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APRESENTAÇÃO

O Brasil precisa com urgência redefinir os parâmetros que norteiam a sua política de transporte.

O atual cenário da infra-estrutura de transporte demonstra a necessidade de dois tipos de ações: as de cará-
ter imediato e as intervenções estruturantes.

Nesse sentido, o Plano de Logística para o Brasil da Confederação Nacional do Transporte – CNT vai possibilitar
a formulação de outros estudos de planejamento de transporte.

Trata-se de um Plano minucioso e criterioso, proposto pelos transportadores brasileiros visando identificar os
principais gargalos e carências que devem ser enfrentados pelo país.

O PLB é uma proposta clara e objetiva de aprimoramento do transporte brasileiro e uma contribuição dos
transportadores para o avanço do país.

O que buscamos é um maior dinamismo, a otimização do transporte e a melhoria da conexão de pessoas.

Sob esta ótica, é necessária a consolidação de uma ampla e eficiente rede, já que o país não pode mais
conviver, como ocorre há anos, com carências operacionais e investimentos insuficientes em infra-estrutura
de transporte.

O setor transportador brasileiro entende que são necessárias intervenções práticas e sistematizadas, de obras
e de investimento para promover o crescimento equilibrado do país.

O objetivo do PLB é identificar obras que, em curto, médio e longo prazos, possam adequar a infra-estrutura
de transportes às demandas atuais e futuras de cargas e passageiros.

Como operadores de todas as modalidades e conhecedores de suas maiores carências, o setor transportador
brasileiro, por meio do PLB, acredita que serão formulados estudos, análises e políticas que possibilitem ao
Brasil atingir patamares mais elevados de eficiência no transporte.

Clésio Andrade
Presidente da CNT
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INTRODUÇÃO

O PLANO DE LOGÍSTICA PARA O BRASIL

O Plano de Logística para o Brasil CNT 2007 (PLB) é um plano que, por meio da proposta de uma rede ideal de
infra-estrutura de transportes, visa a integração dos sistemas de transporte do país, mediante a viabilização
das conexões entre as diferentes modalidades, para possibilitar que as mercadorias sejam escoadas com
maior facilidade e menor custo.

A implementação das propostas do plano pretende diminuir o desbalanceamento da matriz de transportes
brasileira. Pesquisas anteriores, realizadas pela Confederação Nacional do Transporte, apontam uma baixa
densidade de ferrovias e hidrovias em comparação à malha rodoviária. Esse fato mostra que os investimentos
feitos pelo Governo Federal, concentraram-se grande parte na infra-estrutura rodoviária, criando, assim, esse
desbalanceamento.

Operacionalmente, observa-se a existência de uma demanda reprimida à espera de um eficiente e eficaz
sistema de transporte de pessoas ou bens de consumo por meio das modalidades aérea, aqüaviária e ferrovi-
ária, que necessitam de uma infra-estrutura capaz de atender a esse fluxo de pessoas e bens, defrontando-se
com gargalos legais, de regulamentação, de tributação e burocráticos.

Assim, existe uma importante necessidade de melhoria e integração da infra-estrutura logística do país, para
que os tempos e os movimentos das operações venham adicionar menores custos ao valor final de produtos
produzidos e consumidos em diferentes e distantes locais.

No contexto da infra-estrutura de transportes, o PLB tem como principais objetivos:

:: Esboçar a infra-estrutura de transporte ideal para o país, sob a ótica dos operadores;

:: Apontar os principais projetos necessários para a melhoria da malha de transporte do país;

:: Prover a melhoria na integração física, econômica e social gerada pela qualificação da infra-estrutura
de transporte;

:: Aproveitar, de forma otimizada e racional, o potencial intermodal do país;

:: Minimizar os impactos ambientais do transporte de cargas.

O PLB é um plano indicativo de projetos que abrangem intervenções de adequação e de construção de infra-
estrutura para as modalidades aeroportuária, ferroviária, hidroviária, rodoviária e nos principais links da rede:
terminais intermodais e portos marítimos. Assim, a implantação dos projetos sugeridos busca atingir os obje-
tivos principais do plano e a eficiência e a eficácia do transporte no Brasil.

A Confederação Nacional do Transporte, preocupada em ampliar e integrar a matriz de transporte do Brasil
com os aspectos qualitativos e quantitativos das infra-estruturas analisadas na Pesquisa Ferroviária, Pesquisa
Rodoviária e Pesquisa Aqüaviária, vem, com este estudo, propor o Plano de Logística para o Brasil.

O Plano de Logística para o Brasil corresponde a um conjunto de propostas de projetos de adequação, constru-
ção e recuperação da infra-estrutura de transportes, organizado sobre a forma de Eixos, representando a
segmentação e os fluxos macro e microrregionais do país. Foram priorizadas a intermodalidade, a conexão
com os países da América Latina, a acessibilidade aos pontos de exportação da economia brasileira e a integração
entre as zonas de produção e de consumo interno. Todas as propostas de projetos têm como objetivo oferecer
maior nível de serviços aos operadores de transporte, aumentar a qualidade do transporte prestado aos usu-
ários e diminuir a emissão de poluentes e custos.
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1-Taxa cambial 2004: $1 – R$ 2,925.

A demanda por bens movimenta a cadeia produtiva, abrangendo a obtenção de matéria-prima, produção,
comercialização e o consumo. Este consumo é extremamente dependente dos custos envolvidos – formadores do
preço final – nos processos de produção e nas movimentações dos itens que constituem esses bens, em todas as
fases do processo produtivo. Assim, a logística representa o processo de planejamento, operação e controle do
fluxo e armazenagem de produtos (bens manufaturados, granéis agrícolas, granéis minerais etc.), por meio do
uso de informações e serviços relacionados às necessidades demandadas, oferecendo, assim, a exata quantida-
de de mercadorias nos locais e períodos definidos, a custos compatíveis com preço final do bem.

Os usuários do Sistema de transporte, integrantes dos setores agrícola, pecuário, industrial e de serviços, a
população consumidora e a sociedade em geral têm como principais itens de serviços logísticos o transporte
e a armazenagem. Na ocorrência de um sistema logístico ineficiente observa-se que:

:: Nos setores econômicos produtivos, a logística de transporte e armazenagem mal estruturada são pon-
tos cruciais, pois as ineficiências agregam custos, aumentando, assim, o preço final do produto a ser
comercializado;

:: A população economicamente ativa, responsável pelo consumo de produtos adquiridos em lojas e super-
mercados, arca com essa ineficiência logística, por meio dos custos embutidos nos valores dos bens
consumidos;

:: Para o meio ambiente, os custos da ineficiência da malha logística de transporte acarretam altos índices
de emissão de poluentes;

:: A sociedade brasileira perde como um todo, pois a ineficiência acarreta uma baixa competitividade na
geração de divisas com a exportação de produtos brasileiros; dificuldades na integração física entre cida-
des de diferentes estados e até com os países vizinhos e queda no nível do serviço prestado ou vendido à
população em geral, que necessita utilizar serviços de transporte.

Segundo estimativas, em 2005, os custos logísticos no Brasil para o ano de 2004 chegam a um valor equi-
valente a 12,1% do PIB, ou seja, R$ 212,6 bilhões. Deste valor, o item de maior representatividade é o
transporte, com valor de 7% do PIB (R$ 122,5 bilhões). Deste montante, os custos de transportes, segundo
as modalidades, alcançam:

:: R$ 7,5 bilhões de custo do transporte ferroviário;

:: R$ 6,9 bilhões de custo do transporte aqüaviário;

:: R$ 1,9 bilhão de custo do transporte aéreo;

:: R$ 104,3 bilhões de custo do transporte rodoviário.

Na formação do custo de transporte rodoviário, em serviços de transporte doméstico, observa-se que os
custos de aquisição, operação e manutenção correspondem a 92% de todos os custos para a modalidade
rodoviária, ou seja, R$ 96,3 bilhões.

Nos Estados Unidos, para o período de 20041, os custos logísticos atingem o valor de 8,2% do valor do PIB
norte-americano, ou seja, R$ 2,64 trilhões. O custo de transporte sobre o total do custo logístico representa
5%, com valor aproximado de R$ 1,61 trilhão.

A eficiência e a eficácia da logística estão altamente relacionadas com a qualidade e a quantidade da infra-
estrutura viária, dos veículos de transporte e dos terminais.
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2-Estrutura de recebimento de grãos em terminais, no desembarque de caminhões ou vagões ferroviários.
3-Tipo portainer para carregamento de contêineres em navios.

Os terminais têm como função processar a transferência de carga entre veículos distintos, de iguais ou diferen-
tes modalidades de transporte. Essas infra-estruturas contêm instalações de armazenagem e equipamentos de
movimentação interna e controle de carga, como empilhadeiras, moegas2, esteiras transportadoras, guindastes,
pórticos3 e balanças. Os terminais estão distribuídos ao longo de uma infra-estrutura viária, com o objetivo de
garantir o fácil acesso aos veículos de transporte e classificam-se como públicos (ex.: portos, aeroportos, esta-
ções/terminais ferroviários, rodoviárias) ou privados (ex.: centros de distribuição, silos agrícolas).

O transporte, por si só, apresenta como característica operacional a necessidade de dois itens: uma infra-
estrutura viária e veículos de transporte. A infra-estrutura viária comporta o tráfego de veículos de carga e
constituí-se do conjunto de vias, como rodovias, ferrovias, hidrovias e aerovias. Geralmente essa infra-estru-
tura viária é provida por meio do planejamento e do financiamento da execução de obras pelos governos
Federal e Estadual. Na maioria dos casos, os veículos de transporte de carga ou passageiros (ex.: caminhões,
comboios hidroviários, navios, trens, aeronaves) são adquiridos e operados por empresas privadas, com exce-
ção de empresas públicas como a Valec, CPTM e Metrô SP, por exemplo. As empresas de transporte são res-
ponsáveis por fornecer a todos os envolvidos no processo logístico a venda dos serviços operacionais de
movimentação. Os custos, a qualidade e os prazos desses serviços prestados estão altamente relacionados
aos aspectos qualitativos e quantitativos da infra-estrutura de transportes oferecida pelo setor público.

Do ponto de vista logístico, o conjunto de infra-estruturas, como as vias e os terminais, garante a acessibilida-
de aos locais de demanda por serviços de transportes. Mas a ausência e a má qualificação da infra-estrutura
acarretam a ineficiência do transporte, aumentando, assim, os prazos de entrega, os custos de frete, a quan-
tidade de perdas e avarias de cargas.

Atualmente o Brasil conta com uma rede de infra-estrutura que não opera eficientemente os modais em
todas as regiões, causando, assim, um grave desequilíbrio na matriz de transporte. O transporte aéreo vem
enfrentando sucessivas crises relacionadas ao controle e à infra-estrutura operacional, o que acaba geran-
do atrasos de viagens, queda no nível de serviço prestado pelos transportadores aéreos e descrença do
usuário no sistema.

No transporte rodoviário verifica-se um alto índice de rodovias em precárias condições de conservação e
funcionalidade, o que aumenta a quebra mecânica dos veículos dos usuários e ocasiona graves acidentes com
perdas de vidas. A idade média da frota no transporte rodoviário é muito elevada, fato que contribui para uma
grande emissão de poluentes.

No transporte ferroviário ocorre uma estagnação de investimentos do Governo Federal na ampliação da malha
para localidades que apresentam grande oferta de cargas a granel. Nas grandes áreas urbanas, a qualidade do
serviço ferroviário sofre o impacto do avanço da urbanização irregular sobre a área de jurisdição da ferrovia.

No transporte aqüaviário, referente aos portos marítimos, ocorrem problemas relativos ao impacto e pressão
da urbanização sobre a infra-estrutura. Há dificuldades na acessibilidade de veículos terrestres à área portu-
ária. Grande parte dos portos marítimos brasileiros de maior volume de movimentação de carga tem restri-
ções na expansão de cais e área portuária devido à urbanização, ou seja, as cidades cresceram no entorno do
porto, causando, assim, um maior custo para a expansão.

O plano ora apresentado tem, portanto, o objetivo de enumerar e seqüenciar projetos prioritários sob a ótica
logística sistêmica de integração da infra-estrutura.

Não é do escopo do trabalho formular uma política de transportes através das etapas envolvidas, mas, sim,
estruturar um rol de intervenções – e respectivas estimativas de investimentos – que o transportador brasilei-
ro oferece à sociedade como sua contribuição ao planejamento setorial.
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O transporte aéreo brasileiro conta com um total de 66 aeroportos, operados pela INFRAERO, processando vôos
comerciais regulares, nacionais e internacionais, totalizando 102 milhões de passageiros transportados em 2006.
Segundo o Boletim Estatístico da CNT (2007), o transporte aéreo participa da matriz de transporte de carga com
0,4%, com a operação de 32 aeroportos que possuem terminais de processamento de cargas aéreas. Em 2006,
o setor transportou 1,2 milhão de toneladas de carga aérea em vôos nacionais e internacionais.

PANORAMA DAS MODALIDADES

AÉREO

Os operadores e embarcadores de cargas a granel ou conteinerizada dispõem de um sistema de transporte
aqüaviário constituído por 7.500 Km de via marítima pela costa Atlântica e um total aproximado de 40.000 Km
de hidrovias navegáveis. Esse sistema de transporte totaliza 40 portos hidroviários e marítimos organizados,
contabilizando 42 terminais de uso privado, sendo responsáveis pela participação de 13,6% na matriz de
transporte de cargas. Esses portos são administrados pelo setor público (Governo Federal, Estadual ou Muni-
cipal) ou pelo setor privado por meio de concessão pública.

A fragata mercante de bandeira brasileira, que opera na cabotagem e nas rotas de longo curso, compreende
180 embarcações. Segundo dados da ANTAQ, a fragata operacional hidroviária é composta por 128 embarca-
ções de transporte (chatas, graneleiras, petroleiras etc.) e por 25 embarcações de apoio (lanchas, dragas
etc.). Em 2006, o transporte aqüaviário movimentou um total de 429,3 milhões de toneladas de carga (granel,
carga geral e contêineres).

A Pesquisa Aqüaviária, realizada pela CNT em 2006, mostra a necessidade de ações imediatas na infra-estrutura
portuária, como a retomada das dragagens, a aquisição de equipamentos de estiva e movimentação e a melhoria

AQÜAVIÁRIO
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dos acessos terrestres. Também são necessárias ações institucionais que incentivem a atuação do CAP (Conselho
de Autoridade Portuária) e do PROHAGE (Programa de Harmonização das Atividades dos Agentes de Autoridade
nos Portos), fundamentais para que os portos acompanhem o crescimento da demanda. Ações de médio prazo,
como a adequação de horários de órgãos públicos, treinamento de pessoal dos órgãos oficiais e dos trabalhado-
res, e a revisão de procedimentos para a redução da burocracia também são fundamentais para manter os níveis
de competitividade dos portos brasileiros. Estrategicamente, as construções de novos terminais, a aquisição de
novos equipamentos e a melhoria das condições de acessos são de grande importância para o setor portuário.

O transporte terrestre conta com as opções rodoviária e ferroviária e detém a maior participação na matriz de
movimentação de cargas no Brasil. Os modais rodoviário e ferroviário participam com 61,1% e 20,7%, respec-
tivamente. Essas modalidades, segundo o histórico de 2006, movimentaram 431,8 milhões de toneladas de
cargas por ferrovias e 934,4 milhões de toneladas de cargas por rodovias.

A malha ferroviária em operação têm 29.487 Km de extensão, sendo 28.225 Km operados por empresas
privadas por meio de doze concessões. A malha ferroviária brasileira tem como principal característica,
dos pontos de vista histórico, econômico e geográfico, interligar áreas de produção agrícola e de explo-
ração mineral localizadas no interior do país com os pontos de exportação de divisas – os portos. As
maiores concentrações da malha ferroviária brasileira estão nos estados do Rio Grande do Sul, São Pau-
lo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segundo dados estatísticos, o material rodante brasileiro, constituído
de equipamentos para formação das composições ferroviárias, contabiliza um total de 90.119 vagões de
carga e 2.394 locomotivas.

Segundo a Pesquisa Ferroviária CNT 2006, os problemas encontrados atualmente na malha ferroviária bra-
sileira são a grande variação nos tempos de viagem e as baixas velocidades na transposição de regiões
metropolitanas, causadas pelo excesso de passagens de nível e invasões na faixa de domínio. A pesquisa
também revela que o crescimento do sistema ferroviário depende de ajustes tributários, regulatórios, físi-
cos e operacionais e de investimentos na construção de variantes para sanar problemas de traçado herda-
dos na concessão das malhas.

FERROVIÁRIO E RODOVIÁRIO
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 4-Terminais rodoviários equipados com instalações físicas de postos da ANTT.

A malha rodoviária, por sua vez, tem uma extensão de 1.603.131 Km,  apresentando apenas 196.280 Km com
pista pavimentada. As rodovias pavimentadas, conforme a jurisdição, são distribuídas da seguinte forma: 58.152
Km de rodovias federais, 115.393 Km de rodovias estaduais e 22.735 Km de rodovias municipais (CNT, 2007),
sendo os governos responsáveis pela ampliação, conservação e manutenção da malha, conforme a respectiva
jurisdição. Aproximadamente 10.800 Km das rodovias pavimentadas são administradas por operadoras e inici-
ativa privada mediante a cobrança de tarifas de pedágio, que são revertidas para serviços de atendimento ao
usuário, ampliação da capacidade e manutenção da malha rodoviária.

A frota brasileira de veículos rodoviários de carga é de 3.035.921 de unidades, formada por caminhões unitá-
rios de carga, cavalos-mecânicos, reboques e semi-reboques. A frota de ônibus interestadual e de fretamento
é de 38.332 unidades. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a malha rodoviária bra-
sileira tem um total de 1734 terminais de ônibus para o transporte de passageiros em viagens estaduais e
interestaduais.

Dos 84.382 Km de rodovias avaliados na Pesquisa Rodoviária CNT 2006,  75,0% apresentam alguma deficiên-
cia no pavimento, na sinalização ou na geometria da via, o que compromete a qualidade e a segurança do fluxo
de carga e de pessoas, restringe a integração com os demais modais e gera custos operacionais elevados
devido aos problemas mecânicos que ocorrem nos veículos de carga.
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O crescimento econômico e social do país está altamente relacionado com uma situação positiva, do ponto de
vista qualitativo e quantitativo, dos sistemas de transportes. O atual cenário brasileiro necessita de melhorias
significativas. A distribuição das modalidades por região é observada no gráfico a seguir:

DISTRIBUIÇÃO DAS MODALIDADES POR REGIÃO

A análise do gráfico revela a disparidade entre as modalidades de transporte nas distintas regiões do Brasil.
Observa-se que no Norte há uma grande concentração de hidrovias. O Centro-Oeste e o Nordeste apresentam
um percentual relevante de rodovias não pavimentadas.

O exame dos dados acima evidencia a necessidade de intervenção na matriz de transporte brasileira. As
informações identificam a necessidade de cada região e modalidade, de forma a eliminar os gargalos logísticos
para a integração dos estados brasileiros.
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METODOLOGIA

O PLB baseia-se na estruturação de eixos de transporte, formados por um conjunto de infra-estruturas,
conforme a produção econômica e a necessidade de distribuição dessa produção entre os centros consumi-
dores e pontos de exportação.

Estes eixos são formados por uma diretriz principal, definida como Eixo Estruturante, e Ligações Complementa-
res ao eixo responsáveis em prover a acessibilidade ou a complementação do transporte ao Eixo Estruturante.
Tanto o Eixo Estruturante como as Ligações Complementares são constituídos por conjuntos de infra-estruturas
existentes, e também por aquelas sugeridas pela CNT, pelas entidades afiliadas à CNT, por estudos e propostas de
órgãos governamentais e por entidades setorias, que abrangem as grandes rotas de escoamento e captação de
produtos e pessoas, interligando as cinco regiões do Brasil, países vizinhos e estimulando o comércio exterior.

