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ApresentAção 

O desenvolvimento sócio-econômico das nações pressupõe o aprimoramento contínuo e harmônico das 
atividades setoriais. Neste sentido, no caso brasileiro, existe a necessidade de se efetuar um grande salto 
qualitativo nos sistemas de transporte do país, que são o elo estruturante de todas as demais atividades. 

O principal reflexo das carências nacionais relacionadas ao setor de transporte é, sem dúvida, a perda 
de dinamismo gerada pelas deficiências de infra-estrutura. Um sistema logístico expandido, planejado e 
integrado, em todas as modalidades, permitirá ao Brasil crescer de forma continuada e se postar em pé de 
igualdade com os países mais desenvolvidos.

Para a concretização deste objetivo, é preciso se dispor de análises que embasem as etapas de planejamento, 
fundamentais à formulação de políticas eficientes de transporte. É com este intuito que a Confederação 
Nacional do Transporte estruturou o Plano CNT de Logística, visando a oferecer ao país um amplo e profundo 
estudo voltado ao desenvolvimento nacional. 

O Plano CNT de Logística apresenta as mais importantes e inadiáveis intervenções de infra-estrutura, que 
dotariam o país de um ambiente operacional mais racional e favorável, resultando em práticas mais eficientes, 
econômicas e integradas nas atividades de transporte. Os projetos propostos foram objeto de avaliações técnicas 
e econômicas, tendo sido debatidos, ampliados e aprimorados nas 5 Regiões do Brasil com transportadores de 
todos os modais, demais setores produtivos, líderes empresariais, políticos, acadêmicos e a sociedade civil.

Respaldada por estas ações, e fiel ao caráter institucional de sua missão, a Confederação Nacional do Trans-
porte apresenta o Plano CNT de Logística, uma valiosa contribuição dos transportadores brasileiros para a 
construção de um sistema logístico moderno, ágil e que resulte na solução dos atuais gargalos, permitindo, 
assim, o tão desejado crescimento social e econômico permanente do Brasil.

Clésio Andrade

Presidente da CNT
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introdução

O Plano CNT de Logística 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 transportadas com maior facilidade 
e menor custo.

Pesquisas anteriores realizadas pela Confederação Nacional do Transporte mostram, entre outros resultados, 
as condições desfavoráveis das rodovias brasileiras e a baixa densidade de ferrovias e hidrovias efetivamente 
navegáveis. Fatos como esses evidenciam a necessidade de investimentos na melhoria das condições da infra-
estrutura de transportes do país, de forma a potencializar o desempenho daqueles modos de transporte.

Observa-se a existência de uma demanda reprimida, à espera de um eficiente sistema de transporte de 
pessoas ou bens de consumo por meio das modalidades aérea, aqüaviária e ferroviária, que necessitam de 
uma infra-estrutura capaz de atender a esse fluxo, mas que hoje esbarram em gargalos legais, burocráticos, 
de regulamentação e de tributação. 

Assim, existe uma importante necessidade de melhoria e integração da infra-estrutura logística do país 
para racionalização dos custos, proporcionando menor impacto no valor final de produtos consumidos e 
produzidos em diferentes e distantes locais.

No contexto da infra-estrutura de transportes, o Plano CNT de Logística 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;
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Aproveitar, de forma otimizada e racional, o potencial intermodal do país;

Minimizar os impactos ambientais do transporte de cargas.

Os projetos sugeridos pelo Plano CNT de Logística abrangem intervenções de adequação e de construção 
de infra-estrutura para as modalidades aeroportuária, ferroviária, hidroviária, rodoviária e nas principais 
conexões da rede: terminais intermodais e portos marítimos. Assim, a implantação dos projetos sugeridos 
permitirá atingir os objetivos principais do Plano e, por sua vez, a eficiência do transporte no Brasil.

