Era assim que o país 
enxergava o Antonov, um dos seus 
maiores orgulhos. Para se ter ideia de 
suas dimensões, o modelo ucrania-
no tinha 85 metros de comprimento, 
enquanto um Airbus 320 tem pouco 
mais de 37 metros. De uma ponta a 
outra da asa, o Antonov chegava a 
88 metros de envergadura - contra 35 
metros do Airbus 320 – e era capaz 
de comportar facilmente 1500 passa-
geiros. 

Considerado o maior avião de carga 
do mundo, ele era capaz de decolar 
com 640 toneladas, o que inclui o 
próprio peso, o combustível e a carga 
a ser transportada. Seu compartimen-
to único tornava viável o carregamen-
to de objetos de grandes dimensões, 
com até 250 toneladas, um feito in-
crível para a época. Além disso, as 
cargas também podiam ser transpor-
tadas na parte externa e superior da 
fuselagem. 

Para sair do chão, o Antonov usava 
seis motores e contava com um trem 
de pouso composto por trinta e dois 
pneus, sendo quatro no trem diantei-
ro e vinte e oito no principal.

Um gigante nos ares



27

O Antonov
em números:

Comprimento:
84 metros

Altura:
18,2 metros

Envergadura:
88,40 metros

Área da asa:
905 m²

Velocidade de cruzeiro: 
800 km/h

Alcance:
15.400 km
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O avião lendário começou a ser 
construído na década de 80 a pe-

Primeiro voo da 
aeronave

dido da União Soviética para atender 
ao programa espacial russo. O pri-
meiro voo aconteceu em 1988 e ape-
nas um ano mais tarde o Antonov de-
colaria com sua carga mais famosa, o 
ônibus espacial russo Buran.

Recordes da
aeronave:

Item mais comprido trans-
portado por via aérea: 
O Antonov transportou 

duas pás de turbinas eó-
licas, com 42,1 metros de 

comprimento, em 2011, en-
tre a China e a Dinamarca. 

Item mais pesado trans-
portado por via aérea: 

Em 2009, o Antonov deco-
lou do aeroporto de Frank-

furt (Alemanha) levando 
um gerador de energia de 

187,6 toneladas. 
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O Antonov comple-
taria 45 anos de ser-
viços e sua vida útil 
poderia ir até, pelo 
menos, 2033. Segun-
do estimativas do 
governo ucraniano, a 
reconstrução da ae-
ronave custaria cerca 
de R$ 3 bilhões. Ou-
tra possibilidade é fi-
nalizar a produção da 
segunda unidade do 
modelo. O projeto foi 
iniciado na década 
de 80 e precisaria ser 
modernizada, o que 
pode tornar esta al-
ternativa inviável.

No Brasil, o Antonov 
foi recebido no Aero-
porto de Viracopos 
(Campinas) em 2016 
de onde decolou le-
vando 150 toneladas 
de turbinas e a base 
do equipamento, 
com 30 toneladas, 
em direção ao Chi-
le. De acordo com o 
fabricante, esta foi a 
segunda maior peça 
transportada por via 
aérea no mundo e 
o item mais pesado 
entregue na América 
do Sul por uma aero-
nave.

Futuro
incerto

Antonov no 
Brasil

Com o fim do programa espacial, a ae-
ronave foi colocada em solo em 94 e só 
voltaria a chamar os ares sete anos mais 
tarde, desta vez atuando como cargueiro 
comercial.
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PRINCIPAIS OBRAS

Governo de São Paulo deve 
licitar Rodoanel Norte

Empresa vencedora da licitação ficará responsável pela construção dos 
44 quilômetros restantes para a conclusão do anel viário

D
epois de anos de espera, as 
obras do Trecho Norte do Ro-
doanel Mario Covas devem 

finalmente ser concluídas. O Gover-
no de São Paulo publicou o decreto 
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que autoriza a abertura de licitação 
para a conclusão dos últimos 44 qui-
lômetros do traçado e a expectativa 
é de que os trabalhos sejam reto-
mados ainda no primeiro semestre 
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De acordo com o projeto, o Rodoa-
nel Norte passará pelos municípios 
de São Paulo, Arujá e Guarulhos. Ele 
deve começar na Avenida Raimundo 
Pereira Magalhães, antiga estrada 
Campinas/São Paulo (SP-332) e ter-
minar na Rodovia Presidente Dutra 
(BR-116). Além dos 44 km restantes, 
o projeto também prevê a constru-
ção de sete pares de túneis, quarenta 