Para os nove Eixos Estruturantes, sendo a maioria multimodal, as denominações foram formuladas a partir das
orientações gerais e espaciais do agrupamento de projetos, bem como da modalidade de transporte:

1. Eixo Nordeste-Sul: inicia-se com trecho da malha ferroviária da América Latina Logística do Brasil (ALL),
do Rio Grande (RS) até proximidades da cidade de São Paulo (SP), acessando, então, a BR-381 até Belo
Horizonte (MG). Da capital mineira, o eixo direciona-se até Salvador (BA), via ramal da Ferrovia Centro-
Atlântica (FCA), e a conclusão do eixo efetua-se via rodovia BR-116, entre Salvador e Fortaleza (CE);

2. Eixo Litorâneo: liga a região Sul à região Norte, pelas rodovias BR-290, BR-101, BR-376, BR-116 e nova-
mente a BR-101 onde ocorre o deslocamento entre Porto Alegre (RS) e Salvador. Entre Salvador e Teresina
(PI) a ligação é realizada pela malha ferroviária da FCA e da Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN). Da
capital piauiense a Belém (PA) a ligação é rodoviária, via rodovias BR-316 e BR-010;

3. Eixo Norte-Sul: conecta a região Norte e a região Sul, com diretriz passando pelo interior do país,
cruzando a região Centro-Oeste. Partindo por rodovia de Uruguaiana (RS), pelas BR-472, BR-285, BR-158,
BR-262 e BR-163, chega-se a Cascavel (PR). Após, acessa-se o modal aqüaviário pelas hidrovias do rio
Paraná e rio Paranaíba até a cidade de Itumbiara (GO). Pela BR-153 o eixo percorre Goiás até chegar à
cidade de Peixe (TO), acessando, assim, a hidrovia do rio Tocantins até a cidade de Belém;

4. Eixo Amazônico: diretriz composta somente pelo modal aquaviário, utilizando-se dos rios Amazonas e
Solimões. Inicia em Tabatinga (AM), divisa com a Colômbia e o Peru. Desloca-se ao longo das hidrovias até
a cidade de Macapá (AP), atingindo, assim, o Oceano Atlântico;

5. Eixo Centro-Norte: eixo diretriz inicia-se em Novo Mundo (MS), divisa com o Paraná e desenvolve-se ao
longo da rodovia BR-163 até Guarantã do Norte (MT), divisa com o Pará. Neste local, acessa o transporte
aquaviário pela hidrovia Teles Pires/Tapajós até o término em Santarém (PA);

6. Eixo Norte-Sudeste: liga as regiões Norte e Sudeste, passando pela região Centro-Oeste. Diretriz
inicia-se em Itacoatiara (AM) percorrendo a hidrovia do rio Madeira até o município Humaitá (AM).
Neste ponto, a diretirz do eixo percorre as rodovias BR-364, BR-174 e BR-070 até Alto Araguaia (MT).
Depois percorre trecho da malha ferroviária da Ferronorte (Ferrovias Norte Brasil) e Ferroban (Ferrovia
Bandeirantes) até a cidade de Santos (SP);

7. Eixo Leste-Oeste: a diretriz do eixo interliga o extremo oeste do Acre até a Bahia. No início, a infra-estrutura
utilizada é a rodovia BR-364, partindo de Rodrigues Alves (AC) até a localidade de Abunã, no município de Porto
Velho (RO). Neste ponto, o eixo utiliza-se do transporte aquaviário via hidrovias Madeira, Mamoré e Guaporé até o
Mato Grosso. Depois são utilizadas trechos das rodovias BR-364, BR-070, BR-020 e BR-242 para chegar a Salvador;

8. Eixo Nordeste-Sudeste: conecta as regiões Nordeste e Sudeste. A diretriz do eixo inicia-se em São Luis
(MA) pela malha ferroviária da CFN até a cidade de Teresina (PI). Por trechos das rodovias BR-316 e BR-
407 o eixo desenvolve-se até o município de Juazeiro (BA) acessando, assim, a hidrovia do rio São Francis-



20

EIXOS ESTRUTURANTES



21

co e deslocando-se até Pirapora (MG). Saindo da hidrovia, o eixo atinge a cidade do Rio de Janeiro, via
malha ferroviária da FCA e MRS Logística (MRS),

9. Eixo de Cabotagem: liga os principais portos marítimos brasileiros através das possíveis rotas operacionais
de navegação de cabotagem, iniciando em Rio Grande e terminando em Macapá.

A construção conceitual dos eixos possibilitou a identificação da potencialidade da demanda de transporte em
relação à oferta: mercado produtor e consumidor. Além disso, foram identificados e quantificados os projetos
de infra-estrutura necessários para obter a melhoria operacional do transporte.

Além dos projetos nos Eixos Estruturantes, o PLB também organiza uma proposta ideal para a expansão do
transporte metroviário nas cinco principais regiões metropolitanas brasileiras, sedes política-administrativas de
unidades federativas. Esta proposta denomina-se Projetos Metroviários e atende as regiões metropolitanas de
Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza. O objetivo principal da
proposta é a melhora do transporte de grande volumes de pessoas entre as distintas zonas de origem e destino
de viagem nas regiões metropolitanas, gerando, assim, uma maior racionabilidade desse transporte, e, conse-
qüentemente, a diminuição da frota automóveis em circulação pelas vias urbanas, da poluição atmosférica, dos
congestionamentos e das áreas públicas ou privadas necessárias a estacionamento de veículos.

Outra relevante proposta está na implantação do Trem de Alta Velocidade (TAV) ligando as cidades do Rio
de Janeiro e São Paulo, acessando as cidades do Vale do Paraíba. Essa obra tem como objetivo garantir
um rápido e eficiente sistema de transporte, através da conexão com os sistemas metroviários e
aeroportuários dessas metrópoles.

1. SELEÇÃO E ALOCAÇÃO DOS PROJETOS

Os projetos sugeridos pelo Plano de Logística para o Brasil CNT 2007 são as intervenções necessárias para que os
produtos e as pessoas sejam movimentados pelas infra-estruturas que compõem os eixos, sem atrasos ou perdas de
qualidade, devido a gargalos de transporte e até mesmo no transbordo entre eles.

A seleção dos projetos ocorreu por meio da coleta de contribuições das Entidades Afiliadas, que atendem as neces-
sidades dos operadores de transportes de cada região do Brasil. Além dessas contribuições, o processo de seleção
de projetos contemplou pesquisas realizadas anteriormente por entidades como Confederação Nacional da Agricul-
tura (CNA), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Iniciativa para Integração da Infra-Estrutura Regional
Sul Americana (IIRSA) e órgãos governamentais e não-governamentais ligados ao Setor.

As alocações dos projetos nos Eixos Principais retratam as intervenções nas possíveis rotas de grandes fluxos de
carga entre extremidades geográficas brasileiras, que apresentam pontos de importância na atração ou geração de
viagens, tais como portos, postos de fronteira, capitais de unidades federativas ou áreas de produção agrícola e
industrial.

Os projetos sugeridos nas infra-estruturas de transporte das Ligações Complementares seguiram a lógica de alocação
para garantir a acessibilidade das cargas aos Eixos Principais, apresentando a funcionalidade de coletoras de fluxo.

2. TIPOS DE INTERVENÇÃO PROPOSTOS

Os projetos apresentados neste plano contemplam propostas de construção e adequação nas diversas modalidades
de transporte. Para facilitar o entendimento e a apresentação dos projetos as intervenções foram classificadas de
acordo com o conjunto de obras civis que constituem as categorias, cujos tipos estão detalhados na tabela a seguir.

É importante destacar que todos os projetos sugeridos pelo PLB estão sujeitos à avaliação de estudos
ambientais de maneira a adotar uma infra-estrutura de transporte que minimize os impactos ambientais de
implantação e operação.
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5-Dados de contagens realizadas pelo Centro de Excelência de Engenharia de Transportes (Centran) para
Plano Diretor Nacional de Pesagem, 2006.

3.  CARACTERÍSTICAS DAS PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO

PROJETOS RODOVIÁRIOS

As intervenções relacionadas à adequação de estrutura rodoviária correspondem ao conjunto de obras civis
que garantem a qualidade e a capacidade do tráfego na rodovia. São formadas por:

:: Duplicação de rodovias: aumento da capacidade da rodovia por meio da execução de serviços de
terraplenagem (corte e aterro), implantação de contenção de taludes, implantação de pavimento (reforço
do subleito, sub-base, base, revestimento), sinalização horizontal e vertical, obras-de-arte especiais (pontes
e viadutos) e interseções rodoviárias.

:: Implementação de faixa adicional: aumento da capacidade da via em trechos de terrenos ondulados a montanho-
sos, por meio da implantação de uma faixa de rolagem para a ultrapassagem de veículos lentos. Estão contempla-
das: obras de terraplenagem (quando necessárias), implantação de pavimento, sinalização horizontal e vertical;

:: Recuperação de pavimentos: inclui serviços de fresagem de revestimento danificado, regularização de
base danificada e aplicação de revestimento na faixa de tráfego.

As intervenções de construção dividem-se em:

:: Pavimentação: corresponde à implantação da pista de rolamento pavimentada sobre via já implantada em leito
natural. Consideram-se a implantação de dispositivos de drenagem, sinalização vertical e sinalização horizontal;

:: Construção de rodovias: corresponde a todas as obras civis rodoviárias (terraplenagem, superestrutu-
ra, drenagem, pavimentação, pontes, viadutos e sinalização), incluindo as desapropriações para determi-
nação da faixa de domínio da rodovia.

Para determinação das adequações de duplicação e faixa adicional, utilizou-se um processo de seleção dos trechos
rodoviários através da verificação da relação entre o volume de veículos de carga e o volume total de veículos da via5.
A seleção incluiu apenas as rodovias classificadas como pista simples pavimentadas e de jurisdições federal, que apre-
sentam significativa concentração de veículos de carga em relação ao volume médio diário total (veículos por dia).

Para o diagnóstico da capacidade das rodovias de pista simples, foram consultados os resultados da Pesquisa Rodo-
viária CNT 2006 com os trechos classificados como “não possui faixa adicional em terreno ondulado ou montanho-
so”. Segundo esses resultados da pesquisa, 44,6% das rodovias pesquisadas não apresentam o dispositivo nessas
condições, totalizando uma extensão de 37.634 Km. Nessa extensão estão contempladas as rodovias que,  do ano de
implantação até hoje, apresentaram ou não um acréscimo no volume de tráfego. A extensão de interesse para a
proposta da adequação foca-se nos trechos que apresentaram acréscimo de volume de tráfego, pois a formação de
comboios de veículos pesados, em subidas extensas e íngremes, acaba reduzindo o nível de serviço da rodovia.

Para a avaliação da necessidade de recuperação de pavimento das rodovias, novamente utilizou-se os re-
sultados classificatórios da Pesquisa Rodoviária CNT 2006 referentes à qualidade do pavimento. Assim,
foram selecionados para avaliação os trechos das rodovias classificadas como “ruim e péssimo”, quanto ao
pavimento, totalizando 15.832 Km (18,8%) da extensão total pesquisada.

Os critérios de adequação determinados no PLB atendem aos itens descritos para cada categoria:

DUPLICAÇÃO

:: Rodovias com volume de tráfego total acima de 3.000 veículos por dia e percentual de veículos de carga
maior que a metade do volume total;
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FAIXA ADICIONAL
:: Rodovias apresentando volume de tráfego total abaixo de 3.000 veículos por dia, porém com relação de
veículos de carga maior que a metade do volume total;

:: Apresentam ocorrência de trechos classificados como “não possui faixa adicional em terreno ondulado
ou montanhoso”, segundo Pesquisa Rodoviária CNT 2006;

:: Apresentam relevância com conexão de pólos geradores de viagens de cargas agrícolas ou industriais.

:: Apresentam ocorrência de trechos classificados como “ruim e péssimo”, na classificação de pavimento
da Pesquisa Rodoviária CNT 2006;

:: Rodovias apresentando relação de veículos de carga menor que a metade do volume total do fluxo e
maior que a quarta parte do total;

:: Todas as rodovias que apresentam relevância de acessibilidade entre pólos e centros urbanos.

Os projetos rodoviários classificados como intervenção de construção, apresentam o conjunto de obras compostas pela
determinação de faixa de domínio e projeto geométrico; execução de terraplenagem, superestrutura, drenagem, pavi-
mentação e obras-de-arte especiais; e implementação de sinalização horizontal e vertical. Os trechos classificados
como construção apresentam expressiva função de conexão em regiões de baixa densidade de infra-estrutura rodovi-
ária e com importante conexão entre distintas concentrações demográficas ou pólos geradores de viagens.

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO

Os trechos rodoviários que abrangem as intervenções de Pavimentação correspondem à conclusão de rodovi-
as implantadas em leito natural que apresentam grande representatividade regional e microrregional, com
significativa redução de distâncias entre os pólos geradores de viagens. Outra característica dos projetos de
pavimentação contidos no PLB está na conclusão da integração de trechos existentes de uma mesma rodovia.

PAVIMENTAÇÃO

CONSTRUÇÃO

PROJETOS AEROPORTUÁRIOS

Os projetos de adequação da infra-estrutura aeroportuária atendem às potencialidades da expansão do transpor-
te de carga e de passageiros em cada região, assim como a necessidade existente de se ampliar a infra-estrutura
atual para fazer frente à crescente demanda pelo transporte aéreo. Esses projetos foram classificados em quatro
categorias:

:: Ampliação da estrutura de carga: aumento da área física dos terminais de mala postal, remessas expressas,
cargas aéreas e agentes de carga. Implantação de estruturas de armazenagem porta-paletes6, drive-in/drive-
through7, área de picking/consolidação8 e docas para veículos rodoviários de carga;

:: Rodovias que não apresentam concorrência com outras modalidades de transporte de grande capacida-
de volumétrica;

:: Rodovias que provêm conexão com grandes centros urbanos, com os principais portos marítimos e com
os países do Mercosul.

6 - Estrutura metálica para armazenagem de carga unitizadas em paletes – com restrições para uso de garfo e a lança
de empilhadeiras
7 - Estrutura metálica para armazenagem de carga unitizada em paletes – sem restrições para uso de garfo e a lança
de empilhadeiras
8 - Área destinada a operação logística de descololidação e consolidação de unitizadores de carga com distintos tipos
de SKU – Stock Keeping Units
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As sugestões de projetos ferroviários, segundo a intervenção de adequação, compreendem um conjunto de servi-
ços que contemplam os seguintes itens:

:: Eliminação de gargalos: dizem respeito à solução de problemas de passagens de nível e remoção de invasões
na faixa de domínio;

:: Recuperação de ferrovia: abrangem tanto a reativação de ramais inoperantes como a melhoria de trechos
antigos. Contemplam serviços de substituição de material de via permanente (lastro, dormentes e trilhos),
recuperação de dispositivos de drenagens danificados, melhoria no traçado da geometria (pequenos trechos)
e implantação de bitola mista;

:: Duplicação de ferrovia: aumento de capacidade ou de separação de vias para tráfego de carga e de passagei-
ros. Trata-se dos serviços de implantação de uma segunda via permanente, considerando terraplenagem,
drenagem, lastro, dormentes, trilhos e obras-de-arte especiais (pontes ou viadutos).

Os projetos de construção estão relacionados à implantação de novos ramais em trechos onde existe projeto
ferroviário de expansão da malha ou em trechos onde, nos últimos anos, surgiram novas demandas pelo transporte
ferroviário. Nessa categoria também são sugeridas a construção de linhas de metrô para o transporte de passagei-
ros em regiões metropolitanas. Estão listados os respectivos serviços:

:: Faixa de domínio: obtenção e desapropriação da área de implantação da ferrovia;

:: Terraplenagem: serviços de cortes, aterros, detonação de maciços rochosos e compactação de solo;

PROJETOS FERROVIÁRIOS

:: Melhorias na pista: compreende o aumento da extensão da pista de pouso e de taxiamento, sendo implantado
conforme os itens de projeto geométricos, sinalização diurna e noturna;

:: Ampliação de Aeroporto: estão nessa adequação as ampliações dos pátios de estacionamento de aeronaves,
baias de espera, hangares, parque de combustíveis, núcleo de combate a incêndios, torre de comando e
controle de tráfego,

Os projetos de construção de novos aeroportos contemplam regiões com infra-estrutura aeroportuária existente,
porém com alto grau de saturação e baixo nível de serviço para o processamento de cargas ou passageiros.

:: Obtenção da área da instalação: determinação do local ótimo para a implantação do aeroporto, considerando
condições climáticas de visibilidade, comportamento do vento, pluviometria, facilidade no acesso, ausência de
barreiras físicas (montanhas, construções, aterros sanitários etc.), ausência de conflito com área de operação
de outro aeroporto;

:: Implantação de pista de pouso e taxiamento: serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, pátio de
aeronaves, baias de espera e separações;

:: Implantação de sinalizações diurnas e/ou noturnas: pintura de sinalização de eixo de pista, numeração de
cabeceira, espera, cabeceira, distância fixa, zona de toque, bordo de pista. Sinalizações luminosas na pista de
pouso e taxiamento (quando necessárias) para obstáculos, aproximação, laterais de pista, cabeceira de pista,
fim de pista, eixo de pista, zona de toque, saída de pista e parada.

:: Construções de terminais de processamento de carga: terminais de mala postal, remessas expressas (courier),
carga aérea e agentes de carga, considerando a implantação das estruturas de armazenagem porta-paletes,
drive-in/drive-through, estantes, área de picking/consolidação e docas para veículos rodoviários de carga;

:: Infra-estrutura de operação: hangares, parque de combustíveis, núcleo de combate a incêndio, estaciona-
mento de veículos, torre de comando e sala de tráfego.
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:: Superestrutura: regularização do subleito, implantação do leito, drenagem, lastro, dormentes e trilhos;

:: Sinalização: implantação de sinalização ferroviária;

:: Operação: implantação de desvios e ramais de acesso a terminais;

:: Estações/pátios: implantação de estações (terminais) de carga e pátios ferroviários de triagem de
vagões;

:: Obras-de-arte especiais: implantação de pontes e viadutos.

A escolha dos locais para projetos metroviários foram determinadas através da classificação populacional
das cinco principais capitais de Unidades Federativas, conforme estimativa demográfica do IBGE.

Os projetos de construção de metrô contemplam os respectivos itens:

:: Desapropriações;

:: Construções de estações de embarque/desembarque;

:: Escavações de túneis e serviços de geotecnia/terraplenagem;

:: Implantação de via permanente;

:: Sistemas de transmissão de tensão elétrica;

:: Drenagem;

:: Estruturas de concreto armado ou metálicas;

:: Obras-de-arte especiais: implantação de pontes e viadutos.

O projeto de construção do Trem de Alta Velocidade (TAV), conectando as cidades do Rio de Janeiro a São
Paulo contempla os respectivos itens:

:: Obtenção de faixa de domínio, indenizações e desapropriações;

:: Construções de estações de embarque e desembarque;

:: Construções de pátios de manobra e de manutenção;

:: Serviços de geotecnia envolvendo escavações de túneis e terraplenagem;

:: Construções de obras-de-arte especiais (pontes e viadutos);

:: Implantação de via permanente (lastro, dormentes e trilhos - bitola de 1600mm);

:: Construção e instalação de Centro de Controle Operacional

As propostas de projetos de adequação em hidrovias contemplam:

:: Ampliação de calado: serviços de derrocamento de maciços rochosos ou serviços de dragagem de mate-
rial granular sedimentado, que bloqueiam ou causam restrições de calado, gerando, assim, impedimento à
navegabilidade dos comboios de chatas;

PROJETOS HIDROVIÁRIOS
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As propostas de projetos de terminais contemplam infra-estruturas civis projetadas e dotadas de equipamen-
tos para transbordo e armazenagem de cargas.

As intervenções de adequação contemplam ampliações da capacidade operacional de terminais hidroviários e de termi-
nais intermodais existentes. As intervenções de construção de novos terminais abrangem as modalidades ferroviária,
hidroviária e rodoviária. Também sugere-se a construção de terminais intermodais em localidades que apresentam
significativa potencialidade para a instalação devido a acessibilidade de dois ou mais modos de transporte.

Nos terminais portuários marítimos são destaques as sugestões de projetos de adequação e construção. Os
projetos de construção atendem apenas à demanda de implantação de terminais novos e os de adequação
separados, conforme a natureza e finalidade das obras.

Os projetos de adequação foram classificados em:

:: Projetos de dragagem e derrocamento: quando as obras referem-se à ampliação ou recuperação de
calado dos acessos marítimos e dos acessos ao cais;

:: Projetos na área portuária: referentes à ampliação de área de armazenagem, área retroportuária, pátio
de manobras e substituição de equipamentos;

:: Projetos de adequação dos acessos terrestres: melhoria das entradas ferroviários ou rodoviários aos
portos, abrangendo construção de acessos especiais, melhorias nos acessos atuais e contornos de áreas
com grande densidade populacional.

PROJETOS PORTUÁRIOS

PROJETOS DE TERMINAIS

:: Dispositivos de transposição: trata-se da construção ou conclusão de construção de eclusas em barra-
gens e construção de garagens de espera à montante e à jusante das eclusas existentes.

Os projetos de construção em hidrovias estão relacionados à abertura de canais de navegação em trechos não
navegáveis ou com pouca navegabilidade.

A estimativa dos custos das categorias por total de projetos dos eixos foi feita a partir das extensões dos proje-
tos para as obras rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias. Nos projetos portuários, aeroportuários e de terminais,
a estimativa do custo total das categorias por eixo foi realizada com base no valor do custo médio da obra.

Os custos unitários das obras, usados como parâmetros dos custos totais por tipo de obra, foram obtidos junto
às autoridades competentes:

:: Obras rodoviárias, ferroviárias e terminais: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
(Dnit) e Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor);

:: Obras hidroviárias, portuárias e terminais hidroviários: Agência Nacional de Transportes Aqüaviários
(Antaq) e Ministério dos Transportes;

:: Obras aeroportuárias: Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero);

:: Obras metroviárias e TAV: Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES) e Projeto Transcorr RSC.

4. LEVANTAMENTO DOS CUSTOS DOS PROJETOS
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RELAÇÃO DE PROJETOS

Os projetos estão organizados sob a forma de Eixos Estruturantes e Ligações Complementares. São apresen-
tados dez capítulos contendo:

:: Descrição e ilustração da diretriz de cada Eixo Estruturante e dos Projetos Metroviários;

:: Cenário econômico contendo dados de Produto Interno Bruto e volumes produzidos pelos setores
agropecuário, industrial e de exploração mineral, conforme atuais estatísticas de órgãos como Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística e Departamento Nacional de Produção Mineral para os anos de 2004
e 2006, respectivamente. Também são citadas outras fontes de dados provenientes de órgãos governa-
mentais, tais como, Ministério dos Transportes, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex-
terior; Ministério do Turismo, e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A estrutura do cenário econô-
mico é apresentada da seguinte forma:

:: Organização conforme desenvolvimento do Eixo Estruturante;

:: Segmentação espacial e valores econômicos conforme mesorregiões do IBGE atendidas pelos Eixos
Estruturantes e Ligações Complementares.

:: Apresentação dos projetos em três níveis de informação. A primeira, espacial, na forma de mapeamento
cartográfico. A segunda, por uma diagramação com objetivo de ilustrar as conexões das Ligações Com-
plementares aos Eixos Estruturantes. Estas duas primeiras encontram-se em anexo a ao documento. A
terceira, por Fichas de Projetos que contêm dados quantitativos e locacionais das intervenções propos-
tas, disponíveis no site <http://www.cnt.org.br>;

:: Estimativa de investimento mínimo em cada Eixo, por infra-estrutura e categoria de intervenção. Os
valores apresentados não representam necessariamente os custos das propostas ou projetos e sim os
investimentos mínimos a serem aplicados para uma infra-estrutura de ótima qualidade.