A partir do aprimoramento da primeira versão do Plano CNT de Logística - e buscando um aprofundamento 
das intervenções - foi elaborado um conjunto de cinco relatórios, um para cada região geográfica do País, nos 
quais os projetos estão separados por Unidade da Federação (UF). Estes Relatórios Regionais foram divulgados 
através de Seminários Regionais. Dessa forma, cada uma das propostas pôde ser analisada de acordo com as 
características e potencialidades de cada localidade mantendo-se a visão de integração regional e nacional. 
O objetivo dessa iniciativa foi mobilizar a sociedade, os setores produtivos, sobretudo, o setor de transportes 
para a validação do conjunto de projetos propostos e ao mesmo tempo, receber novas contribuições. 

Como resultado da implementação do Plano CNT de Logística regionalmente seriam solucionados gargalos 
no escoamento da produção regional, uma vez que o aprimoramento da malha viária e sua necessária inte-
gração modal propiciariam a criação de corredores ideais e eficientes para a movimentação de pessoas e 
mercadorias, desde as áreas produtivas até os grandes centros consumidores.

O Plano CNT de Logística agrega, portanto, as principais intervenções para a eficiência da logística de trans-
porte no Brasil. Na perspectiva dos usuários das infra-estruturas de transporte, a implementação efetiva 
desses projetos é fundamental para o desenvolvimento econômico sustentado do país, reduzindo os custos 
de transportes e as desigualdades regionais.

Nesse contexto, esse documento apresenta a relação dos projetos do Plano CNT de Logística sob duas per-
spectivas. Primeiramente, são caracterizados os Eixos Estruturantes e os projetos relacionados ao transporte 
de passageiros (como os Projetos Metroviários, os projetos de Transporte Público Urbano e o Trem de Alta 
Velocidade). Posteriormente, para facilitar o entendimento do leitor, as intervenções estão organizadas 
por Regiões sendo apresentadas por UF. Essas duas abordagens contemplam, inclusive, as estimativas de 
investimento mínimo para cada projeto proposto.
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o plAno Cnt de logístiCA

Objetivando contribuir para um melhor desempenho do sistema de transporte do país, e complementando a avalia-
ção dos aspectos qualitativos e quantitativos de infra-estruturas analisados nas pesquisas Ferroviária, Rodoviária 
e Aqüaviária, com este estudo a Confederação Nacional do Transporte propõe o Plano CNT de Logística.

O Plano CNT de Logística corresponde a um conjunto de propostas de projetos de adequação, construção e 
recuperação da infra-estrutura de transportes, organizado sob a forma de Eixos, representando a segmen-
tação 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 ofe-
recer maior nível de serviços aos operadores de transporte, aumentar a qualidade do transporte prestado 
aos usuários, diminuir custos e a emissão de poluentes.

A demanda por bens movimenta a cadeia produtiva, que vai desde a obtenção de matéria-prima passando 
pela produção e comercialização, culminando com o consumo. O consumo é extremamente dependente dos 
custos envolvidos – que formam o preço final – nos processos de produção e na movimentação dos itens que 
constituem esses bens em todas as fases do processo produtivo. Nesse contexto, a logística representa o 
processo de planejamento, operação e controle do fluxo de produtos (bens manufaturados, granéis agrícolas, 
granéis minerais etc.), por meio do uso intenso de informações, de modo a oferecer a exata quantidade de 
mercadorias a custos mínimos nos locais e períodos definidos. 

Sabe-se que o custo de transporte representa a maior parte do custo logístico total das empresas. Assim, 
além dos fatores relacionados à eficiência da gestão das operações logísticas, o desempenho em custo 
da logística de transporte está relacionado à qualidade e à oferta de infra-estrutura viária, de veículos 
e de terminais. 

A infra-estrutura viária compreende o tráfego de veículos de carga e o conjunto de vias - rodovias, ferrovias, 
hidrovias e aerovias. Geralmente, essa infra-estrutura é planejada e financiada pelos governos estaduais e 
federal. 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 exceção de 
empresas públicas como a Valec, CPTM e Metrô/SP, por exemplo. As empresas de transporte são responsáveis 
por fornecer aos envolvidos no processo logístico a venda dos serviços operacionais de movimentação. Os 
custos, a qualidade e os prazos dos serviços prestados estão também relacionados aos aspectos qualitativos 
e quantitativos da infra-estrutura de transportes oferecida pelo setor público. 
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Os terminais são áreas destinadas ao processamento e ou transferência de carga entre veículos distintos, de iguais 
ou diferentes modalidades de transporte. Essas infra-estruturas contêm instalações de armazenagem e equipa-
mentos de movimentação interna e controle de carga, como empilhadeiras, moegas1, esteiras transportadoras, 
guindastes, pórticos2 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, aero-
portos, estações/terminais ferroviários, rodoviárias) ou privados (ex.: centros de distribuição e silos agrícolas).