O Rodoanel é considerado o maior 
projeto viário da América do Sul 
e tem como objetivo melhorar o 
fluxo de veículos nas marginais 
Tietê e Pinheiros, em São Paulo. 
Quando finalizado, o anel viário 
terá 180 quilômetros de extensão, 
circundando toda a região metro-
politana e conectando doze rodo-
vias estaduais e federais. As obras 
foram divididas em seis lotes e os 
trabalhos começaram efetivamen-
te em 1998. O primeiro trecho, o 
oeste, foi entregue em 2002. A 
previsão é de que o custo final da 
obra ultrapasse R$ 11 bilhões.

Atraso nas obras já 
dura oito anos

Obra deve desafogar 
o trânsito na Grande 
São Paulo

e quatro pontes e sessenta e três 
viadutos. Quando estiver concluí-
da, a obra deve retirar 18,3 mil ca-
minhões por dia da Marginal Tietê, 
desafogando o trânsito na zona 
Norte da cidade de São Paulo. 

O trecho deveria ter sido entregue 
em 2014, mas a construção foi in-
terrompida algumas vezes devido a 
falhas no projeto e na estrutura da 
construção, além de polêmicas en-
volvendo indícios de superfatura-
mento. A obra está paralisada des-
de 2018 e há pelo menos dois anos 
o governo estadual trabalha para 
que elas sejam retomadas. Durante 
os oito anos de atraso, o projeto já 
custou mais de R$ 6,3 bilhões, va-
lor 50% acima do previsto, segun-
do o Tribunal de Contas do Estado 
(TCE). O custo para a conclusão do 
trecho estimado pelo Governo de 
São Paulo pulou de R$ 1,7 bilhão 
para R$ 3 bilhões.

de 2022. A empresa vencedora do 
certame ficará responsável pela am-
pliação, operação, manutenção e 
realização dos investimentos neces-
sários para a conclusão do sistema 
rodoviário pelos próximos 31 anos.

A licitação é na modalidade concor-
rência internacional e o critério de 
escolha é a menor contraprestação 
a ser paga pelo poder público. O 
modelo a ser adotado é a conces-
são de parceria, isso significa que o 
governo fará um aporte de investi-
mentos e poderá definir o valor da 
tarifa de pedágio. A empresa ven-
cedora poderá instalar quatro pra-
ças de pedágio ao longo do trecho, 
mas, em contrapartida, deverá apre-
sentar garantias de que conseguirá 
finalizar a obra.

A modelagem de licitação inclui al-
gumas novidades, como verificação 
de projetos por  empresa certifica-
dora, utilização da metodologia In-
ternational Road Assessment Pro-
gramme e gerenciamento de obras 
por meio de Building Information 
Model (BIM). 
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TURISMO

A icônica Rota do Blues, entre Nashville e Nova Orleans, passa 
por diversas atrações ligadas às origens do gênero musical e 
oferece uma viagem inesquecível, repleta de música, história 

e boa gastronomia

No ritmo da música
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Nashvi l le
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O ritmo marcante, os 
acordes expressi-
vos e a sonoridade 

quase indefinida do blues 
parecem ganhar forma a 
cada curva. Poucas coisas 
combinam mais com uma 
longa viagem de carro do 
que uma boa música e a 
lendária Rota do Blues tem 
tudo isso a oferecer. O ro-
teiro começa em Nashvil-
le, no Tennessee, e segue 
até Nova Orleans, na Lou-
isiana, acompanhando o 
curso do rio Mississippi. A 
estrada é cercada de mú-
sica por todos os lados, 
que ecoa pelas janelas dos 
carros, nas portas de igre-
jas ou através de dedos 
calejados tocando violão. 
O blues também está pre-
sente nos lugares onde 
nasceram os maiores no-
mes desse ritmo musical, 
nas grandes lojas de vinil 
ou nas antigas gravado-
ras que revelaram talentos 
para o mundo. As paradas 
ficam ainda melhores com 
as delícias da gastronomia 
sulista e o sorriso aberto 
com que os moradores re-
cebem os visitantes.
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Antes de pegar a estra-
da é preciso ter em men-
te que a Rota do Blues 
é algo muito mais ima-
ginário do que um tra-
çado real com começo, 
meio e fim. A maior parte 
da viagem será pela Hi-
ghway 61, porém, a par-
tir da região conhecida 
como Delta do Mississipi, 
surgem vários pequenos 
desvios que você pode 
fazer para conhecer atra-
ções e lugares históricos 
relacionados a alguns dos 
maiores gênios da música 
e, acredite, você não vai 
querer perder nenhum 
deles. Por isso, cada via-
jante acaba fazendo a sua 
própria rota, selecionan-
do os pontos de maior in-
teresse e escolhendo as 
melhores paradas. A dica 
é se deixar levar pelo rit-
mo do blues e explorar a 
região sem pressa.