I. EIXO NORDESTE-SUL (E1)

Eixo que atravessa longitudinalmente todo o território nacional, partindo do acesso ferroviário do porto de
Rio Grande (RS) e chegando ao acesso rodoviário do porto de Fortaleza (CE).

O eixo contém a malha ferroviária operada pela ALL, iniciando-se em Rio Grande e terminando em Iperó (SP).
Em seguida, o eixo acessa a infra-estrutura da rodovia SP-280 (rodovia Castelo Branco), contorna a região
metropolitana de São Paulo, via trecho existente e proposto em projeto do Rodoanel, até acessar a rodovia
BR-381, percorrendo a infra-estrutura até a cidade de Belo Horizonte.

O eixo completa a diretriz através da malha ferroviária da FCA, de Belo Horizonte a Feira de Santana (BA),
pelas rodovias BR-101 e BR-116 até acessar a cidade de Fortaleza.

O município de Salgueiro será de grande importância quando for construída a Ferrovia Transnordestina, pois
está localizado no entroncamento dos ramais vindos de Fortaleza (CE), de Recife (PE) e de Eliseu Martins (PI),
além de apresentar ótimo acesso às rodovias BR-116 e BR-230.

Outras localizações importantes são o porto de Rio Grande, que apresenta histórico de volume anual embarcado
variando entre 10 a 50 mil toneladas, e a cidade de Belo Horizonte, localizada em um importante ponto logístico
do Brasil e servida por uma malha viária e ferroviária que a conecta aos principais centros e portos do país.
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CENÁRIO ECONÔMICO DO EIXO NORDESTE-SUL

As intervenções sugeridas neste eixo destinam-se aos estados do Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As obras nesse corredor vão beneficiar
regiões que são grandes centros produtivos, como os pólos industriais da região Sudeste, e também aquelas
com grande representatividade na atividade agropecuária. A seguir, as principais vocações econômicas das
mesorregiões abrangidas por este eixo.

No Ceará, as obras do eixo atingem os municípios contidos nas mesorregiões Metropolitana de Fortaleza, Ser-
tões, Centro-Sul e o Sul Cearenses. Se excluída a mesorregião Metropolitana, as demais pouco contribuem para a
composição do PIB do país. Este percentual esteve em torno de 0,02%, correspondendo a um valor de R$ 4,3
bilhões. Em todas essas mesorregiões predomina o setor de serviços, que responde por mais de 50% do PIB
local. Na atividade agrícola, destaca-se nos Sertões a produção de tomate, mamona e castanha de caju.

Na mesorregião Metropolitana está Fortaleza, a capital do estado. A produção de bens e serviços finais che-
gou a alcançar R$ 21 bilhões, o que representa 63% do PIB do estado. A atividade econômica com maior
participação na composição dessa riqueza foi o setor de serviços e o respectivo dinamismo está diretamente
relacionado com a vocação turística dessa região, que movimenta grande parte de setores como restaurantes,
hotéis e demais segmentos relacionados à atividade turística.

Embora a agricultura seja pouco representativa, a região respondeu por uma produção de castanha de caju
igual a R$ 7,4 milhões, sendo que parte dessa produção destinou-se ao mercado externo.

As intervenções propostas no eixo para o estado de Pernambuco vão contemplar municípios das mesorregiões
Sertão e São Francisco Pernambucano e a Metropolitana de Recife.

A mesorregião Metropolitana de Recife é o centro da produção de bens e serviços finais da economia
pernambucana, pois responde por 63% do PIB estadual, isso equivaleu a um total de R$ 30 bilhões, no ano de
2004. Os segmentos com maiores participações na composição desse valor são os de serviços e a indústria
têxtil. A agricultura participa com apenas 1,2% do PIB regional, respondendo em 2004 por um total de R$ 388
milhões. Nas demais regiões, a agricultura apresenta maiores participações. No São Francisco, esse percentual
foi de 36% do PIB regional, alcançando um valor igual a R$ 1 bilhão. Relevante é a produção de frutas, como
uva, manga e goiaba, que responderam por 21%, 14% e 29%, respectivamente, da produção nacional,
correspondendo a um total de R$ 421 milhões. Essas produções tornam essa região, principalmente a cidade
de Petrolina, o maior centro de exportação de frutas frescas do país e o maior fornecedor do mercado interno.

As obras sugeridas para o estado da Bahia dividem-se entre as mesorregiões do Vale do São Francisco, Metro-
politana de Salvador e Centro-Sul baiano.

A região Metropolitana de Salvador é o núcleo das riquezas do estado, pois representou, em 2004, 57% do PIB
estadual, alcançando uma cifra de R$ 4,3 bilhões.

O setor industrial é a principal atividade econômica, constituído basicamente pelas indústrias química,
petroquímica, automotiva, empresas de celulose, têxtil e de construção civil.

As empresas automobilísticas no município de Camaçari responderam por praticamente a totalidade das ex-
portações do estado baiano, em 2004, alcançando um total de US$ 583 milhões.

Na mesorregião do Vale do São Francisco está situado o pólo Petrolina/Juazeiro, que tem como atividade
principal a fruticultura irrigada. Esse pólo é o centro econômico de exportação regional de frutas, sendo
manga e uva seus maiores produtos. Devido aos investimentos tecnológicos, essa região responde por uma
das maiores produções de manga do Brasil. Esta chegou a alcançar, em 2004, 36% da produção nacional,  o
equivalente a R$ 153 milhões. Com cerca de 58% dos plantios de manga existentes em todo o Vale, a
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cultura causa um efeito positivo na renda das famílias, por meio da geração de empregos diretamente
promovidos pela atividade. Por isso, é imprescindível o desenvolvimento da infra-estrutura de transporte
na área, com a meta de aprimorar o escoamento desses produtos para que alcancem seus destinos de
forma rápida e com menos custos.

No estado de Minas Gerais, as obras propostas no eixo contemplarão direta e indiretamente uma grande parte
dos municípios do estado, pois as intervenções são dirigidas às mesorregiões Norte de Minas, Jequitinhonha,
Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, Oeste e Sul/Sudoeste de
Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

Na mesorregião Metropolitana concentra-se o centro de produção de bens e serviços do estado, dado que ela
responde por 57% do PIB mineiro, alcançando um total de R$ 71 bilhões em 2004, com ênfase na produção
industrial, sobretudo a indústria de transformação, mineração e construção civil. O ramo industrial é bem
diversificado, destacando-se a extração mineral, metalurgia e a indústria têxtil. Com relação às exportações,
os produtos da indústria de metalurgia são os mais exportados, como os bens de ferro fundido bruto e o fio-
máquina de ferro, que totalizaram US$ 273 milhões em 2004.

A região do Vale do Rio Doce é um importante centro de extração de minério do estado. Por conter grande
parte do Quadrilátero Ferrífero, as atividades industriais estão ligadas à mineração e atividades afins. A via de
escoamento da produção mineral é feita por meio de ferrovia que chega a Vitória (ES).

Na mesorregião do Triângulo Mineiro/Paranaíba destacam-se as atividades relacionadas à agroindústria. As
atividades agrícolas que predominam na região são as de produção de soja, milho, café e cana-de-açúcar,
além de uma grande variedade de produtos hortifrutigranjeiros.

No estado do Rio de Janeiro, as intervenções propostas são direcionadas aos municípios pertencentes às
mesorregiões do Centro e Sul Fluminenses e à Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A economia da mesorregião Metropolitana é de grande importância no âmbito nacional. Em 2004, contribuiu
com 7,5% para a formação do PIB do país, correspondendo a um valor de R$ 126 bilhões em 2006. A atividade
industrial participou com 29% do PIB da mesorregião, tendo predominância as indústrias química, siderúrgi-
ca, de produtos alimentares e de bebidas. As atividades relacionadas com o turismo também respondem por
grande parte das riquezas da região, pois a cidade do Rio de Janeiro é um dos roteiros turísticos brasileiros
mais visitados pelos turistas estrangeiros.

O Sul Fluminense é caracterizado pelas atividades industriais e alcançou um total de R$ 21 bilhões em 2004,
com ênfase na indústria de transformação, que respondeu, no mesmo ano, por 27% da produção estadual.

Na mesorregião Centro Fluminense predominam as atividades industriais, cuja produção atingiu R$ 1,3 bi-
lhão em 2004, e a agropecuária, com uma participação menor do que 6% no PIB da região, gerando um
total de R$ 196 milhões.

As obras destinadas ao estado de São Paulo contemplam municípios das seguintes mesorregiões: Itapetininga,
Vale do Paraíba Paulista e Região Metropolitana de São Paulo.

A mesorregião Metropolitana de São Paulo responde por 16% do total das riquezas produzidas no Brasil,
gerando um montante de R$ 293 bilhões. O setor industrial pode ser considerado a atividade central, pois,
embora o setor de serviços tenha maior PIB, suas atividades se concentram na gestão de importantes comple-
xos industriais, comerciais e financeiros, ou seja, suas atividades estão diretamente relacionadas com a in-
dústria. Nas atividades industriais predomina a produção automobilística e de autopeças, máquinas e equipa-
mentos e metalurgia básica. Quanto ao comércio exterior, essa região responde por 15% do total exportado
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pelo país. O valor chegou em 2004 a US$ 15 bilhões. Os principais produtos exportados são os industrializados,
dos quais 13% seguem para os Estados Unidos e 9,5% para a China.

No estado do Paraná, as intervenções alcançam os municípios contidos nas mesorregiões Norte Central, Norte
Pioneiro, Centro Oriental, Centro-Sul, Sudeste Paranaense e a Região Metropolitana de Curitiba.

Na região Metropolitana destacam-se as atividades industriais, principalmente nos ramos de metal-mecânica,
eletrônico, química e setores têxteis e de cimento. O Norte Central Paranaense é de grande importância
econômica para o estado, pois sua participação no PIB estadual chegou a 15%, em 2004, correspondendo a
R$ 17 bilhões em 2004. Na atividade agrícola, a mesorregião é a maior produtora estadual de cana-de-açúcar.
Na soma dos valores das produções de soja, milho, café e cana-de-açúcar surge a cifra de R$ 1,4 bilhão em
2004. Na pecuária, predomina a criação de gado e aves. Na indústria, a maior concentração do valor adiciona-
do está vinculado às empresas químicas, em particular aos produtores de fertilizantes e defensivos agrícolas.

No estado do Rio Grande do Sul, as obras estão direcionadas aos municípios pertencentes às mesorregiões
Noroeste e Nordeste Rio-grandense, Centro Ocidental e Oriental Rio-grandense, Sudoeste Rio-grandense e à
Metropolitana de Porto Alegre.

O total da produção de bens e serviços finais na mesorregião Metropolitana foi igual a R$ 65 bilhões e as
contribuições das demais mesorregiões alcançaram um total de R$ 76 bilhões em 2004. Isso mostra que a
economia apresenta uma dinâmica bastante heterogênea. A principal atividade econômica na Região Metro-
politana é a industrial, predominando os segmentos das indústrias de alimentação e bebida, artigos de vestu-
ário, têxtil e fabricação de artefatos de couro. Parte da produção dessa última é destinada à exportação,
sendo que somente a cidade de Porto Alegre exportou um volume igual a 5,8 mil toneladas de calçados de
natural couro em 2004, gerando US$ 94 milhões nesse mesmo período.

Com relação à atividade agrícola dessas regiões, em evidência estão as produções de soja e fumo. A cultura de soja
respondeu por 5% da produção nacional, correspondendo a um montante de R$ 974 milhões no ano de 2004, o que
também contribuiu para a balança comercial regional, gerando para a cidade de Porto Alegre uma cifra de US$ 139
milhões na exportação do produto outros grãos de soja (mesmo triturados). Já a plantação de fumo, além de gerar
um montante de R$ 1,5 bilhão para as regiões, abastece as indústrias do fumo que se concentram, principalmente, no
município de Santa Cruz do Sul. Essa produção é responsável por grande parte das exportações realizadas no esta-
do. Apenas no município de Santa Cruz do Sul o total exportado do produto fumo não manufaturado gerou US$ 680
milhões, em 2004, sendo os principais importadores os Estados Unidos, China e Bélgica.

Os projetos fundamentais para a integração do Eixo Estruturante são formados basicamente por intervenções
rodoviárias. O primeiro exemplo a citar é o da BR-116, para a qual há a sugestão da duplicação do trecho de
Penaforte a Eusébio, no Ceará, e Belém a Salgueiro, em Pernambuco. Essa intervenção implicará em um au-
mento do nível de serviço, redução de acidentes e melhoria no transporte entre as capitais do Nordeste.

Na BR-135, que passa a fazer parte do Eixo Estruturante a partir de Montes Claros (MG), sugere-se a pavimen-
tação da rodovia em pista simples no trecho Cocos (BA) a Itacarambi (MG), aumentando, assim, a acessibilida-
de de cargas agrícolas para o oeste baiano.

Ainda em Minas Gerais, é proposta a conclusão da duplicação da rodovia Fernão Dias, no trecho de Extrema a
Governador Valadares.  A conclusão da duplicação melhorará o nível de serviço do transporte e a acessibilida-
de entre as cidades de São Paulo e Belo Horizonte. Também compreenderá o fluxo de tráfego proveniente da
região metropolitana de Belo Horizonte com destino ao Nordeste.

PROJETOS DO EIXO NORDESTE-SUL
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A viabilização dos projetos sugeridos no Eixo Nordeste-Sul necessita de investimentos mínimos em obras
civis, por tipo de categoria, conforme a tabela a seguir.

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO NO EIXO NORDESTE-SUL

O Eixo Litorâneo constitui-se do conjunto de infra-estruturas que conectam, por via terrestre, aérea ou
hidroviária, as principais capitais estaduais e centros urbanos brasileiros, localizados ao longo da costa oce-
ânica. Essa infra-estrutura apresenta início em Porto Alegre (RS) e término em Belém (PA), provendo assim a
acessibilidade aos portos marítimos e, conseqüentemente, ao Eixo de Cabotagem.

Os conjuntos das infra-estruturas do Eixo Litorâneo são amplamente utilizados por operadores de trans-
porte e por usuários comuns em atividades econômicas de prestação de serviço e comércio ou em ativida-
des de lazer e turismo. Esse fato é constatado nas estatísticas de volumes de tráfego, nas concentrações
de pólos industriais e comerciais, nos pontos de exploração de turismo e na quantidade de carga transpor-
tada pelos veículos nas infra-estruturas. Devido à sua importância há a necessidade da qualificação e da
expansão das infra-estruturas contidas nesse eixo, com o objetivo de reduzir os tempos e os custos das
viagens, aumentar o nível de serviço oferecido pelas empresas de transporte e diminuir as estatísticas de
acidentes relativos ao transporte.

Os principais conjuntos de infra-estruturas de transporte deste eixo são a rodovia BR-101 (Porto Alegre a Salva-
dor) e a malha ferroviária operada pela Companhia Ferroviária do Nordeste (Salvador a São Luís). É complementado
pelas ligações formadas pela rodovia BR-116 (Feira de Santana a Fortaleza) e as rodovias BR-222, BR-343, BR-316
(Fortaleza a Belém). Na figura a seguir é apresentada a diretriz do Eixo Estruturante do Eixo Litorâneo.

II. EIXO LITORÂNEO (E2)
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CENÁRIO ECONÔMICO DO EIXO LITORÂNEO

As intervenções sugeridas para o Eixo Litorâneo contemplam os setores aeroportuário, ferroviário, hidroviário,
intermodal e rodoviário e destinam-se aos estados do Pará ao Rio Grande do Sul pela faixa litorânea, além dos
estados de Tocantins e Minas Gerais. Algumas mesorregiões beneficiadas por este eixo têm um nível de desen-
volvimento muito baixo, necessitando, portanto, de investimentos para incentivar o crescimento.

A melhoria dos transportes pode aumentar o desempenho econômico não só da região diretamente benefici-
ada, mas de outras regiões que com ela interagem. Com essas ações, poderão ser reduzidos os custos dos
transportes, que têm um efeito multiplicador em todos os setores da economia, sendo um  importante fator de
desenvolvimento e de melhoria da qualidade de vida da população.

Nas regiões mais desenvolvidas, onde serão ampliadas ou construídas vias de contorno e acesso aos grandes
centros populacionais, esses investimentos possibilitarão a redução dos congestionamentos, reduzindo o tempo
e os custos de deslocamento de pessoas e cargas. Já as obras no setor aeroviário tendem a dinamizar o
transporte de passageiros e de pequenas cargas, reduzindo o custo dos transportes e proporcionando uma
melhora do desenvolvimento econômico local e de outras regiões. Os investimentos em hidrovias permitirão o
acesso de embarcações de maior porte, que até então não têm acesso às localidades ribeirinhas. Neste caso,
não somente reduziriam os custos como também viabilizariam atividades econômicas até então incipientes.

No Pará, estão incluídas as mesorregiões Baixo Amazonas; Marajó; Metropolitana de Belém; Nordeste
Paraense e Sudeste Paraense. Juntas, elas possuem um PIB de R$ 32,1 bilhões para uma população de 5,8
milhões de habitantes, gerando um PIB per capita de R$ 5,6 mil. As mesorregiões mais desenvolvidas são a
Metropolitana de Belém e o Sudeste Paraense. As demais têm nível de desenvolvimento muito baixo, com
PIB per capita variando entre R$ 1,7 mil e R$ 3 mil. O principal produto agrícola da região é o milho (R$ 178,7
milhões). Os produtos pecuários que se destacam são bovinos e suínos, com 16 milhões de cabeças, e aves,
com 12,6 milhões de unidades.

No Maranhão, há as mesorregiões do Norte, Oeste e Leste maranhenses. Em conjunto, elas detêm um PIB de
R$ 13,5 bilhões, com destaque para a região Norte Maranhense, que sozinha produz um PIB de R$ 7,7 bilhões,
mais da metade do total.

O estado do Piauí foi contemplado com intervenções nas mesorregiões Norte, Centro-Norte e Sudoeste. Essas
regiões apresentam-se como muito pouco desenvolvidas, com um PIB de apenas R$ 7,4 bilhões. Esse dado
sinaliza que os investimentos nessas áreas poderão impulsionar a economia local. O principal produto agrícola
é a soja (PIB de R$ 263,4 milhões). A pecuária tem como principais produtos aves, com 8,4 milhões de exem-
plares, e 2,3 milhões de cabeças de bovinos e suínos.

As mesorregiões contempladas no Ceará foram Noroeste, Norte, Sertões e Sul  e a Metropolitana de Fortaleza.
A participação dessas regiões na composição do PIB nacional foi de R$ 30 bilhões em 2004, com uma popula-
ção de 6,6 milhões de habitantes e uma densidade média igual a 184 hab/Km2, evidenciando, assim, um baixo
nível de riqueza da região.

A atividade econômica predominante nas mesorregiões cearenses é a indústria, sendo.o principal segmento a
indústria de confecções e vestuário. Com relação à atividade agrícola, a ênfase está na produção de milho (PIB
de R$ 103,3 milhões). Na pecuária, destaca-se a criação de bovinos (2,7 milhões de cabeças). Em relação ao
comércio exterior, as regiões respondem por US$ 764,9 milhões em exportação.

No Rio Grande do Norte estão abrangidas as mesorregiões de Oeste e Leste Potiguar, que acumulam PIB de R$
12,8 bilhões. A mesorregião Leste é a mais desenvolvida, gerando PIB de R$ 7 bilhões, embora a mesorregião
Oeste Potiguar seja a mais industrializada com 49,7% do PIB industrial da região. O principal produto agrícola
dessas regiões é a cana-de-açúcar (PIB de R$ 120,4 milhões). Na pecuária, os itens predominantes são aves
com 3,8 milhões de unidades, e bovinos, com 527 mil cabeças.
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As mesorregiões beneficiadas com recursos deste eixo no estado da Paraíba foram Sertão Paraibano, Borborema,
Agreste Paraibano e Mata Paraibana. Juntas, essas mesorregiões produzem um PIB de R$ 14,8 bilhões, para
uma população de 3,4 milhões de habitantes, o que gera um PIB per capita de R$ 3,4 mil. As atividades predo-
minantes nessas mesorregiões são serviços, com aproximadamente 68% do PIB. Na pecuária, os destaques
são bovinos, com 1,2 milhão de cabeças, e aves, com 8,3 milhões de unidades.

No estado de Pernambuco, as obras atingem as mesorregiões do Sertão, São Francisco e Mata Pernambucanos
e a Região Metropolitana de Recife, que, juntas, produzem um PIB de R$ 41 bilhões. A mesorregião Metropoli-
tana de Recife é o centro da produção de bens e serviços finais da economia pernambucana. Em níveis setoriais,
predominam as atividades de serviços e a indústria de transformação. Nas demais regiões, a agricultura pos-
sui maiores participações, como no São Francisco, por exemplo. Nessas mesorregiões, o principal produto
agrícola é a cana-de-açúcar (PIB de R$ 673,9 milhões). Como produtos pecuários, destacam-se aves, com 13,4
milhões de unidades, e ovinos, com 2,2 milhões de cabeças. Essa região, principalmente o município de Petrolina,
é o maior centro de exportação de frutas do país e o maior fornecedor do mercado interno.

No estado de Alagoas, as propostas dos projetos de infra-estrura contemplam às mesorregiões do Sertão,
Agreste e Leste Alagoanos. As regiões agregadas possuem um PIB de R$ 11,5 bilhões. A mesorregião Leste
Alagoano concentra 82,2% do PIB alagoano e 39,2% do PIB industrial do estado, onde se destacam as
indústrias de açúcar e álcool. Nas outras duas regiões, a atividade se concentra em serviços, com 67% do
PIB local. Nessas regiões, o maior produto da agricultura é a cana-de-açúcar, com participação do PIB em
R$ 796,6 milhões. Na pecuária, os produtos mais importantes são bovinos, com 1,1 milhão de cabeças, e
aves, com 4,9 milhões de unidades.