A rede integrada de transporte formada por infra-estruturas como as vias e os terminais intermodais, 
garante que o transporte tenha acesso aos locais onde a demanda por bens acontece. Assim, é possível 
planejar o deslocamento da produção de forma a utilizar a combinação mais eficiente das modalidades de 
transporte disponíveis. Porém, a ausência e a má qualificação da infra-estrutura acarretam a ineficiência 
do transporte, o que resulta no aumento dos prazos de entrega, dos custos de frete e do volume de perdas 
e riscos de avarias nas cargas.

Na ocorrência de um sistema logístico de transporte ineficiente, observa-se que: 

Nos setores econômicos produtivos, a logística de transporte e armazenagem mal estruturada são 
pontos 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, arca com essa inefici-
ência logística, em razão dos custos embutidos nos valores dos bens consumidos;

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

A sociedade brasileira perde como um todo, pois a ineficiência acarreta uma baixa competitividade 
dos produtos brasileiros no mercado externo e, conseqüentemente, menor geração de divisas. Além 
disso, cita-se as dificuldades na integração física entre cidades de diferentes estados e até mesmo 
com os países vizinhos e a queda no nível do serviço oferecido à população em geral, que necessita 
utilizar serviços de transporte.

Segundo estudo realizado pela COPPEAD/UFRJ (2006), os custos logísticos no Brasil, estimados para o ano 
de 2004, atingiram um valor equivalente a 12,6% do PIB daquele ano, ou seja, R$ 222 bilhões. O item de 
maior representatividade foi o transporte, com 7,5% do PIB (R$ 133,4 bilhões). Desse montante, os custos 
de transportes foram assim distribuídos:

Transporte ferroviário: 5,6 % (R$ 7,5 bilhões);

Transporte aqüaviário: 9,4% (R$ 12,6 bilhões);

Transporte aéreo: 1,5% (R$ 2 bilhão);

Transporte dutoviário: 1,6% (R$ 2,1 bilhões)

Transporte rodoviário: 81,9% (R$ 109,2 bilhões).

1 - Estrutura de recebimento de grãos em terminais, no desembarque de caminhões ou vagões ferroviários.

2 - Equipamento empregado para a arrumação de contêineres nos pátios de estocagem. 
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Na formação do custo de transporte rodoviário, em serviços de transporte doméstico, observa-se que os de 
aquisição, operação e manutenção corresponderam a 92% de todos os custos para a modalidade rodoviária 
no ano de 2004, ou seja, R$ 96,3 bilhões.

Nos Estados Unidos, em 20043, os custos logísticos atingiram o valor de 8,6% do valor do PIB norte-americano, 
ou seja, R$ 2,64 trilhões. O custo de transporte representou 5% do custo logístico total.

Atualmente, o Brasil conta com uma rede de infra-estrutura que não opera de forma eficiente os modais 
em todas as regiões o que leva a um grave desequilíbrio na matriz de transporte. O transporte aéreo vem 
enfrentando sucessivas crises relacionadas ao controle e à infra-estrutura operacional, o que tem gerado 
atrasos de viagens, queda no nível de serviço prestado pelos transportadores aéreos e falta de credibilidade 
em relação a esse sistema por parte dos usuários. 

No transporte rodoviário, verifica-se grande incidência de casos de rodovias em precárias condições de 
conservação e funcionalidade, o que aumenta a quebra mecânica dos veículos e ocasiona graves acidentes 
com elevado número de vítimas. 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 juris-
dição da ferrovia.