Várias rotas
em uma só
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Não há dúvida de que a melhor ma-
neira de conhecer a Rota do Blues 
é de carro. Além de você ter maior 
flexibilidade para criar o próprio ro-
teiro, muitas cidades não possuem 
aeroporto nas proximidades. As ro-
dovias da região, em sua maioria, es-

Cidades charmosas e 
plantações de algodão

tão em bom estado de conservação 
e são bem sinalizadas. A viagem é 
agradável e você será acompanhado 
por plantações de algodão a perder 
de vista. Entretanto, durante o trajeto 
não espere restaurantes sofisticados 
e hotéis-boutique, você vai se encan-
tar pelo charme das cidades e mer-
gulhar em uma história marcada pela 
escravidão e pela segregação racial.



37

Quase como protesto, os negros es-
cravizados transformavam a dor e a 
tristeza em música, com letras que 
falavam sobre sua fé religiosa e a 
saudade que sentiam da terra natal. 
Foi nesse contexto do século XIX, em 
meio às plantações de algodão, que 
surgiu o blues. Uma das caracterís-
ticas desse estilo é que os músicos 

Origens do blues
improvisam partes da canção, onde 
uma pessoa canta um verso e as de-
mais repetem em coro. A voz é o ele-
mento principal do blues, mas o ritmo 
musical também conta com a guitarra 
elétrica, a gaita e o baixo. 

Country Music Hall of Fame 
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Assim como uma boa música mere-
ce ser apreciada com calma, a Rota 
do Blues também pede para ser per-
corrida sem pressa, explorando os 
arredores e absorvendo a atmosfera 
da região. Uma boa sugestão é reser-
var dois dias em Nashville, dois em 
Memphis, três no Delta do Mississipi 
e mais dois em New Orleans, mas não 
pense duas vezes caso você tenha a 
oportunidade de ficar mais tempo em 

Sugestão de roteiro cada um desses lugares. 

Comece a sua viagem em Nashville, 
também conhecida como a “cidade 
da música” e considerada berço do 
blues, country e rock. Não deixe de 
conhecer museus como o Country 
Music Hall of Fame e o Johnny Cash 
Museum. Também vale uma visita ao 
RCA Studio B, onde Elvis Presley gra-
vou a maior parte dos seus álbuns. 
Se você gosta de música ao vivo, 
Nashville possui uma rua repleta de 
bares, conhecidos por lá de honky 



Mansão Graceland em Memphis.
Lar de Elvis Presley

tonks, onde você vai encontrar boa 
comida e muito blues.

A três horas de distância está Mem-
phis, uma cidade que respira rock ‘n’ 
roll. Como não poderia deixar de ser, 
a atração imperdível é Graceland, a 
antiga casa de Elvis Presley, o eterno 
rei do rock. Não saia de Memphis sem 
conhecer o imperdível Stax Museum 
of American Soul Music, onde Isaac 
Hayes e Aretha Franklin gravaram dis-
cos, e o Sun Studio, que revelou no-
mes como Johnny Cash e Jerry Lee 

Lewis. Outra dica é conhecer o Natio-
nal Civil Rights Museum, que fica no 
hotel em que Martin Luther King Jr. 
foi assassinado. Aproveite o final da 
tarde para conferir as apresentações 
de rua na Beale Street.