Em Sergipe, as mesoregiões beneficiadas com o plano são Agreste e Leste Sergipanos, que juntas acumulam
um PIB de R$ 10,8 bilhões. O Leste Sergipano, onde se encontram a capital do estado e a exploração do
petróleo, tem como principal atividade a indústria. No Agreste Sergipano há a predominância do setor de
serviços. O principal produto agrícola é a cana-de-açúcar, com R$ 61,7 milhões.

As mesorregiões de Vale São Francisco da Bahia, Nordeste Baiano, Metropolitana de Salvador, Centro-Sul
Baiano e Sul Baiano são as áreas influenciadas pelas intervenções propostas no estado da Bahia. Essas
mesoregiões detêm um PIB de R$ 71,7 bilhões. A Região Metropolitana de Salvador concentra 57,9% do PIB do
estado, e o setor que tem maior participação no PIB local é o industrial. Nela estão implantados o Pólo
Petroquímico de Camaçari e o Distrito Industrial de Aratu, com 2.968 unidades de indústria de transformação.
Na atividade pecuária, destacam-se 18,5 milhões de aves, 9,1 milhões de bovinos e 5,8 milhões de ovinos.

A intervenção deste eixo envolveu cinco mesorregiões do Espírito Santo: Nordeste, Litoral, Norte, Central e
Sul, que concentram um PIB de R$ 34,4 bilhões. Dessas mesorregiões, a mais desenvolvida é a Central
Capixaba. A atividade mais importante é a de serviços, seguida da atividade industrial. No setor rural, o
produto que mais contribui para o PIB é o café (R$ 667,1 milhões). Na pecuária, destacam-se 16,1 milhões de
aves e 2,3 milhões de bovinos.

No Rio de Janeiro foram beneficiadas as mesorregiões de Noroeste, Norte e Sul Fluminenses e Metropolitana
do Rio de Janeiro, que somam um PIB de R$ 19,8 bilhões. A região Metropolitana do Rio de Janeiro concentra
um PIB de R$ 12,6 bilhões, com uma população de 11,5 milhões de habitantes, revelando um bom índice de
desenvolvimento. As atividades econômicas predominantes variam entre as regiões, sendo industrial no Norte
Fluminense e no Sul Fluminense. Nas outras, predomina o setor de serviços. Nas atividades rurais, encontra-se
como principal produto agrícola a cana-de-açúcar (R$ 160,4 milhões).

Projetos de Ligações Complementares beneficiaram o estado de Minas Gerais atingindo três mesorregiões:
Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce e Zona da Mata, que perfazem um PIB de R$ 96,6 bilhões. A
Metropolitana de Belo Horizonte concentra 42,7% do PIB estadual, e corresponde a R$ 71,2 bilhões e 5,6
milhões de habitantes, gerando um PIB per capita de R$ 12,7 mil, o que revela um bom nível de desenvolvimen-
to. No Vale do Rio Doce a atividade mais importante é a extração mineral. Os principais produtos agrícolas
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dessas mesorregiões são café (PIB de R$ 228,1 milhões) e milho (PIB de R$ 129,8 milhões). Na pecuária, os
principais itens são aves, com 25,1 milhões de unidades; bovinos, com 3,4 milhões de cabeças e o registro de
produção de 1 bilhão de litros de leite.

No estado de São Paulo, as intervenções contemplaram as mesorregiões de Vale do Paraíba Paulista, Litoral Sul
Paulista e Metropolitana de São Paulo, que geram um PIB de R$ 332,4 bilhões. Destaca-se a Metropolitana de São
Paulo que, isoladamente, detém um PIB de R$ 293,2 bilhões, para uma população de 19,2 milhões, o que mostra
um bom índice de desenvolvimento. As atividades predominantes são industriais no Vale do Paraíba Paulista e na
Metropolitana de São Paulo. Na mesorregião Litoral Sul há a preponderância do setor serviços. No setor agrário,
somente a região do Litoral Sul de São Paulo tem alguma expressão, nas demais é pouco relevante.

No estado do Paraná foi contemplada a mesorregião Metropolitana de Curitiba, com um PIB de R$ 43,9 bilhões e uma
população de 3 milhões de habitantes. As atividades econômicas nessa região se dividem entre indústria e serviços.

No estado de Santa Catarina propostas no Eixo Estruturante e nas Ligações Complementares contemplaram
as mesorregiões de Oeste Catarinense, Norte Catarinense, Serrana, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Sul
Catarinense, com um PIB de R$ 70,1 bilhões e uma população de 5,3 milhões de habitantes, o que evidencia um
bom índice de desenvolvimento. Entre todas essas mesorregiões, a atividade industrial predomina em cinco
delas, e serviços apenas na Grande Florianópolis. Na atividade rural, as maiores produções são de milho (PIB
de R$ 748,7 milhões) e soja (PIB de R$ 293,9 milhões), além de frutas como uva, maçã, banana e outras. Na
pecuária há 156,6 milhões de aves e 9,7 milhões de bovinos.

No estado do Rio Grande do Sul foram contempladas as mesorregiões de Nordeste, Centro Oriental, Sudoeste e Sudeste
rio-grandenses e Metropolitana de Porto Alegre. O PIB da região foi de R$ 65 bilhões e as contribuições das demais
mesorregiões alcançaram um total de R$ 76 bilhões em 2004, o que mostra que a economia apresenta uma dinâmica
bastante heterogênea. A principal atividade econômica na Região Metropolitana é o setor industrial no que predomi-
nam as indústrias de alimentação e bebida, artigos de vestuário, têxtil e fabricação de artefatos de couro. Parte da
produção é destinada à exportação, sendo que somente a cidade de Porto Alegre exportou um volume igual a 5,8 mil
toneladas de calçados de couro natural em 2004, no total de US$ 94 milhões, nesse mesmo período.

Com relação à atividade agrícola dessas últimas regiões, em relevo está a produção de soja (R$ 974 milhões),
correspondendo a 5% da produção nacional no ano de 2004, o que também contribuiu para a balança comer-
cial regional, gerando para a cidade de Porto Alegre US$ 139 milhões em exportação. Há, ainda o cultivo de
fumo, que, além de gerar um PIB de R$ 1,5 bilhão para as regiões, abastece as indústrias do fumo que se
concentram, principalmente, no município de Santa Cruz do Sul. Essa produção também é responsável por
grande parte das exportações realizadas no estado, pois somente no município de Santa Cruz do Sul o total
exportado do produto fumo não manufaturado representou US$ 680 milhões em 2004, sendo os principais
importadores os Estados Unidos, China e Bélgica.

PROJETOS DO EIXO LITORÂNEO

Nas intervenções sugeridas para a melhoria das condições de transporte no Brasil, ganha importância a duplicação
da rodovia BR-101, principalmente no trecho de Rio de Janeiro (RJ) a Natal (RN). Com a implementação deste proje-
to, haverá um aumento do nível de serviço, redução nos custos de viagens e de acidentes no eixo, propiciando um
melhor conforto ao usuário da via, além de tornar mais fácil a acessibilidade às regiões produtivas e às cidades
portuárias. Os projetos rodoviários beneficiam o setor econômico do turismo, do início ao término do eixo.

Outra obra de destaque é a implantação da Ferrovia Transnordestina interligando os estados (Piauí, Ceará e
Pernambuco).

As adequações dos terminais intermodais, contidos neste eixo, serão fundamentais para a integração entre
ferrovia e rodovia. Citam-se os terminais de Teresina (PI), Teixeira de Freitas (BA) e Campos dos Goytacazes (RJ).
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A estimativa de investimentos mínimos destinados à implantação das propostas de projetos do Eixo Litorâneo
é apresentada na tabela a seguir.

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO NO EIXO LITORÂNEO

III. EIXO NORTE- SUL (E3)

O Eixo Norte-Sul liga os extremos do país, desde as cidades de Belém (PA) a Uruguaiana (RS). Possui diretriz
passando pelas capitais dos estados de Tocantins e Goiás e por áreas de expressiva produção agrícola nos
estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Tocantins.

Este eixo possui visível aptidão para a exportação, com destino a países do Mercosul, mais precisamente à Argenti-
na, comércio intercontinental, por meio das infra-estruturas do entreposto aduaneiro de Uruguaiana e do porto de
Belém, respectivamente. Além da utilização das infra-estruturas propostas para finalidades comerciais de exporta-
ção ou importação, o eixo apresenta importante característica de integração com os países Sul Americanos.

As infra-estruturas do Eixo Estruturante alternam-se entre os modos aqüaviário e rodoviário, por meio das
hidrovias do rio Tocantins e do rio Paraná, e das rodovias BR-153, BR-472, BR-258, BR-158 e BR-163.

A aptidão deste eixo é prover a movimentação de cargas agrícolas, como soja e milho, provenientes do Centro-Oeste
brasileiro, oeste paulista e paranaense, que tem como destino o mercado externo ou grandes consumidores internos,
tais como a agroindústria de beneficiamento de aves e suínos da Região Sul do país. Além disso, conecta-se a outros
Eixos, através das Ligações Complementares provendo, assim, o acesso de produtos industrializados provenientes da
Região Sudeste à Argentina. Este eixo contém o conjunto de infra-estruturas rodo-hidroviárias destinadas a prover rota
comercial alternativa para a exportação de commodities agrícolas, por meio da rota Cuiabá (MT) – porto de Peixe (TO)
– porto de Belém (PA), conjuntamente com a atual rota comercial Cuiabá (MT) – Porto Velho (RO) – Itacoatiara (AM).
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CENÁRIO ECONÔMICO DO EIXO NORTE-SUL

O Eixo Norte-Sul promove a integração das regiões Norte e Sul, passando pelo centro do país. Envolve estados
nas regiões Norte (Pará e Tocantins), Nordeste (Maranhão), Sudeste (Minas Gerais e São Paulo), Centro-Oeste
(Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás) e Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Este eixo
abrange regiões com situações econômicas muito diversas.

No Pará, as mesorregiões envolvidas são a Metropolitana de Belém, o Nordeste Paraense e o Sudeste Paraense.
Essas mesorregiões concentram 5.347 milhões habitantes e um PIB de R$ 28 bilhões. Na Região Metropolitana
de Belém, a população é preponderantemente urbana e a atividade econômica concentra um PIB de R$ 13,7
bilhões, com destaque para as atividades industriais e de serviços.

No Sudoeste Paraense prevalece a cultura de milho, com 19,6 mil toneladas. Na pecuária, destacam-se a cria-
ção de bovinos e suínos, com 13 milhões de cabeças, e de aves, com 10,7 milhões de unidades. As exportações
dessas regiões têm um valor de aproximadamente US$ 3.8 milhões e, excetuando-se a Região Metropolitana
de Belém, têm baixa densidade demográfica, fazendo da estrutura de transportes um importante fator de
desenvolvimento econômico.

No Tocantins, as regiões Ocidental e Oriental abrigam toda a população estadual, com 1,3 milhão de habitan-
tes, e um PIB de R$ 4,7 bilhões.

Na região Ocidental está a capital, Palmas, centro de grande importância para a economia estadual, tendo
participado, em 2004, com 65% do PIB de Tocantins. A principal atividade econômica é o setor de serviços,
responsável por 50% do PIB da mesorregião, cujos segmentos predominantes são as atividades de comércio
e serviços. Cabe ressaltar a participação da agropecuária, que responde pelo fornecimento de insumos para a
agroindústria. A atividade agrícola baseia-se, sobretudo, na produção de soja e milho. O valor dessas produ-
ções atingiu R$ 278 milhões em 2004. Embora esses produtos não alcancem níveis nacionais significativos,
eles são fortemente representativos da vocação local. Na pecuária, de grande importância econômica, há
criações de bovinos para corte (6,3 milhões de cabeças) e de suínos (144 mil cabeças).

A região tem potencial para a exploração do ecoturismo, mas a situação precária da infra-estrutura existente
tem inibido o crescimento dessa atividade.

As regiões Oeste, Centro e Sul do Maranhão totalizam 2,2 milhões de habitantes. A maior participação na
produção é do setor de serviços, seguido do setor agropecuário, no qual predomina a cultura de milho no valor
de R$ 71,6 milhões.

Essas regiões produzem um PIB de apenas R$ 5,3 bilhões, para uma população de 2,2 milhões de habitantes,
resultando um PIB per capita de R$ 2,4 mil. Isso indica que o nível de desenvolvimento econômico regional é
muito baixo, pois a produção de bens e serviços está aquem da produtividade média do país.

Na região Centro-Oeste, as intervenções afetarão principalmente as mesorregiões Leste do Mato Grosso do Sul
(MS), Nordeste Mato-grossense (MT), Norte, Centro e Sul Goianos (GO). Essas regiões, excetuando-se o Centro
Goiano, possuem baixas densidades demográficas, possuindo uma participação maior do setor agropecuário no
PIB. Já o Centro Goiano destaca-se por uma participação maior dos setores de indústria e de serviços.

O PIB de todas essas mesorregiões do Centro-Oeste atinge o montante de R$ 28,8 bilhões, para uma popula-
ção de aproximadamente 4,4 milhões de habitantes, apesar de possuir uma extensão territorial de aproxima-
damente 510 mil Km2. Esses dados demostram a grande dependência que essas regiões têm do transporte,
pois precisam cobrir grandes distâncias para o escoamento da produção e a aquisição de bens de outras
regiões. Na atividade agrícola, a produção é praticamente direcionada para o consumo interno, dado que suas
exportações equivalem a apenas US$ 1,1 milhão.
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A produção agrícola dessas regiões tem como principais produtos a soja, no valor de R$ 3,2 bilhões; o algodão,
no total de R$ 596,9 milhões; a cana-de-açúcar, no valor de R$ 586,7 milhões; e o milho, no valor de R$ 640,9
milhões. As regiões têm um rebanho bovino de 29,1 milhões de cabeças, contribuindo de forma  expressiva
com a produção nacional de leite.

A mesorregião do Triângulo Mineiro/Paranaíba abriga uma população de 2 milhões de habitantes e é responsável
por um PIB de R$ 25 bilhões, com projeção das atividades relacionadas à agroindústria. Devido às características
favoráveis do clima e do solo, a agricultura possui elevados níveis de produção, predominando as culturas de soja,
milho, café e cana-de-açúcar, que contribuíram com um total de R$ 2,5 bilhões para a economia regional em
2004. A pecuária é bem desenvolvida, com o emprego de alta tecnologia. Alcançou, em 2004, um rebanho bovino
de 5,4 milhões de cabeças, o que respondeu por uma produção de leite que atingiu R$ 837 milhões.

As mesorregiões do estado de São Paulo envolvidas nas intervenções do Eixo Norte-Sul são São José do Rio
Preto, Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente, Marília e Assis. Essas regiões, em conjunto, produzem um PIB
de R$ 53 bilhões e têm uma população de 5,1 milhões de habitantes, indicando desempenho em torno da média
do país, que é impulsionado por razoável índice de industrialização, uma vez que, em média, 35% do PIB
dessas regiões é proveniente do setor industrial.

Juntas, as regiões exportam o equivalente a US$ 2,4 bilhões, revelando que a produção regional possui maior
necessidade de escoamento interno. Em média, a densidade demográfica das regiões é de 44,6 hab/Km2, um
número acima da média nacional, sendo predominantemente alocada em regiões urbanas.

Na produção agrícola dessas regiões os produtos de maior relevo são a cana-de-açúcar, com R$ 3,2 bilhões; a
laranja, com R$ 1 bilhão; o milho, com R$ 506 milhões; a soja, com R$ 366 milhões, além de frutas variadas e
outros produtos agrícolas. As regiões também possuem 63,7 milhões de unidades de aves e 10,2 milhões de
cabeças de bovinos.

No estado do Paraná, as mesorregiões consideradas são Centro Ocidental, Norte Central, Norte Pioneiro,
Oeste, Sudoeste e Sudeste Paranaenses. Juntas elas produzem um PIB de R$ 32,4 bilhões, com uma população
de aproximadamente 4,8 milhões de habitantes. Disso, resulta um PIB per capita de R$ 6,8 mil, ficando dentro
da média de produtividade nacional.

A atividade agropecuária é a que apresenta maior participação na formação das riquezas primárias da região,
mesmo com a maioria da população residente em áreas urbanas. Isso pode ser evidenciado pela densidade
demográfica, que está acima da média nacional. Com relação ao comércio exterior, as cifras de exportação
atingiram um total de US$ 2 bilhões.

Na agricultura, os principais produtos dessas regiões são a soja, no valor de R$ 3,2 bilhões; a cana-de-açúcar,
no montante de R$ 488 milhões; o café, com valor de produção de R$ 272 milhões; e o milho, com valor de R$
1,4 bilhão. Além disso, as regiões acima citadas são responsáveis por cerca de 133,2 milhões de aves e 15,3
milhões de cabeças de bovinos e suínos.

Nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as mesorregiões impactadas são Oeste Catarinense
(SC), Serrana (SC), Noroeste, Centro Ocidental e Sudoeste Rio-grandenses (RS). Suas participações na eco-
nomia nacional aproximam-se de R$ 56 bilhões. A população das regiões está em torno de 4,8 milhões de
habitantes, indicando desempenho levemente superior à média do país, com PIB per capita de R$ 8,1 mil. A
densidade demográfica é relativamente homogênea e tem média de 24,3 hab/Km2. Juntas, essas regiões
exportam cerca de US$ 1,9 milhão.

Em termos de produção agrícola, os produtos mais cultivados são milho, com produção no valor de R$ 862
milhões, e soja, no valor de R$ 1,1 bilhão. Essas regiões detêm uma criação de 154,8 milhões de aves, com
destaque para Chapecó, Seara, Concórdia e Videira no Oeste Catarinense. Os rebanhos de bovinos e suínos
atingem 18,7 milhões de cabeças. A produção de leite foi de aproximadamente 2,8 bilhões de litros.
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As intervenções neste eixo são direcionadas a obras de infra-estrutura de transportes, construção ou ampli-
ação de aeroportos, regularização de hidrovias, construção e melhoria de ferrovias, melhoria ou construção
de rodovias. Essas obras atacam o problema do escoamento da produção e do deslocamento de passageiros.

A melhoria da infra-estrutura de transportes pode produzir uma redução substancial nos custos dos transportes
para as empresas, com impacto nos preços dos produtos. Isto amplia o consumo local e estimula o crescimento
econômico ao longo de toda a área abrangida pelo eixo. Além disso, o desenvolvimento desta região interage com
outras, já que ocorre grande movimentação de produtos oriuntos destas áreas, sobretudo agropecuários.

Entre as principais obras deste eixo está a construção da Ferrovia Norte-Sul, de Anápolis (GO) a Aguiarnópolis
(TO). Esta é uma importante ligação complementar das regiões Norte e Nordeste com a região Centro-Oeste do
país, possibilitando opção de escoamento da safra agrícola, para exportação, via Porto de Itaqui. A Ferrovia
Norte-Sul e a hidrovia do Tocantins são acessadas e providas de carga por veículos rodoviários provenientes da
rodovia BR-153.

Há também intervenções realizadas nas hidrovias do rio Tocantins e rio Paraná, com a finalidade de aumentar
a operacionalidade do corredor. Para isso, são propostas a conclusão da construção da eclusa na usina
hidroelétrica de Tucuruí, para transpor o desnível criado pela barragem, e a dragagem do canal de navegação
do rio Paraná.

Dos projetos rodoviários, propõe-se a duplicação da BR-163, no estado do Paraná, provendo, assim, a
integração com Ferrovia Paraná S.A. (Ferropar); rodovia BR-277, conectando-se com o porto de Paranaguá;
acesso à Foz do Iguaçu e divisa Brasil/Paraguai. A duplicação reduzirá os custos de transporte do forneci-
mento de matéria-prima (soja/milho) para as agroindústrias localizadas no sudoeste e oeste paranaenses.

PROJETOS DO EIXO NORTE-SUL
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Os custos mínimos estimados necessários à implantação das propostas de projetos do Eixo Norte-Sul são
apresentados na tabela a seguir.

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO NO EIXO NORTE-SUL

IV. EIXO AMAZÔNICO (E4)

A diretriz do Eixo Estruturante constitui-se exclusivamente de projetos da modalidade aqüaviária. As Ligações
Complementares são formadas por infra-estruturas rodoviária, aeroportuária, portuária e terminais intermodais,
garantindo, assim, um melhor acesso ao Eixo Estruturante.

O Eixo Amazônico conecta Macapá à divisa Brasil/Peru através das infra-estruturas de transporte das hidrovias do
rio Amazonas e do rio Solimões, detendo, assim, uma aptidão para fluxos de cargas Atlântico-Pacífico e integração
Sul Americana. Outra característica desse eixo é prover a acessibilidade dos fluxos de carga provenientes do Eixo
Norte-Sudeste e Eixo Centro-Norte com destino ao comércio internacional, por meio do Oceano Atlântico.

O eixo tem uma das extremidades situada no porto de Santana (Macapá/AP), sendo privilegiada pela localiza-
ção geográfica, pois apresenta potencialidade econômica e comercial com a América Central, América do
Norte e a Europa. Porém, é ainda um porto de baixa capacidade, de importância regional, transportando
aproximadamente 1 milhão de toneladas por ano.

O eixo passa por Manaus, capital do Amazonas, importante localidade para o transporte hidroviário da região,
pois apresenta conexões com a hidrovia do Rio Branco, acessando a capital de Roraima, e com hidrovia do
Solimões, possibilitando a integração com a Colômbia e o Peru.