Em relação ao transporte marítimo, os portos vêm enfrentando problemas relacionados ao impacto e à pressão 
da urbanização sobre essa infra-estrutura. Há dificuldades na acessibilidade de veículos terrestres à área 
portuária. Grande parte dos portos marítimos brasileiros de maior volume de movimentação de carga tem 
restrições na expansão de cais e da área portuária em razão da ocupação populacional, ou seja, as cidades 
cresceram no entorno do porto, acarretando em um maior custo para a expansão.

A falta de políticas direcionadas para o transporte urbano e o incentivo cada vez maior do uso de transporte 
individual gera um aumento significativo do número de veículos nas avenidas e ruas dos grandes centros 
gerando os conhecidos congestionamentos. Com isso aumentam os tempos e os custos das viagens. 

Verifica-se ao longo dos últimos anos, a diminuição do número de usuários de transporte público, o que 
concorre para a queda de qualidade do serviço de transporte coletivo por ônibus. Por outro lado, a baixa 
qualidade desestimula o uso desse serviço. Assim, cria-se um círculo vicioso. A criação de corredores 
exclusivos aumenta a velocidade operacional dos ônibus, melhorando, assim, o desempenho do sistema. O 
resultado é a otimização do uso dos ônibus em circulação, reduzindo inclusive a emissão de poluentes e os 
tempos de viagem. 

A integração do sistema de transporte público favorece o tempo de deslocamento dos usuários entre o par 
origem/destino. Nesse contexto, as infra-estruturas que viabilizam as integrações física e temporal são os 
terminais de integração.

O Plano ora apresentado tem, portanto, o objetivo de enumerar e seqüenciar projetos prioritários sob a ótica 
sistêmica de integração da infra-estrutura. Cabe destacar que as formas de implementação dos projetos, 

3- Taxa cambial 2004: US$1 – R$ 2,925
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bem como as fontes de investimento, cabem prioritariamente ao poder público, seja por meio de recursos 
próprios, seja por meio de Parcerias Público Privadas (PPP`s).

Não faz parte do escopo deste trabalho - através das etapas envolvidas - formular uma política de transportes, 
mas, sugerir um rol de intervenções e as respectivas estimativas de investimentos. Trata-se, portanto, de uma 
contribuição do transportador brasileiro para a sociedade, objetivando um melhor planejamento setorial.

pAnorAmA dAs modAlidAdes 

Aéreo

O transporte aéreo brasileiro conta com um total de 67 aeroportos, operados pela INFRAERO, processando vôos 
comerciais regulares, nacionais e internacionais, totalizando 110 milhões de passageiros transportados em 2007. 
Segundo Boletim Estatístico da CNT (2008), 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 2007, 
o setor transportou 1,3 milhão de toneladas de carga aérea em vôos nacionais e internacionais. 

AqüAviário

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 rios 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 (governos Federal, estaduais ou 
municipais) ou pelo setor privado por meio de concessão pública. 



15Plano CNT de Logística

A fragata mercante de bandeira brasileira, que opera na cabotagem e nas rotas de longo curso, compreende 
180 embarcações. Segundo dados da ANTAQ (2006), a fragata operacional hidroviária é composta por 128 
embarcações de transporte (chatas, graneleiras, petroleiras etc.) e por 25 embarcações de apoio (lanchas, 
dragas etc.). Em 2006, o transporte aqüaviário movimentou 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 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 de-
manda. Ações de médio prazo como a adequação de horários de órgãos públicos, treinamento de pessoal 
dos órgãos oficiais e dos trabalhadores, e 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.

Volume movimentado pelo transporte aqüaviário, em toneladas (IDET, 2007) 
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Ferroviário 

A malha ferroviária em operação tem 29.596 km de extensão, sendo 28.334 km operados por empresas 
privadas, por meio de doze concessões (ANTT, 2006). A malha ferroviária brasileira tem como principal 
característica - do ponto de vista histórico, econômico e geográfico - interligar áreas de produção agrícola 
e de exploração mineral do interior do país com os pontos de exportação de mercadorias – os portos. As 
maiores concentrações da malha ferroviária brasileira estão localizadas nos estados do Rio Grande do Sul, 
São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segundo a ANTF (2007) o material rodante brasileiro, constituído 
de equipamentos para formação das composições ferroviárias, contabiliza um total de 90.119 vagões de 
carga e 2.492 locomotivas. 