É no Delta do Mississipi que a Rota do 
Blues começa para valer. A primeira 
parada é em Tunica, distante apenas 
cinquenta minutos de Memphis. É lá 
que fica a Gateway to the Blues Visi-
tors Center & Museum, que te ajuda-
rá a descobrir os principais destinos 
na região. Dirigindo por mais quaren-
ta minutos você chega a Clarksdale 
onde está o Delta Blues Museum, que 
conta a história do ritmo musical. Ou-
tra atração imperdível é a famosa pla-
ca no ponto conhecido como Crossro-
ads. Reza a lenda que, para se tornar 
bom no blues, Robert Johnson teria 
vendido a alma para o diabo neste lo-
cal. A cerca de quarenta e cinco minu-
tos de carro está Cleveland, uma das 
cidades mais icônicas da história do 
blues. É lá que fica a Dockery Farms, 
plantação de algodão onde trabalha-
ram nomes como Charley Patton, Son 
House, Tommy Johnson, Howlin Wolf 
e Robert Johnson. A última parada na 
região é em Indianola, para conhecer 
o B.B. King Museum, construído num 
edifício onde o músico trabalhou na 
década de 40. Além de vários objetos 
que pertenceram a B.B. King, tam-
bém é possível visitar a lápide onde o 
músico está enterrado.

A Rota do Blues chega ao fim em 
Nova Orleans, a terra do jazz. Cujo 
maior expoente é Louis Armstrong. A 
influência do ritmo musical fica clara 
nos barzinhos com música ao vivo, a 
maioria deles no Bourbon Street e na 
Frenchmen Street. Conheça o centro 
histórico e passeie pelas mansões 
exuberantes do Garden District. 
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Como não existem voos diretos, a 
melhor maneira de começar a sua 
viagem é por Nova York, Orlando ou 
Miami, as principais portas de entra-
da dos brasileiros nos Estados Uni-
dos. De lá você vai precisar de dois 
voos internos, o primeiro deles até 
Nashville. O ideal é alugar um carro 
já no aeroporto, que fica a 14 quilô-
metros do centro. Programe para de-
volver o automóvel na volta em Nova 
Orleans, embora o custo seja mais 
alto, a comodidade acaba compen-
sando. São apenas 19 quilômetros 
do centro até o aeroporto, de lá você 
pega o segundo voo doméstico e, 
por fim, um voo até o Brasil. Quando 
for comprar as passagens internas, 
tanto de ida por Nashville quando de 
volta por Nova Orleans, lembre-se de 
escolher a opção múltiplos destinos.

Como chegar?

Beale Street -  Memphis



41

Nós, brasileiros, costumamos as-
sociar os Estados Unidos com o 
inverno rigoroso, mas no sul do 
país, durante o auge do verão, as 
temperaturas chegam a mais de 
40ºC e a alta umidade chega a in-
comodar. A melhor época para vi-
sitar a Rota do Blues é na chama-
da meia-estação, de setembro a 
maio. Neste período, você pode 
contar com temperaturas agra-
dáveis, pouca probabilidade de 
chuva e preços mais acessíveis. 

Quando ir?
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Esqueça hambúrgueres, batatas-fri-
tas e tudo o que você pensava sobre 
a comida norte-americana. O sul dos 
Estados Unidos é conhecido por uma 
gastronomia rica, diversificada e com 
temperos únicos. A base da culiná-
ria é o feijão, o milho e o arroz, que 
geralmente são acompanhados por 
carnes bovinas ou de porco no inte-
rior, e em cidades próximas da costa 
por peixes e frutos do mar. Não volte 
para casa sem provar a legítima cos-
telinha ao molho barbecue.

O que comer?

Quando estiver visitando a Rota do 
Blues, estabeleça como base as cida-
des de Nashville, Memphis, Clarksda-
le e Nova Orleans. É nelas que você 
vai encontrar as melhores opções de 
hotéis, bons restaurantes, ampla in-
fraestrutura e vida noturna agitada. 
De Clarksdale você tem fácil acesso 
às outras atrações no Delta do Missis-
sipi e pode fazer bate e volta para as 
demais cidades de interesse.

Onde ficar?

Conheça as principais
cidades:

· Nashville
· Memphis
· Tunica
· Clarksdale
· Cleveland
· Indianola

Rota do Blues

Clarksdale
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