Os portos de Itacoatiara (AM) e Santarém (PA) são importantes pontos de transbordo e processamento de
cargas. Itacoatiara é responsável pela operação de cargas agrícolas, principalmente soja, com origem no
Centro-Oeste e transportada pelas hidrovias do Madeira e Tapajós-Teles Pires.
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As intervenções no Eixo Amazônico consistem em obras a serem realizadas nos estados do Amazonas, Pará e
Roraima. As mesorregiões consideradas no eixo são especificadas como Centro Amazonense e Sudoeste
Amazonense, no estado do Amazonas; Baixo Amazonas, no estado do Pará; e Norte e Sul do estado de Roraima.
Esse corredor intercepta regiões com economias heterogêneas, sejam aquelas contendo grandes centros indus-
triais, representando uma potência econômica para a região, como é o caso do Centro Amazonense, sejam aque-
las com baixa produção de riquezas, podendo ser mencionadas as regiões Norte e Sul do estado de Roraima.

A seguir, diversas informações sobre o comportamento econômico das regiões envolvidas neste eixo.

A heterogeneidade na economia das regiões definidas no estado do Amazonas é uma característica marcante.
Somando-se as rendas primárias das regiões, exceto as da região Centro, chega-se a um montante de R$ 5,2
bilhões. Considerando-se somente a região do Centro Amazonense, este número chega a R$ 33 bilhões, ou
seja, cerca de quase seis vezes o valor das riquezas produzidas nas demais regiões amazonenses, que estão
contempladas no eixo. Esse grande volume de produção é devido a um dos mais importantes centros industri-
ais de fabricação de materiais elétricos e eletrônicos, pertencente à região do Centro Amazonense, que é a
Zona Franca de comércio e indústria. Os segmentos da indústria atingiram um PIB de R$ 25 bilhões em 2004.

Uma particularidade apresentada pela maioria das atividades que compõem o setor industrial é a dependência de
produtos intermediários provenientes do exterior ou de outras regiões do país. Isso ocorre devido à forte caracterís-
tica das linhas de montagem e à baixa produção de componentes. Além disso, ocorre também a dependência da
população local com relação aos bens de consumo produzidos em outras áreas do país. O Centro e o Sudoeste
recebem produtos que vão desde alimentos, material de higiene e limpeza, até gás de cozinha, petróleo e bebidas.

A maioria dos produtos utilizados no processo de montagem dos bens produzidos na Zona Franca vem em grande
parte da China e da Coréia (BRASIL, 2007a). Essas mercadorias são transportadas, na sua maioria, em contêineres.
Aqueles de origem interna, destinados a essas montadoras, são provenientes, em grande parte, de São Paulo e
Rio de Janeiro. A origem dos bens de consumo é dependente da viabilidade das rotas de transporte. Embora em
2004 a exportação tenha atingido um total de US$ 1 bilhão, o que representou 1,2% do total exportado nacional-
mente, os bens produzidos na Zona Franca não alcançam um volume expressivo no mercado externo, pois não
possuem preços internacionalmente competitivos. Uma das causas do alto custo desses produtos está nos cus-
tos dos meios de transporte. As exportações têm como principal destino os Estados Unidos e a Venezuela.

Essa mesorregião é um ponto logístico importante para as demais regiões do estado. Além disso, representa
um ponto de entrada de turistas que desejam conhecer a Amazônia, sendo origem e destino de diversos vôos
internacionais, principalmente norte-americanos.

Devido às características geográficas do Centro Amazonense, as hidrovias servem como canal de escoamento
para as demais cidades do mesmo eixo e também fora dele. Pode-se destacar o fluxo de navios mercantes que
transportam petróleo no trecho Coari-Manaus, provenientes da base petrolífera da região do rio Urucu.

O transporte aéreo tem sido utilizado como uma forma alternativa para as importações da Zona Franca de
Manaus, fazendo do aeroporto dessa capital o terceiro em movimentação de cargas no Brasil.

A renda primária total da mesorregião do Sudoeste Amazonense foi igual a R$ 788 milhões em 2004. Como a
densidade demográfica é igual a 0,9 hab/Km2 e a produção de bens e serviços final praticamente nada contribui
para a formação de riquezas do país. Pode-se concluir que essas regiões precisam de políticas que promovam o
desenvolvimento e a integração entre elas de maneira a torná-las mais produtivas e mais habitadas. Essa
mesorregião possui os sistemas hidroviários dos rios Tapajós, Branco, Negro e Amazonas, que interligam tanto
regiões internas quanto externas ao estado. Além dessas, a hidrovia do rio Madeira representa um importante
meio de transporte, tanto para a população local, que vive às margens do rio, quanto para cargas em geral, sendo
que, em 2004, o movimento nessa hidrovia alcançou um volume igual a 4,3 milhões de toneladas. Os produtos
mais expressivos foram gêneros alimentícios, grãos, contêineres, cimento, cereais e materiais de construção.
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Com relação ao estado do Pará, a mesorregião denominada Baixo Amazonas é a maior produtora nacional do
minério bauxita metalúrgica, destacando-se a extração do município de Oriximiná, que alcançou um volume de
733 milhões de toneladas em 2006, sendo que parte dessa produção destinou-se à exportação, que correspondeu
a um total de 3,6 milhões de toneladas. Os principais países importadores foram os Estados Unidos e Canadá.

Na atividade agrícola, as produções de soja e de milho contribuem com R$ 109 milhões para a geração de
riquezas na região. Também os produtos de extração, como a castanha-do-pará, a borracha e a madeira bene-
ficiada possuem uma participação significativa na economia local.

Por outro lado, o porto de Santarém tem uma participação significativa na economia dessa mesorregião,
pois desempenha um importante papel de apoio às cargas e descargas nacionais e internacionais, sendo
a descarga de mercadorias e a navegação fluvial as atividades predominantes. No mercado interno, as
maiores cargas são os gêneros alimentícios  combustíveis (gasolina comum e óleo diesel), e, no mercado
externo, predomina a madeira.

Nas mesorregiões Norte e Sul do estado de Roraima, a atividade econômica predominante é a de serviços, com
grande representação aferida pelo setor público. A riqueza produzida equivaleu a aproximadamente R$ 1,2 bilhão
para a região Norte em 2004. Já na região Sul, esse valor foi igual a R$ 243 milhões no mesmo período. A
produção da região Norte é mais representativa, pois nela encontra- se a capital Boa Vista, que, por sua vez,
detém 80% do total dos estabelecimentos industriais do estado, sendo predominantes os segmentos da indús-
tria terciária, de fabricação de produtos de madeira, metalúrgicos e de alimentos. Com relação à atividade
agropecuária, nessas regiões,  a produção agrícola é basicamente de subsistência. Já a extração vegetal repre-
senta uma atividade de grande importância para a economia local, principalmente a extração de madeira em
tora, que alcançou um volume de 147 mil m3 em 2004. Esse produto abasteceu as indústrias madeireiras, que
obtiveram um total de US$ 2 milhões na exportação dos itens madeiras serradas ou cortadas em folha, em 2004,
sendo a Venezuela o principal importador.

Atualmente, Boa Vista é considerada uma opção para o turismo nacional e internacional devido à proximidade
com Manaus e Paracaima, cidade que faz fronteira com a Venezuela. Isso é evidenciado pelo aumento no
número de passageiros no aeroporto local, que apresentou um crescimento em torno de 64%, equivalendo a
um total de 56 mil passageiros, e um aumento de 27% no número de aeronaves que atingiram o solo desse
aeroporto, entre os anos de 2003 e 2005 (Infraero, 2007).

As regiões do estado do Amazonas, em geral, possuem um baixo índice de produção agrícola, mesmo apresen-
tando áreas com boas condições para o cultivo de alguns grãos, por exemplo a soja. O uso eficiente, com um
manejo correto e equilibrado das terras dessas regiões depende do desenvolvimento da infra-estrutura de
transportes, de maneira a viabilizar o escoamento da produção.

Para suportar a navegação de interior, é proposta a adequação dos terminais intermodais, que servirão de apoio às
embarcações que transportam mercadorias pelas hidrovias na Região Norte. É importante a implantação ou ampli-
ação de terminais que possibilitam a integração entre outros modais ou simplesmente servem de armazenamento
no leito dos rios Solimões e Amazonas, como os terminais em Tabatinga, Tefé, Coari, Manaus, Itacoatiara e Santarém.

No porto de Manaus, a sugestão é a ampliação da área retroportuária e portuária. Também sugere-se a expan-
são da infra-estrutura portuária para operação e a dragagem do canal navegável de acesso, conseqüentemen-
te, aumentando a capacidade operacional portuária.

Outra proposta é a ampliação do aeroporto internacional Eduardo Gomes, em Manaus, abrangendo os termi-
nais de carga e de passageiro. Esse aumento da capacidade operacional permitirá maior atratividade de car-
gas industriais de alto valor agregado (componentes eletrônicos etc.), que têm como destino a exportação e
o mercado consumidor interno.
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As estimativas de investimentos mínimos nas infra-estruturas de transporte, segundo as respectivas cate-
gorias de obras e intervenções necessárias para a melhoria operacional do Eixo Amazônico, são mostradas
na tabela a seguir.

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO NO EIXO AMAZÔNICO

O Eixo Centro-Norte apresenta extremidades localizadas nos municípios de Guairá (PR) e Santarém (PA),
sendo o Eixo Estruturante composto pela hidrovia Tapajós-Teles Pires – trecho Santarém a Itaituba (PA) – e a
BR-163 até a extremidade sul. Conforme observado na figura a seguir, o traçado do eixo mostra que a localida-
de mais importante é a capital mato-grossense: Cuiabá. O município mostra-se como um ponto de interseção
entre os Eixos Centro-Norte, Leste-Oeste e Norte-Sudeste, solidificando, assim, a aptidão do local como pólo
de atração e convergência de viagens.

Este eixo também apresenta a possibilidade de conexão com eixos que contêm acessos a portos marítimos e
ao Mercosul, mais precisamente à Argentina. O perfil de carga do eixo são as commodities agrícolas proveni-
entes do norte e sul mato-grossenses.

Cita-se outra importante localização pertencente também ao Eixo Amazônico: Santarém (PA). A cidade possui
um porto de intenso movimento, capaz de abrigar navios de grande calado e aeroporto com linhas domésticas
regulares para todo o Brasil, principalmente para Belém e Manaus.

Trata-se de um eixo com grande potencial de utilização no transporte das cargas oriundas e destinadas àque-
las regiões, e também para a exportação de granéis agrícolas, via porto de Santarém.

V. EIXO CENTRO-NORTE (E5)
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As obras deste eixo destinam-se aos estados do Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os municípios do estado
do Pará a serem contemplados direta e indiretamente pelos benefícios provenientes das obras têm baixo nível de
desenvolvimento econômico, embora apresentem grande vocação para a produção mineral. Para os estados do
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, esse corredor intercepta municípios de grande importância para a economia
regional e nacional, onde a lavoura de soja responde por grande parte das riquezas desses estados.

No estado do Pará, os municípios foram agregados nas mesorregiões Baixo Amazonas e Sudoeste Paraense.
Essas regiões apresentam um baixo nível de desenvolvimento econômico, haja vista que, no ano de 2004, soman-
do-se os totais dos bens e serviços finais (PIBs) produzidos, chegou-se a um valor de aproximadamente R$ 5
bilhões, ou ainda, um equivalente a 0,2% do PIB do país, para uma região com uma população com cerca de 1
milhão de habitantes, alcançando, portanto, um PIB per capita igual a R$ 5 mil. Isso indica que a produtividade da
economia, nessas regiões, está abaixo do nível nacional, correspondente em 2004 a um valor perto de R$ 10 mil.

Embora a região Sudoeste Paraense não registre grande participação em termos de cifras e estatísticas na
economia nacional, apresenta comportamento versátil, passando pela agricultura, extração de madeira, até
vertentes específicas da indústria.

A agricultura é a atividade econômica com maior participação na composição do PIB do estado. A lavoura
cacaueira alcançou uma produção de aproximadamente R$ 80 milhões em 2004. Apesar de essa produção
corresponder a um percentual de 11% da produção nacional, ela não chega a atingir o mercado internacional,
sendo direcionada para o consumo interno. A extração da madeira também contribui para a formação do PIB
da região, em especial para o setor de exportação. Na indústria, os segmentos com maiores projeções são a
construção civil e a indústria de transformação, cujo maior ramo é a indústria de cimento. A produção indus-
trial é totalmente absorvida no próprio estado.

No Baixo Amazonas, o setor de serviços é atividade predominante, evidenciando as atividades ligadas à admi-
nistração pública e ao comércio. A agricultura desempenha um papel importante nessa região, principalmente
o segmento de extrativismo vegetal, caracterizado pela captação de madeira em tora, que respondeu por uma
produção de R$ 22 milhões em 2004.

A extração mineral responde por grande parte das riquezas produzidas na região, principalmente, a produção
dos minerais bauxita e calcário. A produção da bauxita metalúrgica alcançou uma produção de 733 milhões de
toneladas em 2004, sendo que, no mercado doméstico, parte dessa produção foi destinada ao próprio estado
e parte para os estados do Maranhão e São Paulo. No mercado externo, esse minério alcançou um volume de
exportação igual a 5,7 milhões de toneladas. A produção do mineral calcário registrou 193 milhões de tonela-
das, em 2004. Seu principal destino foi o abastecimento do mercado interno, tendo como principais consumi-
dores a região do Sudeste e o estado do Mato Grosso.

As mesorregiões definidas para o estado do Mato Grosso são Norte, Nordeste, Centro-Sul e Sudeste Mato-grossense.

Nessas regiões, a produção de soja participa com 28% da produção nacional. Esse percentual impactou em R$
9,1 bilhões a economia dessas regiões, em 2004. Outro produto de grande importância econômica é o algodão,
que chegou a R$ 2,4 bilhões, nesse mesmo ano. A mesorregião Norte foi a que apresentou a maior safra de
soja do Brasil em 2004, chegando a produzir um total de R$ 6,2 bilhões, tendo nos municípios de Sorriso,
Sapezal e Campo Novo do Percis os maiores centros produtores.

Nessas mesorregiões, a pecuária é uma atividade econômica que contribui com percentuais significativos
para a formação do PIB agropecuário. A criação de gado alcançou um rebanho com 24,5 milhões de cabeças,
correspondente a uma produção de 498 milhões de litros de leite em 2004. Quanto às aves, nesse mesmo
período, a região produziu 24 milhões de unidades.

CENÁRIO ECONÔMICO DO EIXO CENTRO-NORTE
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Quanto à atividade industrial, há nas regiões a vocação para a indústria de transformação, que está dividida
entre indústria de alimentação e de confecções de artigos de vestuário. Na extração mineral, sobressai-se a
produção do minério calcário, tendo o município Rosário do Oeste como principal extrator, responsável por
536 milhões de toneladas em 2004.

Para o estado do Mato Grosso do Sul, os municípios foram agregados nas seguintes mesorregiões: Pantanal
Sul Matogrossense, Centro Norte e Sudoeste do Mato Grosso do Sul. Nessas regiões, a população é predomi-
nantemente urbana e o PIB atingiu um total de R$ 20 bilhões em 2004.

Depois do setor de serviços, em que grande parte dos segmentos depende dos bens produzidos na atividade
agropecuária e na indústria, a maior riqueza dessas regiões é a produção de soja, que alcançou 38 milhões de
toneladas de grãos em 2004, sendo que 345 mil toneladas foram destinadas à exportação. O maior pólo
produtor é a mesorregião do Sudoeste, e uma grande parte da produção está no município de Dourados,
responsável por 1,8 milhão de toneladas, em 2004.

A criação de gado é outra atividade de grande importância na economia regional. Em 2004, a pecuária bovina
alcançou 24,5 milhões de cabeças e a criação de aves chegou a 24 milhões de unidades. Grande parte dessa
criação é insumo para a indústria de transformação, que abastece os mercados interno e o externo com o
produto carne desossada, que teve um volume de 111 mil toneladas destinado à exportação em 2004.

A extração mineral é uma atividade que agrega riquezas para essas regiões, principalmente as dos minerais
calcário e ferro. A produção de ferro no município de Corumbá, em 2004, chegou a cerca de 3 bilhões de tonela-
das, e a de calcário no município de Bodoquena, que atingiu 5,6 bilhões de toneladas nesse período. Parte da
extração de ferro foi destinada à exportação, sendo este volume igual a 2 milhões de toneladas. Nesse mesmo
período, a Argentina foi o principal país importador. Internamente, esse minério abasteceu os estados de Minas
Gerais e Espírito Santo. Quanto à produção de calcário, a maior parte da produção é destinada ao estado de Minas
Gerais, e uma pequena parte é reservada ao mercado externo, tendo o Paraguai como único comprador.

As regiões dos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, contidas neste eixo, produzem 36% da soja nacional.
Um dos fatores que influenciam a comercialização desse produto, tanto nacional como internacional, é o custo do
transporte, pois a distância dessas regiões dos principais centros de comercialização e dos corredores de exportação,
localizados principalmente nas regiões Sul e Sudeste, implica no aumento dos custos da movimentação.

O Eixo Centro-Norte intercepta regiões com grande potencial econômico, seja na produção agrícola, como
apresentou a mesorregião Norte Mato-grossense, seja extrativa mineral, conforme a vocação apresentada na
mesorregião do Baixo Amazonas no Pará. As riquezas naturais trazem condições favoráveis para a exploração
da atividade turística, que ainda é muito pouco desenvolvida devido à falta de infra-estrutura de acesso,
principalmente para os municípios do Baixo Amazonas. Atualmente a Ferronorte e a hidrovia Madeira-Amazo-
nas respondem por 41% do escoamento dos produtos de soja e algodão em todo o estado.

As principais sugestões de projetos estão nas infra-estruturas concidentes com o eixo: BR-163 e hidrovia do
Tapajós. Trata-se da recuperação do pavimento da BR-163 nos trechos de Itaúba (MT) até Campo Grande (MS),
onde se inicia a duplicação até o município de Mundo Novo (MS). Essa intervenção é necessária devido às altas
concentrações de carga e à péssima qualidade de pavimentação apresentada no trecho. E a duplicação se
justifica pelo grande volume de veículos que o percorrem. A região apresenta grande captação de cargas
agrícolas, sendo a infra-estrutura essencial para a conexão com a hidrovia Paraná (Guairá, PR) e Tapajós (PA)
e a ferrovia administrada pela Novoeste S.A., em Campo Grande (MS).
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Para a expansão da hidrovia do Tapajós, entre os municípios de Itaituba (PA) a Jacareacanga (PA), são propos-
tas dragagens e derrocamentos, que propiciarão a capacitação hidroviária para o escoamento de soja do
Centro-Oeste para o porto de Belém e para o porto do Espadarte (PA).
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Para a viabilização da implantação dos projetos sugeridos para o Eixo Centro-Norte estimam-se investimentos
em obras civis, por tipo de categoria, conforme a tabela a seguir.

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO NO EIXO CENTRO-NORTE

VI. EIXO NORTE-SUDESTE (E6)

O Eixo Norte-Sudeste apresenta a diretriz do Eixo Estruturante com extremidades localizadas em Santos
(SP) e no encontro dos rios Madeira e Amazonas – proximidade de Itacoatiara (AM), passando pelas capi-
tais: Porto Velho (RO), Cuiabá (MT) e São Paulo (SP). O Eixo Estruturante, conforme observado na figura a
seguir, é caracterizado pelos modos hidroviário, rodoviário e ferroviário. As seqüências das infra-estrutu-
ras de transporte são hidrovia do Rio Madeira, em território amazônico, até chegar à BR-364, em Porto
Velho (RO). Rodovias BR-174, BR-070 e BR-364, na ligação Porto Velho – Cuiabá – Alto Araguaia (MT). Até
Santos, o transporte passa a ser ferroviário, por meio das malhas ferroviárias concedidas à Ferronorte e à
Ferroban, acessando o porto de Santos.

A relevância da melhoria operacional através do investimento na infra-estrutura de transporte do Eixo
Norte-Sudeste está na possibilidade de redução dos custos e fretes para os fluxos de cargas, como
produtos químicos ou agroquímicos  importados via Porto de Santos ou provenientes do pólo fabril de
Cubatão (SP), com destino ao Centro-Oeste; açúcar, álcool e suco de laranja provenientes do interior de
São Paulo com destino ao porto de Santos; fluxo de commodities agrícolas com destino aos portos de
Itacoatiara ou Santos; entre outros.
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No Eixo Norte-Sudeste ocorrem propostas de intervenções nos estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Minas
Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. As obras abrangem as regiões onde a origem da
renda primária é proveniente do setor industrial, como as localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais
e Centro Amazonense, e outras, cuja vocação predominante são as atividades agropecuárias, como as locali-
zadas nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A seguir, as principais características econômicas das regiões localizadas ao longo desse corredor.

No estado do Amazonas percebe-se claramente a concentração da riqueza estadual. Na mesorregião Centro,
que contém o grande pólo industrial, a Zona Franca de Manaus, a renda primária alcançou R$ 34 bilhões, em
2004. Em situação oposta encontra-se a região Sul, com uma captação de riqueza de apenas R$ 610 milhões,
nesse mesmo período. A densidade demográfica no Sul é igual a 0,5 hab/Km2, contra 6 hab/Km2 na região
Centro Amazonense. Essas realidades mostram a necessidade de investimentos em regiões como o Sul
Amazonense, principalmente em infra-estrutura de transportes, de forma a permitir que municípios isolados
recebam os benefícios do desenvolvimento dos grandes centros.