Segundo a Pesquisa Ferroviária CNT 2006, os problemas encontrados atualmente na malha ferroviária 
brasileira são a grande variação nos tempos de viagem e as baixas velocidades na transposição de regiões 
metropolitanas, estas 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, físicos 
e operacionais, e de investimentos na construção de variantes para sanar problemas de traçado.

Observa-se no gráfico a seguir a crescente demanda para a movimentação de cargas no sistema ferroviário. 
Analisando o histórico das ferrovias em 2006, tem-se que esta participa com 20,7% na matriz de transporte 
de cargas no Brasil, o que corresponde a 164,8 bilhões de TKU. A movimentação anual de carga foi de 431,8 
milhões toneladas, o que representa 24,0% do volume total. Em relação à movimentação de passageiros, 
foram transportados 1,63 milhão em longa distância e 144,3 milhões no sistema metropolitano.

Volume movimentado pelo transporte ferroviário, em toneladas (IDET, 2007) 
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rodoviário

A malha rodoviária tem uma extensão de 1.603.131 km, com apenas 196.280 km de pistas pavimentadas. As 
rodovias pavimentadas estão distribuídas conforme a jurisdição, da seguinte forma: 58.152 km de rodovias 
federais, 115.393 km de rodovias estaduais e 22.735 km de rodovias municipais (CNT, 2008). Os governos 
são os responsáveis pela ampliação, conservação e manutenção da malha, conforme a respectiva jurisdição. 
Aproximadamente 10.800 km das rodovias pavimentadas são administradas por operadoras e pela iniciativa 
privada, mediante a cobrança de tarifas de pedágio, revertidas para serviços de atendimento ao usuário, 
ampliação da capacidade e manutenção da malha rodoviária.

Dos 87.592 km de rodovias avaliados na Pesquisa Rodoviária CNT 2007, 73,9% apresentam alguma deficiência 
no pavimento, na sinalização e/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, 
em razão de problemas mecânicos que ocorrem nos veículos de carga.

A frota brasileira de veículos rodoviários de carga é de 1.735.0234 unidades, sendo formada por caminhões 
unitários de carga, cavalos-mecânicos, reboques e semi-reboques. A frota de ônibus interestadual e de 
fretamento é de 38.332 unidades. Segundo ANTT (2006), a malha rodoviária brasileira tem um total de 1735  
terminais de ônibus destinados a passageiros em viagens estaduais e interestaduais.

O transporte rodoviário detém a maior participação na matriz do transporte de cargas no Brasil, com 61,1%, 
o que corresponde a 485,6 bilhões de TKU. Segundo o histórico de 2007, foi movimentado 1,14 bilhão de 
toneladas de cargas por rodovias. 

Volume movimentado pelo transporte rodoviário, em mil toneladas (IDET, 2007) 

4 - ANTT, RNTRC mar/2008 

5 - Terminais rodoviários equipados com instalações físicas de postos da ANTT  
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distribuição dAs modAlidAdes por região

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:

Observa-se - através do gráfico - que na Região Norte há uma grande concentração de hidrovias. O Centro 
Oeste e o Nordeste, por sua vez, apresentam um percentual relevante de rodovias não-pavimentadas. Além 
da disparidade entre as modalidades de transporte nas distintas regiões do Brasil, a análise do gráfico 
evidencia a necessidade de cada região e modalidade, de forma a eliminar os gargalos logísticos para a 
integração dos estados brasileiros.
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pAnorAmA do trAnsporte pÚbliCo urbAno

O sistema de transporte metroviário está presente nos principais centros urbanos do país como: Porto Alegre, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza. Em 2006, foram transportados 145,6 
milhões de passageiros pelo sistema ferroviário metropolitano (CNT, 2008).