No estado de Rondônia, as obras vão para a mesorregião Madeira-Guaropé. Essa mesorregião, onde se localiza
a capital do estado, detém 39% do PIB estadual, o equivalente a um total de R$ 3,8 bilhões em 2004. As
atividades econômicas predominantes são os setores de serviços e indústria. No setor de serviços, ganha
evidência o ramo do comércio varejista com 38% dos estabelecimentos localizados na capital. Na indústria,
desponta o subssetor extrativa mineral, que tem na cassiterita primária sua maior produção, correspondendo
a um volume extraído de 495 mil toneladas em 2004. Na atividade agropecuária, mesmo não sendo a principal
vocação econômica da região, existem as culturas de milho e café, que resultaram em um total de R$ 17,7
milhões, sendo que a região Nordeste faz parte do destino da safra de milho. A extração vegetal também
contribui de maneira significativa para economia regional, principalmente madeira em tora, que totalizou um
volume de 408 mil m3 em 2004, gerando US$ 5,9 milhões, para a cidade de Porto Velho, pela exportação dos
produtos derivados de madeira, sendo a China e os Estados Unidos os principais importadores.

O transporte hidroviário permite a ligação da capital, porto Velho, ao porto de Itacoatiara, no Amazonas, o que
resulta em uma diminuição no preço do transporte de seus produtos, tornando-os mais competitivos. Já na pecuária,
as criações de gado, com 2 milhões de cabeças e de aves, com 498 mil animais, em 2004, se sobressaem.

O estado de Rondônia é um dos maiores produtores do mineral cassiterita, destacando-se na região Madeira-
Guaropé o município de Candeias do Jamari, que extraiu em 2005 um volume igual a 115 milhões de m3. A maior
parte dessa extração fez frente à demanda do próprio estado e o restante foi para Minas Gerais e São Paulo.

As intervenções previstas no estado do Acre dizem respeito aos municípios contidos na mesorregião do Vale do Acre.
Essa mesorregião, com sede na capital Rio Branco, é considerada um dos maiores pólos econômicos do estado, e
participou com R$ 2,7 bilhões na composição total das riquezas estaduais em 2004. Para formar essa riqueza, a
região conta com renda primária originária do setor de serviços, das atividades relacionadas com o comércio vare-
jista; das produções de milho, arroz e mandioca, que contribuíram com R$ 98 milhões em 2004; da pecuária, e das
criações de bovinos e suínos. As atividades relacionadas ao extrativismo vegetal, principalmente a extração da
borracha, têm uma participação significativa na composição do produto interno bruto dessa região.

As obras previstas no eixo contemplarão o estado do Mato Grosso do Sul nas seguintes mesorregiões: Sudoes-
te, Sudeste e Centro-Sul Mato-grossense.

Entre essas mesorregiões, o Centro-Sul Matogrossense pode ser considerado um eixo econômico, pois con-
centra 27% do PIB estadual, o que representou R$ 5,3 bilhões na riqueza primária da região. Depois do setor
de serviços, sua principal atividade econômica está na extração do minério calcário. Na mesorregião Sudeste,
ocorre produção de algodão herbáceo, soja e borracha, além da pecuária.

CENÁRIO ECONÔMICO DO EIXO NORTE-SUDESTE
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No estado de Goiás, as obras são voltadas às mesorregiões Noroeste e Sul Goianas. As atividades econômicas
predominantes na mesorregião Sul Goiana são indústria e agropecuária. A característica principal da atividade
agrícola é a soja, que representou 10% da produção nacional em 2004, proporcionando uma riqueza para a
economia regional de R$ 2,2 bilhões. A produção de algodão, cana-de-açúcar e de girassol atingiu R$ 670 mi-
lhões. Com relação à pecuária, a região alcançou, em 2004, um total de 7,7 milhões de cabeças de gado. Os
incentivos oferecidos pelo governo do estado vêm atraindo novos investimentos para a região, aumentando o
número de empresas, o que se reflete no aumento da produção do setor industrial, que respondeu com um total
de R$ 5,5 bilhões em 2004. Os principais segmentos são farmacêutico, vestuário, metalúrgico e automobilístico.

As intervenções sugeridas no eixo para os estados de Minas Gerais estão nas mesorregiões da Zona da Mata,
Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e no Sul/Sudoeste de Minas.

As mesorregiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e o Sul/Sudoeste de Minas contribuíram com um total de R$ 44
bilhões em 2004, para a formação das riquezas do país. Na região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, destacam-se
as produções de soja, milho, café e cana-de-açúcar, que contribuíram com R$ 2,5 bilhões para a economia regional
em 2004. Na fruticultura, as safras de abacaxi e laranja atingiram um total R$ 329 milhões, nesse mesmo período. A
pecuária também é bem desenvolvida, com altos padrões de modernidade, alcançando no ano de 2004 um rebanho
bovino com 5,4 milhões de cabeças, que respondeu por uma produção de leite que gerou R$ 837 milhões.

Na região Sul/Sudoeste há a produção de café, que em 2004 gerou uma safra estimada em R$ 1,4 bilhão. A
pecuária também apresenta números significativos. No mesmo ano, o rebanho bovino chegou a contar com
2,3 milhões de cabeças. A produção industrial está, em alguns segmentos, diretamente relacionada com a
agropecuária. Um exemplo são as instalações de indústrias de café nessa região. Há também empresas de
autopeças e de componentes eletrônicos.

A Zona da Mata foi a que apresentou menor participação na composição do PIB estadual, cerca de R$ 11 bilhões em
2004. Na atividade industrial predominam os setores têxtil, vestuário, calçadista e de produtos alimentícios. A
cultura de café ainda responde pela maior produção agrícola na Zona da Mata, alcançando R$ 605 milhões em 2004.

Em São Paulo, as intervenções propostas neste eixo contemplam grande parte do estado. As mesorregiões são
Ribeirão Preto, Araçatuba, Bauru, Araraquara, Piracicaba, Campinas, Presidente Prudente, Macro Metropolita-
na Paulista e Metropolitana de São Paulo.

Na mesorregião Metropolitana de São Paulo o valor da riqueza primária alcançou R$ 289 bilhões em 2004. Isso
representou um percentual de 16% na composição das riquezas do país. O potencial econômico dessa região está
ligado ao setor industrial, pois, embora o setor de serviços tenha maior participação na composição do PIB, suas
atividades se concentram na gestão de importantes complexos industriais, comerciais e financeiros. As ativida-
des industriais de maior projeção são as de bens de consumo (vestuário, alimentação, farmacêuticos e higiêni-
cos) e as de automóveis e eletrodomésticos. Quanto ao comércio exterior, essa região responde por 15% do total
exportado pelo país. O valor chegou a US$ 15 bilhões em 2004. Os principais produtos exportados são os industri-
alizados, dos quais 13% seguem para os Estados Unidos e 9,5% para a China.

Nas mesorregiões de Bauru, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto estão as maiores produções de cana-de-
açúcar, entre as regiões do estado de São Paulo descritas nesse eixo. Essa cultura produziu um total de R$ 4,2
bilhões em 2004, representando  32% de tudo o que foi produzido desse bem no país.

A citricultura tem uma participação relevante na formação do PIB paulista. As maiores produções de cítricos
estão na região Araraquara, que alcançou um total de R$ 635 milhões em 2004. Com relação ao comércio
exterior, a exportação de suco de laranja e derivados gerou um total de US$ 326 milhões em 2004.

A pecuária assinalou um rebanho de 10 milhões de cabeças em 2004. Parte dessa criação é destinada aos
estabelecimentos de abate de animais, que obtiveram um volume de exportação próximo às 500 mil tone-
ladas de carne desossada.
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Depois da região Metropolitana de São Paulo, a região de Campinas é de grande importância em termos esta-
duais. Sua participação no PIB regional girou em torno de 11% em 2004. Isso representou R$ 60 bilhões na
economia regional. A grande contribuição para esse valor veio do setor industrial, em atividades da indústria
tradicional, como a automotiva, têxtil, metalúrgica e petroquímica.

As regiões abrangidas nesse corredor apresentam grandes diversidades econômicas, sejam regiões com gran-
de concentração de renda, como é o caso daquelas contidas nos estados de São Paulo e Minas Gerais, sejam
aquelas com um PIB per capita igual a 0,02% do PIB do país, como as regiões pertencentes aos estados do
Acre e Roraima. Há também grande volume de produtos agrícolas, como soja e café, e uma grande participa-
ção das indústrias de eletrônicos e automobilística.

Os principais projetos sugeridos no PLB para o eixo têm início na expansão da hidrovia do rio Madeira, entre os
municípios de porto Velho e Guajará-Mirim (RO), com a abertura de canal navegável para barcaças e chatas.
Essa expansão proporcionará a ligação com a Bolívia.

Entre as intervenções rodoviárias, destaca-se a recuperação do pavimento da pista de rolagem da BR-174 (MT)
e BR-364 (RO). Esta rodovia é corredor de fornecimento de produtos agrícolas ao sistema de transportes da
hidrovia do rio Madeira (porto de Porto Velho). A proposta de recuperação do pavimento será condizente para
o suporte de alto tráfego de veículos de carga.

Existe o projeto ferroviário que implementa a sinalização de passagens de nível municipais, da malha ferroviária
operada pela Ferroban, nos trechos entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. A sinalização trará melhorias
para o desempenho operacional da ferrovia e ocasionará um aumento na segurança da população local.

PROJETOS DO EIXO NORTE-SUDESTE
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As estimativas de investimentos mínimos nas infra-estruturas de transporte, segundo as respectivas
categorias de intervenções, necessárias para a melhoria operacional do Eixo Norte-Sudeste são mostra-
das na tabela a seguir.

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO NO EIXO NORTE-SUDESTE

VII. EIXO LESTE-OESTE (E7)

O Eixo Leste-Oeste apresenta origem em Cruzeiro do Sul (AC) e término em Salvador (BA), fazendo conexões
entre as regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste do país e passando pelas capitais Rio Branco, Cuiabá, Brasília
e Salvador, conforme observado na figura a seguir.

Trata-se de um eixo rodo-hidroviário que se utiliza da rodovia BR-364 no Acre, Rondônia e Mato Grosso; da
rodovia BR-070 no Mato Grosso e Goiás; da rodovia BR-020 em Goiás e na Bahia; e da BR-242 na Bahia.
Compõem também o eixo as hidrovias Mamoré e Guaporé, no estado de Rondônia.

A relevância deste eixo está na proposta da otimização do transporte para o fornecimento de cargas ao
complexo portuário da Bahia, na melhoria do escoamento dos produtos agrícolas produzidos no oeste baiano
e nos estados de Goiás e Mato Grosso, bem como a acessibilidade com Eixo Norte-Sul, maximizando a capaci-
dade operacional da hidrovia Araguaia-Tocantins, no transporte de granéis sólidos e líquidos.
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Devido à grande extensão territorial compreendida neste eixo, as intervenções alcançaram regiões com dife-
rentes características geográficas e econômicas. Este corredor intercepta regiões com densidades demográficas
que vão de 2 hab/Km2 a 770 hab/Km2, e também regiões com alto índice de desenvolvimento econômico, sendo
de grande relevância para a formação do PIB brasileiro.

As regiões contidas neste eixo compreendem os estados do Espírito Santo, Bahia, Acre, Rondônia, Piauí, Cea-
rá, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, além do Distrito Federal.

Apresenta-se, a seguir, uma descrição das características econômicas das regiões contempladas no eixo.

As obras destinadas ao estado do Acre estão localizadas em duas mesorregiões que são consideradas dois
grandes pólos econômicos: o Vale do Juruá e o Vale do Acre. O Vale do Juruá, embora considerado potencial
econômico do estado, apresenta indicadores econômicos pouco expressivos. A produção total de bens e de
serviços finais dessa região atingiu  apenas R$ 552 milhões em 2004, representando 0,03% do PIB da econo-
mia brasileira. A região do Vale do Acre, com sede na capital Rio Branco, respondeu com um total de R$ 2,7
bilhões em 2004. Para compor essa cifra, a região conta com renda primária proveniente do comércio varejis-
ta e do setor de serviços, No setor de serviços, as atividades relacionadas com o comércio varejista. Na
agricultura, as produções de milho, arroz e mandioca, que contribuíram com R$ 98 milhões em 2004. A pecu-
ária detinha um rebanho de 2 milhões de cabeças em 2004. A criação de suínos contava com 62 mil animais
nesse mesmo período. As atividades relacionadas com o extrativismo vegetal também têm uma participação
importante na formação do PIB estadual, principalmente, a extração da borracha, cuja produção agregou R$
2,8 milhões à economia regional em 2004.

As intervenções previstas neste eixo para o estado de Rondônia contemplarão a mesorregião do Madeira-Guaropé.

A atividade econômica predominante nessa região é o comércio, seguido da indústria. A atividade industrial de
grande importância é a extrativa mineral, decorrente da extração do minério da cassiterita primária, cuja
produção atingiu 495 mil toneladas. Na atividade agropecuária, embora não corresponda com grandes produ-
ções, existem as culturas de milho, mandioca e café. Elas produziram um total de R$ 57,7 milhões, sendo que
parte da safra de milho é destinada ao abastecimento da Região Nordeste.

As obras propostas no eixo para o estado do Mato Grosso são destinadas a regiões de grande importância
econômica para o estado e para o país. Nessas regiões, estão municípios como Sorriso, um dos maiores produ-
tores de soja do país, e Barra dos Bugres, responsável por 9,8% da produção nacional de calcário,
correspondendo a um volume igual a 3,5 bilhões de toneladas.

O estado de Goiás é contemplado com obras destinadas às mesorregiões Noroeste, Centro, Leste e Sul Goiano.
Nas mesorregiões Centro e Sul Goiano concentram-se as maiores produções de bens e serviços do estado.

No Centro Goiano, reside a metade da população do estado. Essa característica se deve, em parte, pelo desen-
volvimento das atividades industriais, implicando na migração da população para a área urbana. Isso reflete na
produtividade da atividade agropecuária dessa mesorregião, que contribui com apenas 7% na formação das
riquezas regional. Tal realidade pode ser comprovada pelo valor do PIB agropecuário, que alcançou um total de
R$ 2,9 bilhões em 2004, contra uma produção de R$ 12,8 bilhões da indústria.

Existe a vocação agrícola do Sul Goiano em que as culturas de soja, milho e algodão atingem participações
importantes nos níveis nacionais. Esses produtos captaram para a região um total de R$ 3 bilhões em 2004,
ano em que só a cultura de soja respondeu por R$ 2,2 bilhões. Na pecuária, os segmentos relevantes são o
rebanho bovino, aves e leite. Na atividade industrial, despontam a indústria extrativa mineral, a indústria de
transformação e a de construção civil.

CENÁRIO ECONÔMICO DO EIXO LESTE-OESTE



78

As intervenções também alcançam o Distrito Federal. Por sediar a capital federal, as atividades econômicas na área
estão relacionadas à administração pública, o que se projeta no PIB de serviços, que responde por 89% do PIB do
Distrito Federal. Além do comércio e da prestação de serviços, o turismo de negócio tem sido uma referência para
investimento nessa região, pois o fluxo de pessoas das mais diversas regiões do país e do mundo faz com que as
atividades relacionadas aos serviços estejam voltadas para o atendimento da demanda desse tipo de consumidor.

As mesorregiões do estado de Minas Gerais consideradas no eixo são Norte de Minas, Zona da Mata e o Noro-
este de Minas. Nessas mesorregiões percebe-se uma heterogeneidade nos indicadores econômicos, pois, ana-
lisando as produções de bens e serviços, verifica-se que o Noroeste alcançou um valor de R$ 2 bilhões em
2004, enquanto a região da Zona da Mata obteve R$ 12 bilhões.

Nessas mesorregiões, a atividade econômica predominante é o setor de serviços, o que pode ser explicado
pela sua forte relação com os processos de urbanismo e os reflexos gerados pela expansão dos setores
industrial e agropecuário. Particularmente na Zona da Mata, é a produção de café que se destaca, atingindo
R$ 605 milhões em 2004.

No Noroeste, a atividade econômica predominante é a agropecuária. As produções agrícolas das culturas
mais representativas são a soja, o milho, o café, o feijão e o algodão. Relacionadas com essas produções,
instalam-se indústrias que utilizam esses grãos como insumos intermediários para a produção de seus
produtos, como é o caso do café.

As intervenções propostas em Ligações Complementares beneficiam o estado do Espírito Santo, mais precisa-
mente na mesorregião Central Capixaba. Nessa mesorregião está a capital do estado, o que justifica o valor de
R$ 24 bilhões no total da produção de bens e serviços para o ano de 2004. Essa região encontra na atividade
industrial sua principal vocação. Essa tendência é motivada pela infra-estrutura logística favorável, perten-
cente a essa região, composta por terminais portuários, linhas férreas, rodovias, entre outros itens. As indús-
trias são de bens de consumo (vestuário e alimentação), de fabricação de produtos de minerais não-metáli-
cos, metalurgia básica, entre outras.

Embora a atividade agropecuária tenha uma representação pequena na formação do PIB da mesorregião
Central Capixaba, existe a criação de bovinos (358 mil cabeças), desenvolvida com altos padrões tecnológicos,
e, na agricultura, a cafeicultura, responsável por uma produção que alcançou R$ 317 milhões em 2004.

No estado da Bahia as obras destinam-se às mesorregiões do Centro Norte, Sul e Extremo Oeste Baiano.

Somando-se os PIBs dessas regiões baianas, chegou-se a um valor de R$ 17 bilhões em 2004, o que representou
1% do PIB brasileiro. A atividade agropecuária participou com um total de R$ 4 bilhões, na composição desse
valor, sendo os segmentos agrícolas e pecuários os de maior relevância.  A produção agrícola alcançou um total
de R$ 2,3 bilhões em 2004, obtidos a partir das safras de: soja, algodão, cana-de-açúcar, milho e mamona. As
culturas predominantes foram a soja e o algodão, na microrregião de Barreiras (743 mil toneladas); o café, na
microrregião de Seabra (24 mil toneladas); e a mamona na microrregião do Senhor do Bonfim (4 mil toneladas).
A produção de mamona, no Centro Norte, respondeu por 69% do total produzido no Brasil, equivalendo a uma
cifra de R$ 64 milhões. A soja no Extremo Oeste representou 4,3% da produção nacional, atingindo um valor de
R$ 898 milhões. Com relação à produção da fruticultura no Extremo Oeste, predomina a cultura do mamão, que
gerou um total de R$ 50 milhões. No Centro Sul, há o maracujá, que alcançou R$ 43 milhões em 2004. Na pecuá-
ria, predomina a criação de bovinos, que atingiu um total de 5,6 milhões de cabeças em 2004, gerando um volume
de leite no valor de 477 milhões de litros. A maior concentração de bois está na região do Centro Sul baiano. Além
disso, nessa região está o município de Jequié onde se localiza o poliduto de derivados de petróleo e álcool, que
atualmente é um grande centro de distribuição, abastecendo parte de Minas Geras e do Espírito Santo.

No Norte Baiano e no Centro Sul está um dos maiores centros de extração de calcário do estado. Os maiores
fornecedores desse mineral foram os municípios de Ituaçu e Campo Formoso, que alcançaram uma produção
de 585 mil toneladas em 2004.
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As mesorregiões contempladas no estado do Piauí são o Sudeste e o Sudoeste Piauiense. Como essas regiões
enfrentam longos períodos de seca, a atividade agrícola é praticamente voltada para a subsistência. A região
atingiu R$ 495 milhões nessas produções, sendo que a soma dos totais de soja e de castanha de caju respon-
deram por R$ 282 milhões nesse período. Atualmente, no Sudoeste, está instalada a indústria de biodiesel que
não somente vem aumentando a participação do setor industrial na composição do PIB da região, como tam-
bém o incentivo para a produção das culturas de mamona e girassol.

No estado do Ceará, as obras são dirigidas à mesorregião Metropolitana de Fortaleza. A presença da capital do
estado como um dos municípios dessa mesorregião subestima alguns indicadores econômicos. A produção de
bens e serviços finais atingiu R$ 21 bilhões, o que representa 63% do PIB do estado. A atividade econômica
com maior participação na composição dessa riqueza foi o setor de serviços. O dinamismo desse setor está
diretamente relacionado com a vocação turística dessa região, que  movimenta grande parte dos segmentos
de restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos relacionados com a atividade turística.

Embora a atividade agrícola seja pouco representativa, a região respondeu por uma produção de castanha de
caju no valor de R$ 7,4 milhões, sendo que grande parte dessa produção destinou-se ao mercado externo,
sendo os Estados Unidos e o Canadá os principais importadores.

Citam-se como projetos rodoviários de grande relevância a duplicação da rodovia BR-070, do trecho que liga
Cuiabá (MT) até o entroncamento da BR-153, em Goiás (possibilitando assim o acesso às Hidrovias Araguaia-
Tocantins-Rio das Mortes), e a da BR-242, de Luís Eduardo Magalhães a Feira de Santana, ambos na Bahia.
Estas duplicações representam a melhoria da integração física, diminuindo a distância e aprimorando o nível
do serviço de transporte entre o Centro-Oeste e o Nordeste.

Outra justificativa do projeto de duplicação da BR-242 está na melhoria das condições de transporte da produ-
ção de soja baiana, proveniente da região do município de Barreiras, com destino ao porto de Ilhéus, provendo
assim novas alternativas para o corredor de exportação do agronegócio.

PROJETOS DO EIXO LESTE-OESTE
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Para a viabilização da implantação dos projetos sugeridos para o Eixo Leste-Oeste, estimam-se investimentos
em obras civis, por tipo de categoria, conforme a tabela a seguir.

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO NO EIXO

A diretriz do Eixo Estruturante para o Eixo Nordeste-Sudeste consiste na interligação entre São Luís (MA) e o
Rio de Janeiro (RJ), por meio das modalidades hidroviária, rodoviária e ferroviária. As infra-estruturas são
compostas pelo acesso ferroviário do porto de Itaqui e terminam no acesso ferroviário do porto do Rio de
Janeiro.  Esse conjunto de infra-estruturas é formado pela malha ferroviária da CFN, no trecho de São Luís a
Teresina; BR-407 até Petrolina (PE); hidrovia do São Francisco até Pirapora (MG); malha ferroviária da FCA e
MRS, acessando o porto do Rio de Janeiro.

A cidade de Petrolina (PE), junto com Juazeiro (BA), forma o maior aglomerado humano do semi-árido, onde
ocorre grande cultivo de frutas, destinadas à exportação. O eixo passa por capitais estaduais importantes
como Belém (PA), Teresina (PI), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

VIII. EIXO NORDESTE-SUDESTE (E8)
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As obras contidas no Eixo Nordeste-Sudeste atingem os estados do Maranhão, Piauí, Pernambuco, Bahia,
Minas Gerais e São Paulo e o Rio de Janeiro.

Esse corredor alcança regiões que apresentam características geográficas e econômicas bem distintas, tais
como as contidas no estado do Piauí, com baixos níveis de produtividade econômica e aquelas pertencentes
ao estado de Minas Gerais, que respondem com percentuais significativos para a economia brasileira.

A seguir, apresentam-se as principais vocações econômicas das mesorregiões contempladas neste eixo.

No estado do Maranhão as intervenções contemplarão as mesorregiões do Norte, Oeste e Sul Maranhense. A
mesorregião Norte, onde está a capital, concentra a maior produção de bens e serviços do estado. Em relevo
o setor exportador, que respondeu por 63% do total exportado pelo estado em 2004, representando um valor
de US$ 776 milhões para a economia local. Os principais produtos exportados foram o ferro fundido, minérios
de ferro aglomerados e grãos de soja. A atividade industrial, depois do setor de serviços, é a que movimenta
a economia da região. Nessa atividade, os setores predominantes são alimentação, artigos para vestuário,
metalurgia básica e fabricação de produtos de metais. Embora a agricultura seja basicamente de subsistência,
há a relevância da produção de soja na região Sul, que, além de atingir R$ 456 milhões em 2004, contribuiu
para a exportação, principalmente no município de Porto Franco, onde o total exportado de grãos de soja
gerou US$ 4 milhões para a economia local.

As mesorregiões do estado do Piauí estão contidas no eixo são Centro Norte, Sudoeste e o Sudeste Piauiense.
As mesorregiões do Sudoeste e o Sudeste contêm municípios, cujo PIB per capita alcançou o percentual de
0,06% do PIB per capita do país, isto reflete o baixo índice de desenvolvimento dessas regiões. Como essas
localidades enfrentam longos períodos de seca, a atividade agrícola é praticamente voltada para a subsistên-
cia. A região atingiu uma cifra de R$ 495 milhões nessas produções, sendo que a soma dos totais de soja e de
castanha de caju responderam por R$ 282 milhões, em 2004. Atualmente, no Sudoeste está instalada a indús-
tria de biodiesel, que não somente vem aumentando a participação do setor industrial na composição do PIB
da região, como também o incentivo para a produção das culturas de mamona e de girassol.

Quanto à mesorregião Centro-Norte, apresenta indicadores econômicos mais expressivos. O comércio varejis-
ta e atacadista foi uma das atividades que mais contribuíram para a composição do PIB de serviços. A ativida-
de industrial atingiu uma produção que foi estimada em R$ 2,5 bilhões em 2004. Os setores com maiores
projeções foram os de bens de consumo (alimentação, bebida e vestuário) e fabricação de produtos de mine-
rais não-metálicos.

No estado de Pernambuco, as obras se destinam às mesorregiões do São Francisco e do Sertão pernambucano.

Na mesorregião de São Francisco localiza-se o município de Petrolina, onde a agricultura irrigada, utilizando
inovações tecnológicas, fornece as condições necessárias para o desenvolvimento da fruticultura. Essa ativi-
dade vem ganhando participações nos mercados nacionais e internacionais. Entre as frutas produzidas, em
2004, destacam-se uva, que contribui com 21% da produção nacional, gerando R$ 312 milhões; manga com
uma produção que alcançou R$ 61 milhões, e goiaba, respondendo por um total de R$ 48 milhões. No setor
industrial, predominam as indústrias de transformação de produtos não metálicos e de fabricação de alimen-
tos, que estão localizadas, na sua grande maioria, no município de Petrolina. No comércio exterior, as expor-
tações de uva e manga alcançaram um volume de 54 mil toneladas em 2004.

As obras no estado da Bahia sugerem intervenções nas mesorregiões do Vale São Franciscano, no Centro
Norte, no Nordeste e no Centro Sul baianos.

CENÁRIO ECONÔMICO DO EIXO NORDESTE-SUDESTE
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Na mesorregião do Vale São Franciscano, a atividade econômica predominante é a industrial, que respondeu por 44%
do PIB da mesorregião. Mas sua participação na formação do PIB do estado foi muito pequena, perto de 0,2%, indican-
do a escassez de riquezas nos municípios que compõem esta mesorregião. Essa atividade é movimentada por grandes
produções provenientes das plantações de frutas da região. É fundamental destacar a importância do planejamento de
políticas de incentivos que promovam o desenvolvimento regional. Esse é o caso da produção industrial do Pólo
Agroindustrial de Petrolina/Juazeiro, onde se concentram os maiores produtores de manga, uva e melão do país. Devido
aos investimentos tecnológicos, essa região responde por uma das maiores produções de manga do Brasil. Essa chegou
a alcançar, em 2004, 36% da produção nacional. Com cerca de 58% dos plantios de manga existentes em todo o Vale,
essa cultura gera um efeito positivo na renda das famílias, por meio da geração de empregos, diretamente promovidos
por essa atividade. São imprescindíveis projeções de infra-estrutura que busquem otimizar o escoamento desses pro-
dutos, para que possam alcançar seus destinos de forma eficiente e com menos custos.

As intervenções propostas no eixo para o estado  de Minas Gerais abrangem municípios que apresentam entre si
grandes diversidades com relação às atividades econômicas. Essas regiões mineiras estão agrupadas nas seguintes
mesorregiões: Norte, Noroeste, Central, Sul/Sudoeste de Minas e as regiões Zona da Mata e Campo das Vertentes.

Os municípios localizados na mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte apresentam altos níveis de produ-
ção de bens e serviços, pois o PIB dessa mesorregião respondeu por 42% do PIB estadual em 2004, represen-
tando um total de R$ 72 bilhões. Na composição desse valor merece destaque a participação dos sub-setores
de comércio e de serviços, que responderam por um percentual de 42%. Na atividade industrial, têm impor-
tância os sub-setores de metalurgia, automobilístico, petroquímico e alimentício. Com relação às exporta-
ções, os produtos da indústria de metalurgia são os mais exportados, como é o caso dos bens de ferro fundido
bruto e o fio-máquina9 de ferro, que totalizaram US$ 273 milhões em 2004.

A atividade agrícola na mesorregião Sul/Sudoeste apresenta culturas com grande representatividade nacio-
nal, como café, batata e milho. O valor da produção desses produtos foi igual a R$2 bilhões em 2004. A cultura
do café respondeu por 21% do total produzido nacionalmente. Na fruticultura predomina a produção de figo,
tangerina e pêra. Na pecuária, os destaques vão para a criação de aves e bovinos, sendo que o número daque-
las foi igual a 14 milhões de unidades e desses de 2,3 milhões de cabeças em 2004. Além disso, o rebanho de
bovinos gerou 1 milhão de litros de leite nesse mesmo período.

No estado do Rio de Janeiro, as intervenções propostas são voltadas aos municípios pertencentes às
mesorregiões do Centro e Sul Fluminenses e à Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A economia da mesorregião Metropolitana é de grande importância no âmbito nacional.  Em 2004, contribuiu
com 7,5% para a formação do PIB do país, correspondendo a um valor de R$ 126 bilhões em 2006. A atividade
industrial participou com 29% do PIB da mesorregião, tendo predominância as indústrias química, siderúrgi-
ca, de produtos alimentares e bebidas. As atividades relacionadas com o turismo também respondem por
grande parte das riquezas da região, pois a cidade do Rio de Janeiro é um dos roteiros turísticos brasileiros
mais visitados pelos turistas estrangeiros.

O Sul Fluminense é caracterizado pelas atividades industriais, que alcançaram um total de R$ 21 bilhões em 2004,
com ênfase na indústria de transformação, que respondeu por 27% da produção estadual em 2004. Um dos segmen-
tos dessa atividade com grande importância automobilística para a economia regional está no município de Resende.

Na mesorregião Centro Fluminense predomina a atividade industrial, cuja produção atingiu R$ 1,3 bilhão em
2004, com destaque para o segmento de fabricação de artigos de vestuário, no município de Nova Friburgo,
que alcançou nas exportações desses produtos um valor de US$ 4 milhões em 2004, sendo os Estados Unidos,
Chile e Argentina seus principais destinatários. Com relação à agropecuária a participação atingiu 6% na
composição do PIB da região, gerando um total de R$ 196 milhões em 2004.

9 - Resultado de processo transformação mecânica de blocos de aço em fio acondicionados na forma de rolos
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As intervenções sugeridas para o estado de São Paulo são para a mesorregião Metropolitana, que responde
por um terço das riquezas produzidas no país, e abriga 53% das indústrias do Brasil. Isso destaca a atividade
industrial como o maior potencial econômico da região, embora o setor de serviços tenha maior participação
na composição do PIB. As atividades predominantes no setor de serviços concentram-se em gestão de impor-
tantes complexos industriais, comerciais e financeiros. As atividades da indústria com maiores projeções são
as de bens de consumo (vestuário, alimentação, farmacêuticos e higiênicos), as de automóveis e as de eletro-
domésticos. Com relação ao comércio exterior, a região responde por um volume de 15% do total exportado
pelo país. O valor foi igual a US$ 15 bilhões em 2004, sendo que 91% dos produtos enviados ao exterior foram
os industrializados. Os maiores destinos para esses produtos foram o Mercosul, América do Norte e Europa.

As intervenções deste eixo abrangem regiões com grande dependência de melhores infra-estruturas de trans-
portes, sejam aquelas de grande dimensões econômicas, como é o caso das que pertencem aos estados de
São Paulo e Minas Gerais, que necessitam de menores custos de transporte, de maneira a tornar seus preços
mais competitivos, sejam aquelas com baixo índice de desenvolvimento, como é o caso de algumas regiões da
Bahia e Pernambuco. Nestes dois últimos estados verifica-se a dependência de meios de transporte que otimizem
o escoamento de seus produtos, principalmente as frutas produzidas no pólo Petrolina/Juazeiro.

Um dos projetos mais relevantes do Eixo Nordeste-Sudeste é a qualificação da hidrovia do São Francisco.
Neste projeto constam obras de dragagem, balizamento e sinalização no canal navegável do rio, que trará
operacionalidade ao corredor hidroviário de exportação Centro-Leste.

Em Minas Gerais, está a BR-040, que dispõe de proposta de projeto de duplicação no trecho de Paracatu a
Matias Barbosa, para melhorar o nível de serviço e os tempos de viagens no transporte de carga fracionada e
industrializada entre Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

Nas obras ferroviárias destaca-se a recuperação da Ferrovia concedida à CFN no trecho que liga o porto de
São Luís a Teresina, com o objetivo de reduzir os custos de produção e circulação e dinamizar a  economia.

Além disso, foi proposta a construção de aeroportos nos estados de Minas Gerais e Pernambuco (aviação
regional), com a finalidade de atender a demanda atual e permitir maior segurança no trânsito de aeronaves
e maior conforto aos usuários.

PROJETOS DO EIXO NORDESTE-SUDESTE
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A viabilização da implantação dos projetos sugeridos para o Eixo Nordeste-Sudeste exige investimentos em
obras civis, por tipo de categoria, conforme a tabela a seguir.

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO NO EIXO NORDESTE-SUDESTE

IX. EIXO DE CABOTAGEM (E9)

O Eixo de Cabotagem consiste na interligação dos principais portos localizados na costa brasileira, por
meio das factíveis rotas comerciais entre os portos de Macapá (AP) e Rio Grande (RS), permitindo opera-
ções de transporte de cabotagem e de comércio exterior, para cargas conteinerizadas, cargas a granel, roll
on –roll off e carga em geral.

O trajeto contempla grandes portos como o de Santos e São Sebastião em São Paulo, Itaguaí (RJ) e Itaqui
(MA), apresentando variação de volume transportado de 50 a 150 milhões de toneladas anuais. Rio Gran-
de (RS), São Francisco do Sul (SC), Paranaguá (PR), Vitória (ES), Aratu (BA) e Vila do Conde (PA), entre
outros portos, também participam desse eixo, e transportam intervalo de volume anual de carga entre 10
a 50 milhões de toneladas.

A figura a seguir contém a diretriz do Eixo de Cabotagem e ilustra o extenso potencial econômico das rotas
dessa modalidade, pois através do aumento da frota de marinha mercante brasileira, da maior oferta da fre-
qüência de embarcações no sentido Norte-Sul e da melhoria da infra-estrutura portuária será possível obter
tarifas de fretes mais competitivos, atraindo cargas provenientes dos pólos de produção de bens de consumo
manufaturados. Além disso, as maiores concentrações populacionais estão localizadas em capitais e centros
urbanos próximos à costa oceânica, possibilitando assim uma efetiva operacionalização da cabotagem como
um sistema de distribuição de cargas e produtos de melhor eficiência energética e ambiental.
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As intervenções propostas no Eixo de Cabotagem englobam as regiões Norte (Pará e Roraima), Nordeste
(Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), Sudeste (Espírito
Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) e Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Assim, atingem os
principais portos do litoral brasileiro, integrando os estados do Pará até o Rio Grande do Sul. As obras desse
eixo são importantes para o desenvolvimento das mesorregiões em que atuam, por se tratar de uma relevante
via de escoamento da produção de cada uma delas para outras regiões do país e para o exterior, servindo
também de porta de entrada de produtos e insumos para o consumo e a produção local. Este eixo atua como
alimentador para os pontos mais distantes de suas áreas de influência, bem como de ponto de recepção e
escoamento da produção dessas áreas, integrando o transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário.

Existem produtos que são embarcados ou desembarcados em praticamente todos os portos, como o trigo e
seus derivados, petróleo e seus derivados. Há também o turismo, por meio dos cruzeiros marítimos que cru-
zam o litoral brasileiro. Além disso, cada região tem os produtos próprios de suas vocações econômicas.

São apresentados a seguir as características das mesorregiões aqui contempladas a partir da movimentação portuária
(principais produtos importados e exportados) dos principais portos localizados nos estados contidos neste eixo.

No Pará, o porto de Belém tem como área de influência a quase totalidade do território paraense, além do
extremo norte do Tocantins e o sudeste do Maranhão. O movimento de cargas em 2006 foi de 260,4 mil
toneladas de importação e 686,7 mil toneladas de exportação. Os principais produtos que entram por este
porto são trigo, com 135,9 mil toneladas; derivados de petróleo e bens de capital. Por ele saem madeira (414,3
mil toneladas), silício metálico e papel.

No Maranhão, o porto de Itaqui  tem um movimento de carga da ordem de 9 milhões de toneladas de exporta-
ção. Como principais produtos de entrada figuram combustíveis, GLP e fertilizantes. Com relação aos produtos
exportados, destacam-se o alumínio, o ferro gusa, o minério de ferro, a soja e o minério de manganês, além do
turismo marítimo.

O porto de Fortaleza, no Ceará, é o segundo porto da região Nordeste em movimentação de contêineres e o
quarto do país em volume de carga total, com um fluxo de 3,9 milhões de toneladas, segundo dados da Compa-
nhia Docas do Ceará. Os principais produtos escoados são castanha de caju (principalmente para exportação),
produtos químicos, derivados de petróleo, têxtil, confecções e outros itens de produção local. Como itens de
entrada no porto, sal, arroz, e algodão. O porto de Fortaleza, assim como os de Natal, de Recife e de Salvador,
é um importante ponto de parada de cruzeiros nacionais e internacionais.

O porto de Natal tem como área de atuação a mesorregião Leste Potiguar. Movimentou 309 mil toneladas de
carga em 2006. Os principais produtos de escoamento marítimo são frutas, com 142,5 mil toneladas, e açúcar,
com 63,3 mil toneladas. Na importação, aparece o trigo, com 88,3 mil toneladas.

O porto de Cabedelo, localizado na Paraíba, tem como área de influência também os estados de Pernambuco e
do Rio Grande do Norte. Os principais produtos desembarcados são coque de petróleo10 (248,4 mil toneladas),
carvão mineral (81,7 mil toneladas), derivados de petróleo (346,3 mil toneladas). O porto serve como ponto de
escoamento para vermiculita (6,0 mil toneladas), clinquer (128,9 mil toneladas), álcool (53,0 mil toneladas).

O porto de Suape, em Pernanbuco, por sua vez, tem como área de abrangência o sudeste do Piauí, o sul do Ceará,
os estados de Rio Grande do Norte, Paraíba, parte de Alagoas, a faixa litorânea de Sergipe e o noroeste da Bahia.
É um importante ponto de escoamento, principalmente de exportações dessas regiões, com movimento total de
carga de 2.237,0 mil toneladas em 2004. Os principais produtos exportados são açúcar (787,6 mil toneladas),

CENÁRIO ECONÔMICO DO EIXO DE CABOTAGEM

10 - Combustível fóssil sólido, derivado do petróleo, obtido como subproduto da destilação.
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cimento e clinquer (85,2 mil toneladas). Entre os produtos importados, destacam-se: fertilizantes (191,4 mil tone-
ladas), cevada (75,5 mil toneladas), milho (59,3 mil toneladas) e derivados de petróleo (32,3 mil toneladas). O
porto é importante ponto de entrada de produtos do Mercosul com movimentação de 620,6 mil toneladas.

Afetado pelas intervenções do eixo, o estado de Alagoas tem o porto de Maceió, que movimentou 1.675,1 mil
toneladas de carga total em 2006, com destaque para o escoamento de açúcar (977,9 mil toneladas), álcool
(135,3 mil toneladas), petróleo e seus derivados (140,5 mil toneladas). Os principais produtos recebidos são
adubo (116,2 mil toneladas), óleo diesel (96,8 mil toneladas), e trigo em grãos e em farelo (45,3 mil toneladas).
É um importante ponto de escoamento para o estado.

O porto de Sergipe, localizado na Barra dos Coqueiros, está situado na mesorregião do Leste Sergipano. Movi-
mentou 1.675,1 mil toneladas em 2002 e tem como principais itens embarcados toras de madeira (346,3 mil
toneladas) e uréia (99,1 mil toneladas). Como principais produtos desembarcados, figuram trigo (92,0 mil
toneladas) e fertilizantes (21,9 mil toneladas). Nessa mesorregião localiza-se aproximadamente 73% do PIB
estadual, com peso maior do setor industrial. Representa também quase 99% das exportações do estado e
tem uma população eminentemente urbana (82%).

As mesorregiões Metropolitana de Salvador e Sul Baiano, na Bahia, têm portos que são responsáveis por
grande escoamento de produtos da região, com um movimento de carga de 2,6 milhões de toneladas. Os
principais portos, objeto da intervenção, são os de Salvador e de Aratu, na área Metropolitana de Salvador, e o
porto de Ilhéus, no Sul Baiano. Os produtos mais embarcados são gasolina e outros derivados de petróleo
(porto de Aratu), produtos químicos, siderúrgicos (porto de Salvador) e soja, derivados de cacau e sementes
de algodão (porto de Ilhéus). Os itens desembarcados mais importantes são cobre, fertilizantes e nafta (porto
de Aratu); trigo, alimentos e equipamentos (porto de Salvador); amêndoas de cacau e peças industrializadas
(porto de Ilhéus). O porto de Salvador é expressivo endereço para o turismo marítimo.

O Espírito Santo abriga duas mesorregiões, a do Litoral Norte Capixaba e a Central Capixaba. Essas regiões
exportam, juntas, US$ 4,8 bilhões. O porto de Vitória, mais importante do estado, está localizado na região
Central e tem como área de influência todo o estado do Espírito Santo, bem como as áreas leste e oeste de
Minas Gerais, leste de Goiás, norte fluminense, sul da Bahia e de Mato Grosso do Sul. Os produtos mais movi-
mentados são os siderúrgicos; petróleo e seus derivados; café, em grão e solúvel; cacau, cereais, mármore e
granito, minério de ferro, ferro gusa e granéis.

No estado do Espírito Santo existem os portos de Tubarão, Barra do Riacho, Ubu, Regência e Praia Mole. O
porto de Tubarão é gerido pela Companhia Vale do Rio Doce e destina-se basicamente à exportação de minério
de ferro, com capacidade para 65 milhões de toneladas por ano. O porto de Barra do Riacho é administrado
pela Aracruz Celulose S/A e pela Celulose Nipo Brasileira e atua privativamente para essas duas companhias. O
principal produto de exportação é a celulose com 2.273,6 mil toneladas em 2002. O porto de Ubu é administra-
do pela Samarco Mineração e é voltado à exportação de pelotas de minério de ferro, com capacidade anual
para 20 milhões de toneladas.

O porto de Regência destina-se privativamente à movimentação de petróleo, com capacidade para 615 mi-
lhões de toneladas por ano. O porto de Praia Mole é administrado pela Usiminas e pela Açominas. Atende
também as siderúrgicas localizadas em Minas Gerais, tanto para desembarque de carvão metalúrgico como
para exportação de produtos siderúrgicos. O terminal de carvão pode movimentar 8 milhões de toneladas/ano
e o de produtos siderúrgicos pode exportar até 5 milhões de toneladas/ano.

A mesorregião do Rio de Janeiro compreende aproximadamente 7% do PIB nacional e é responsável por cerca
de US$ 6,3 bilhões em exportações. Além do estado fluminense, o porto do Rio tem como área de influência os
estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e as áreas do sudoeste de Goiás e do sul da Bahia, entre
outras. Os produtos movimentados de maior importância são os siderúrgicos, papel de imprensa, trigo, veícu-
los, petróleo e seus derivados. Além disso, é importante ponto de visitação dos cruzeiros nacionais e interna-
cionais, auxiliando o desenvolvimento turístico da região.
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No estado do Rio de Janeiro existe o porto de Itaguaí, administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro
e voltado à movimentação de carvão para a Companhia Siderúrgica Nacional, com terminal de minérios e de
alumina. É também utilizado como Terminal de Contêineres da Sepetiba TECON S/A.

As intervenções em São Paulo estão na região Metropolitana da cidade de São Paulo e no Vale do Paraíba
Paulista, sendo a primeira a mais importante do estado, respondendo por um PIB de R$ 300,3 bilhões, com
grande participação industrial (45%) do PIB local. Realiza exportações no valor de US$ 15,4 bilhões.

Situado nessa região está o porto de Santos, o maior do país, que movimentou cargas no volume de 76,3
milhões de toneladas em 2004, principalmente de soja e seus derivados (18,6 milhões de toneladas), açúcar
(12,8 milhões de toneladas), suco (1,6 milhão de toneladas), além de contêineres com movimentação de 26,6
milhões de toneladas. Na importação, os produtos em evidência são carvão (3,1 milhões de toneladas), fertili-
zante (2,3 milhões de toneladas), trigo (1,4 milhão de toneladas) e enxofre (1,4 milhão de toneladas).

Nessa mesma região está o porto de São Sebastião, que apresentou um movimento de 45,7 milhões de tonela-
das em 2000 e tem como principais itens exportados: produtos siderúrgicos, máquinas, equipamentos e veí-
culos. Os principais produtos importados são barrilha, sulfato de sódio, malte e cevada.

No Paraná, a mesorregião de Curitiba gera aproximadamente US$ 2,4 bilhões,  com destaque para a participa-
ção da indústria, que gira ao redor de 47%. As exportações da região atingem US$ 5,8 bilhões, sendo o porto
de Paranaguá exportador principalmente de produtos agrícolas da localidade, como madeira (727,2 mil tone-
ladas), açúcar (271,2 mil toneladas) e congelados (231,4 mil toneladas) e, mais recentemente, automóveis. As
importações são inexpressivas se comparadas às exportações

Em Santa Catarina são contempladas as regiões do Norte Catarinense, o Vale do Itajaí e o Sul Catarinense. Em
conjunto, respondem por um PIB de R$ 40,6 bilhões. São áreas com vocação maior para o setor industrial, com
participação de 53,6% no PIB das mesorregiões. Pelo porto de Itajaí embarcam produtos no valor de US$ 4,8
bilhões. Os principais produtos movimentados são madeira e seus derivados (430,9 mil toneladas), congelados
diversos (264,9 mil toneladas), produtos de cerâmica (56,0 mil toneladas). Além disso, a movimentação de
contêineres é de 4,9 milhões de toneladas.

Em Santa Catarina existem também os portos de São Francisco do Sul e Imbituba. O porto de São Francisco do
Sul é administrado pela Companhia porto de São Francisco do Sul, pertencente ao governo estadual. Movimen-
ta 7,9 milhões de toneladas de cargas, das quais 3,8 milhões de toneladas em granel líquido e 2,5 milhões de
toneladas de contêineres.

O porto de Imbituba era o porto de escoamento de carvão mineral produzido no estado. Com o declínio da
produção de carvão, o porto chegou a ser quase desativado. Atualmente está em um processo de alteração de
sua destinação. Teve o terminal de contêineres arrendado para terceiros, uma medida voltada à recuperação
do porto. Seu movimento foi de 295,6 mil toneladas de contêineres em 2006.

O Rio Grande do Sul foi contemplado pelo eixo de cabotagem nas mesorregiões Metropolitana de Porto Alegre e
Sudeste Rio-grandense. Essas duas mesorregiões geram, em conjunto, cerca de 4% do PIB nacional, sendo a Metro-
politana de Porto Alegre responsável isoladamente por 3,7% do PIB brasileiro (R$ 65,4 bilhões). As exportações
dessas regiões equivalem a quase 6% das exportações brasileiras (US$ 5,7 bilhões). O porto do Rio Grande movi-
mentou carga total de 32,2 milhões de toneladas em 2006. Os produtos mais embarcados nos portos são soja e seus
derivados, 5,8 milhões de toneladas, cavaco de madeira, 1,2 milhão de toneladas, além de celulose, máquinas e
aparelhos elétricos. Os maiores desembarques são trigo (1 milhão de toneladas); sulfatos diversos; e fertilizantes.

As intervenções feitas no eixo de cabotagem, que percorre todo o litoral brasileiro, permitem um melhor
aproveitamento dos portos, dando suporte à evolução das exportações e importações, com crescimentos
esperados de 23,4% e 23,7% ao ano, respectivamente, média geométrica observada no período de dezembro
de 2003 a dezembro de 2006 (Brasil, 2007a).
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Nessas mesorregiões, as exportações representam 60% do total nacional, correspondendo a US$ 81,4
bilhões em 2006.

No que diz respeito ao turismo marítimo, somente o porto de Santos espera receber 700 mil turistas em
2007, partindo do crescimento de 80% na temporada 2004/2005 a 2005/2006. Embora não se possa
considerar uma taxa de crescimento dessa magnitude por longo tempo, pode-se assumir que essa taxa
continue bastante forte para os próximos anos.

Os 700 mil turistas esperados no porto de Santos no corrente ano se deslocam para outros portos, principal-
mente do Nordeste, região que se torna cada vez mais atrativa para os turistas.

A melhoria da capacidade operacional dos portos marítimos brasileiros é de extrema importância para a redução
dos custos de estiva e de transbordo de embarcações feitos nos terminais. Os portos necessitam de melhoria da
acessibilidade de navios com maiores comprimentos de roda a roda11, calado12 e, conseqüentemente, maior tone-
lagem líquida13 de carga, sendo as intervenções de dragagem, aterros hidráulicos, ampliações de cais, ampliações
de berços e ampliações de molhes as mais necessárias para o aumento da interface navio-porto.

Além da melhoria da acessibilidade de embarcações e das interfaces navio-porto, são necessárias a ampliação da área
retroportuária, isto é, melhoria na capacidade de tráfego dos veículos terrestres, como trens e caminhões, e a amplia-
ção dos terminais especializados (frigoríficos, contêineres, granéis, petroquímicos e agrícolas). Sem a ampliação do
retroporto, as operações de estiva de navios não apresentarão reduções de tempos e de custos de sobrestadia14.

Assim, os projetos mais importantes são dragagem e derrocagem para aprofundamento no canal de acesso ao
cais dos portos de Santos (SP), São Sebastião (SP) e Itaguaí (RJ). Também citam-se as adequações portuárias
e retroportuárias e a dragagem dos berços no porto de Itaqui (MA). Na tabela a seguir estão listados os
projetos do Eixo de Cabotagem.

PROJETOS DO EIXO DE CABOTAGEM

11 - Extensão medida entre os extremos da embarcação.
12 - Extensão entre a superfície da água até à parte inferior do casco da embarcação.
13 - Ou net tonnage: capacidade máxima de carga de um navio, em toneladas.
14 - Ou demurrage: multa pela retenção de um navio além do prazo estabelecido para embarque ou
desembarque de carga.
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Para a viabilização da implantação dos projetos sugeridos para o Eixo de Cabotagem são previstos investimen-
tos em obras civis, por tipo de categoria, conforme a tabela a seguir.

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO NO EIXO DE CABOTAGEM

Os Projetos Metroviários consistem na implantação ou ampliação da malha metroviária das cinco mais populo-
sas capitais brasileiras. Essa malha visa melhorar a mobilidade urbana da população conectando os bairros e
cidades periféricas do entorno das capitais às respectivas zonas de comércio, serviço e indústria.

O maior benefício no aumento da malha metroviária está na melhoria do nível de serviço do transporte público
urbano, provendo, assim, a diminuição no tráfego de automóveis e, conseqüentemente, a redução da emissão
de gases poluentes provenientes da queima de combustíveis.

X. PROJETOS METROVIÁRIOS (PM)
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PROJETOS METROVIÁRIOS
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As intervenções metroviárias destinam-se às Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Hori-
zonte, Porto Alegre e Recife.

Com relação aos indicadores econômicos, ressalta-se a produção total de bens e serviços dessas regiões, que
representa um total de R$ 657 bilhões para a economia brasileira, ou 37% do PIB nacional. Outro indicador
relevante é o número de habitantes localizados nessas regiões, que corresponde a um total de 50,7 milhões,
representando 30% da população brasileira, e desses, 22,9 milhões são economicamente ativos15. Vale ressal-
tar que grande parte da população regional localiza-se na zona urbana.

Apresentam-se a seguir as características geográficas e econômicas de cada uma dessas regiões.

A região Metropolitana de São Paulo é a mais populosa do país, com cerca de 19 milhões de pessoas, e também
apresenta a maior densidade demográfica, com 2.065 hab/Km2, sendo que 96% da população regional encontra-
se na zona urbana. Além das características geográficas, vale ressaltar a grande importância econômica dessa
região para o crescimento do país, pois a participação na composição do PIB brasileiro atinge um percentual 16%,
correspondendo a um valor de R$ 293 bilhões. Na formação dessa riqueza o setor de serviços contribui com
50%, a indústria com 43% e a agropecuária com apenas 0,1%.

Nessa região, o número de pessoas ocupadas atingiu um total, no ano de 2000, de 7,7 milhões, sendo que, somente
na cidade de São Paulo encontravam-se 3,7 milhões de pessoas no mercado de trabalho, de 5,3 milhões de popula-
ção economicamente ativa. Esses indicadores evidenciam a importância de planejamento de políticas que visem à
otimização do deslocamento da população de forma a minimizar o tempo do percurso. Essas medidas poderão
contribuir para a inserção no mercado de trabalho dos indivíduos, que estão localizados nos arredores dos grandes
centros econômicos e necessitam de meio de transporte rápido e eficiente, tal como o transporte metroviário que,
além de atender a essas características, alivia os congestionamentos, a poluição e o uso excessivo de combustível.

Na região Metropolitana do Rio de Janeiro encontra-se uma população com 11 milhões de habitantes, com
98% localizado na área urbana, e uma densidade demográfica igual a 1120 hab/Km2. A contribuição para o PIB
nacional está em torno de 7%, representando um total de R$ 126 bilhões, onde parte desse total é devido às
atividades econômicas características do setor de serviços, que contribuem com 60% para a formação dessa
riqueza. A população economicamente ativa é de 5,3 milhões de pessoas, estando localizada próxima aos
grandes centros econômicos da região, tal como a cidade do Rio de Janeiro. Nessa cidade, localiza-se um total
de 206 mil empresas, empregando 2 milhões de pessoas. Além do fluxo dos residentes, a cidade recebe um
grande número de turistas, principalmente os estrangeiros, já que, segundo a Infraero (2004), 40% dos turis-
tas estrangeiros escolhem a cidade do Rio de Janeiro como ponto de chegada.

A região Metropolitana de Belo Horizonte compreende uma área de 39.509 Km2, uma população com 5,5 milhões de
pessoas e uma densidade demográfica igual a 141 hab/Km2. As atividades econômicas respondem por um total de R$ 71
bilhões, sendo os setores de indústria e serviços às atividades predominantes. Na cidade de Belo Horizonte encontram-
se 116 mil empresas que movimentam o mercado de trabalho local, empregando cerca de 1 milhão de pessoas.

A região Metropolitana de Porto Alegre contém uma população com 4,4 milhões de pessoas, das quais 92%
estão localizadas na zona urbana, e com uma densidade demográfica regional igual a 148 hab/Km2. O total da
renda regional alcança uma cifra de R$ 65 bilhões, sendo que a indústria contribui com 47%, para a formação
dessa riqueza, e o setor de serviços responde por 43%. Na cidade de Porto Alegre localizam-se 116 mil empre-
sas e um número de pessoas ocupadas na ordem de 720 mil.

A região Metropolitana do Recife abrange uma área de 2.760 Km2, onde residem cerca de 3,3 milhões de pessoas, das
quais 96% estão na zona urbana. A densidade demográfica é alta, correspondendo a 1209 hab/Km2. Essa região é o
centro da produção de bens e serviços finais da economia pernambucana, pois responde com 63% do PIB estadual.

CENÁRIO ECONÔMICO DAS REGIÕES METROPOLITANAS

15 - Segundo IBGE, compreende o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo.
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Isso equivale a um total de R$ 30 bilhões, sendo que para a composição dessa cifra o setor de serviços contribui com
51% e a indústria com 36%. Recife contém um total de 47 mil empresas que geram 425 mil empregos.

Os indicadores econômicos e geográficos das regiões descritas anteriormente evidenciam o número de indivídu-
os que dependem das atividades econômicas que estão localizadas nos grandes centros. A população residente
nessas regiões necessita de transportes rápidos e eficientes, não somente para alcançarem, ou para terem aces-
so, ao mercado de trabalho como também para se locomoverem nessas sem ter que enfrentar os grandes conges-
tionamentos, que estão cada vez mais comuns nesses tipos de regiões. Medidas que visem ampliar o transporte
metroviário permitirão não somente minimizar as distâncias percorridas, como também amenizar os congestio-
namentos e a poluição atmosférica, o que refletirá na qualidade de vida e no bem estar da população local.

Os projetos metroviários contemplam as regiões metropolitanas de Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre e os
mais significativos nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Sugere-se que as propostas mínimas de expansão metroviária para São Paulo e Rio de Janeiro sejam:

:: Aumentar a densidade metroviária na capital paulista e visam integrar os municípios da região metropolitana, tais
como, São Bernardo do Campo, Diadema, Guarulhos e Osasco com a cidade de São Paulo. As linhas sugeridas são:
Osasco/Santo Amaro, Osasco/Barra Funda e Barra Funda/Santo André, desativando as atuais linhas de trem
urbano operadas pela CPTM; Barra Funda/Aeroporto Cumbica; Santo André/Carrão passando por São Mateus;
Tamanduateí/USP Zona Leste; ampliação Linha 2 - Vila Madalena/Vila Lobos; Sacomã/Vila Olímpia acessando o
Aeroporto de Congonhas; ampliação Linha 5 - Largo Treze/Chácara Klabin; e Brigadeiro/Campo Belo.

:: A expansão na Grande Rio de Janeiro seria com as linhas: Siqueira Campos/Recreio via Ipanema,
Botafogo/São Conrado via Jóquei, Barra da Tijuca/Ilha do Governador passando por Jacarepaguá e o
Aeroporto Tom Jobim e ramal interligando estações Uruguaiana/Glória, acessando o Aeroporto Santos
Dumont.

PROJETOS METROVIÁRIOS

Para a viabilização da implantação dos projetos sugeridos para os Projetos Metroviários são previstos investi-
mentos em obras civis conforme a tabela a seguir.

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO EM PROJETOS METROVIÁRIOS
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O Projeto do Trem de Alta Velocidade, no corredor de transporte Rio de Janeiro - São Paulo, apresenta grande
relevância para o aumento da eficiência e competitividade do transporte de passageiros. A implantação do
projeto representa a garantia do maior intercâmbio e geração de oportunidades de negócios, comércio e
turismo entre os dois maiores centros industriais, comerciais e financeiros do Brasil.

CENÁRIO ECONÔMICO DAS REGIÕES METROPOLITANAS

XI. PROJETO TREM DE ALTA VELOCIDADE (TAV)

A região Metropolitana de São Paulo é a mais populosa do país, com cerca de 19 milhões de pessoas, e também apresen-
ta a maior densidade demográfica, com 2.065 hab/Km2, sendo que 96% da população regional encontra-se na zona
urbana. Além das características geográficas, vale ressaltar a grande importância econômica dessa região para o
crescimento do país, pois a participação na composição do PIB brasileiro atinge um percentual 16%, correspondendo a
um valor de R$ 293 bilhões. Na formação dessa riqueza o setor de serviços contribui com 50%, a indústria com 43% e
a agropecuária com apenas 0,1%. Nessa região, o número de pessoas ocupadas atingiu um total, no ano de 2000, de 7,7
milhões, sendo que, somente na cidade de São Paulo encontravam-se 3,7 milhões de pessoas no mercado de trabalho,
de 5,3 milhões de população economicamente ativa. Esses indicadores evidenciam a importância de planejamento de
políticas que visem à otimização do deslocamento da população de forma a minimizar o tempo do percurso.

Na região Metropolitana do Rio de Janeiro encontra-se uma população com 11 milhões de habitantes, com 98%
localizado na área urbana, e uma densidade demográfica igual a 1120 hab/Km2. A contribuição para o PIB nacional
está em torno de 7%, representando um total de R$ 126 bilhões, onde parte desse total é devido às atividades
econômicas características do setor de serviços, que contribuem com 60% para a formação dessa riqueza. A
população economicamente ativa é de 5,3 milhões de pessoas, estando localizada próxima aos grandes centros
econômicos da região, tal como a cidade do Rio de Janeiro. Nessa cidade, localiza-se um total de 206 mil empre-
sas, empregando 2 milhões de pessoas.

A população residente nessas regiões necessita de transportes rápidos e eficientes, não somente para alcançarem,
ou para terem acesso, ao mercado de trabalho como também para se locomoverem nessas sem ter que enfrentar os
grandes congestionamentos rodoviários e/ou aéreos, o que refletirá na qualidade de vida e no bem estar local.

PROJETO TREM DE ALTA VELOCIDADE (TAV)
O Projeto do Trem de Alta Velocidade, consiste na construção de via permanente com bitola de 1600mm e esta-
ções de embarque/desembarque ao longo da linha e material rodante, atendendo as cidades de São José dos
Campos, Taubaté, Aparecida/Guaratinguetá, Rezende, Barra Mansa.

ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO DO PROJETO

Estima-se que o investimento mínimo para o projeto do Trem de Alta Velocidade entre o Rio de Janeiro e São Paulo
seja conforme a tabela a seguir:
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PROJETO TAV
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação do cenário atual da infra-estrutura de transportes no país indica a presente necessidade da reto-
mada do processo de planejamento setorial.

Este planejamento deve contemplar tanto ações imediatas como intervenções estruturadas em um dado
horizonte de tempo, priorizando-se a complementaridade necessária às redes de transporte.

Sob a ótica dos transportadores, os projetos organizados nos respectivos Eixos do Plano de Logística para
o Brasil - CNT 2007 (PLB) apresentam-se como o cenário ideal de rodovias, ferrovias, portos, hidrovias,
terminais e aeroportos, que atenderia às necessidades dos operadores e dos usuários dos sistemas de
transporte brasileiros.

O PLB sugere alternativas à indução do desenvolvimento social, econômico e ambiental, de maneira que o
país racionalize o uso da energia no transporte, incremente a multimodalidade e amplie o número de
terminais de integração e transbordo.

Estão igualmente contemplados no PLB o cuidado com o meio ambiente, por meio do respeito às áreas de
restrição e controle de uso do solo; o aumento da eficiência produtiva das áreas consolidadas; a indução ao
desenvolvimento de áreas de expansão de fronteira agrícola e mineral; o crescimento da economia
microrregional e a integração sul-americana.

No modal rodoviário – principal indutor do crescimento da economia microrregional – as propostas de inter-
venção estão relacionadas à adequação da estrutura rodoviária por meio de obras civis que garantam a qua-
lidade e a capacidade do tráfego nas rodovias brasileiras.

Entre essas ações, a duplicação de rodovias, a implementação de faixa adicional e a recuperação de pavimentos.

Os projetos de adequação aeroportuária atendem à necessidade de se ampliar a infra-estrutura atual para
fazer frente à crescente demanda pelo transporte aéreo, prevendo-se, para tanto, melhorias em pistas; ampli-
ação da estrutura de carga; ampliação e construção de aeroportos.

Para o transporte ferroviário, o PLB aponta para a necessidade da expansão e da duplicação de parte malha,
de forma a se equilibrar a composição modal do transporte, eliminar gargalos e incrementar o transporte de
commodities e de carga geral.

Investimentos em hidrovias são fundamentais para um país de extensão continental e estratégicos para o
transporte de longa distância e de custo baixo.

As propostas de projetos de adequação de hidrovias contemplam a ampliação do calado de rios e portos; a constru-
ção e/ou conclusão de eclusas em barragens e de garagens de espera a montante e a jusante das eclusas existentes.

De importância crucial na integração do transporte, os terminais portuários podem permitir a ampliação e a
eficácia das exportações brasileiras.

Sob esta ótica, o PLB propõe, para os portos brasileiros, projetos de dragagem, ampliação de áreas de arma-
zenagem, áreas retroportuária, pátios de manobras, a substituição de equipamentos, e a adequação dos aces-
sos terrestres, como melhoria das entradas ferroviárias e rodoviárias.

O PLB, igualmente, propõe a ampliação da capacidade operacional dos terminais hidroviários e de terminais
intermodais existentes, abrangendo os modais ferroviário, hidroviário e rodoviário. Também é sugerida a cons-
trução de terminais intermodais em localidades que apresentam potencialidade para a instalação, devido à
acessibilidade de dois ou mais modos de transporte.
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A reversão do cenário desfavorável da infra-estrutura de transporte exige recursos maciços para a recu-
peração, reconstrução e expansão da malha.

Para isso, os recursos captados pela CIDE, os recursos do orçamento da União, a implementação de
Parcerias Público Privadas (PPPs) e a abertura de concessões à iniciativa privada são absolutamente
necessários para efetuar as adequações às atuais e futuras demandas de transporte.

Somente com a implementação de um plano estruturado de investimento em infra-estrutura, o Brasil apresen-
tará significativas melhorias operacionais nos sistemas de transporte, possibilitando, assim, a ampliação das
divisas econômicas, a integração nacional e reduções no Custo Brasil.

Com a publicação do presente Plano, a CNT oferece a empresários, gestores, pesquisadores e usuários um deta-
lhado rol de informações de infra-estrutura de transporte, apto a posicionar o setor quanto a suas necessidades.

Deseja-se, com isso, fomentar o aprimoramento do transporte e contribuir para o avanço do país.
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ANEXOS