A cidade de São Paulo, por exemplo, possui a maior malha do país com 61,3 km de extensão para atender a 
uma população de 19,6 milhões de habitantes. Segundo pesquisa do COMET (Comitê de Metrôs) que reúne as 
11 principais redes metroviárias do mundo, o metrô de São Paulo é o que apresenta maior nível de ocupação. 
Atualmente, a Companhia do Metropolitano de São Paulo transporta 10 milhões de passageiros por km de 
linha, enquanto Moscou, na Rússia, transporta os 8,6 milhões. 

Assim, apesar da eficiência do metrô no transporte de massa e do ponto vista de desempenho ambiental, 
os investimentos para a expansão da malha são efetuados em ritmo menor que o crescimento da demanda. 
Desde de 1974, ano em que o sistema metroviário foi inaugurado em São Paulo, até 2007, o crescimento foi 
de apenas 1,5 km ao ano.

No contexto dos sistemas de transporte público de passageiros, o transporte coletivo por ônibus é o mais 
utilizado nas grandes e médias cidades brasileiras. De acordo com a Associação das Empresas de Transporte 
Urbano (NTU), em 2007, foram transportados, em média, 341,7 milhões de passageiros nas capitais brasileiras6 
considerando os meses de abril e outubro.

Ao longo dos anos, porém, verificou-se a diminuição do número de passageiros transportados, o que se 
explica em grande parte, pela falta de investimento em transporte público e pelo incentivo ao transporte 
individual por meio da oferta de crédito e facilidade para a aquisição de veículos. O resultado dessa postura 
adotada pelo poder público foi o aumento do número de veículos circulando nas vias, sobrecarregando as 
infra-estruturas viárias, agravando os problemas de congestionamentos e os níveis de poluição atmosférica 
provocada pela emissão de gases dos escapamentos.

O que apresenta hoje é uma crise da mobilidade urbana nas grandes capitais brasileiras cujo principal exem-
plo é a cidade de São Paulo. Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), os problemas de mobilidade 
urbana na cidade de São Paulo implicam em um prejuízo estimado de R$ 33, 5 bilhões por ano. Nesse valor, 
são considerados os gastos com o que se deixa de produzir (R$ 27 bilhões) em função dos congestionamentos 
e as deseconomias causadas pelo número excessivo de veículos em circulação que gera aumento do consumo 
de combustíveis, maior emissão de poluentes e elevação do custo de transporte de carga.

6 - São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Curitiba e Goiânia. 
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metodologiA 

O Plano CNT de Logística baseia-se na estruturação de eixos de transporte, formados por um conjunto de 
infra-estruturas, conforme a produção econômica e a necessidade de distribuição de bens entre os centros 
consumidores e pontos de exportação.

Estes eixos são formados por uma diretriz principal, definida como Eixo Estruturante, e Ligações Comple-
mentares ao eixo, responsáveis por 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 por soluções sugeridas pela CNT, pelas entidades afiliadas à CNT, por es-
tudos e propostas de órgãos governamentais e por entidades setoriais, que abrangem as grandes rotas de 
escoamento e captação de produtos e pessoas, interligando as cinco regiões do Brasil e países vizinhos, 
estimulando, também, o comércio exterior.

Foram definidos nove Eixos Estruturantes, sendo a maioria multimodal. As denominações foram formuladas a par-
tir 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, 
novamente, BR-101 - deslocamento entre Porto Alegre (RS) e Salvador (BA). Entre Salvador e Teresina 
(PI), a ligação é realizada pela malha ferroviária da FCA e da Companhia Ferroviária do Nordeste 
(CFN). Da capital piauiense até 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 e 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). Daí acessa-se o modal aqüaviário 
pelas hidrovias dos rios Paraná e Paranaíba até a cidade de Itumbiara (GO). Pela BR-153, o eixo 
percorre Goiás até chegar à cidade de Peixe (TO), acessando-se, assim, a hidrovia do rio Tocantins 
até a cidade de Belém (PA);
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4. Eixo Amazônico: diretriz composta somente pelo modal aqüaviário, utilizando-se dos rios Amazonas 
e Solimões. Inicia-se em Tabatinga (AM), divisa com a Colômbia e o Peru, e desloca-se ao longo das 
hidrovias até atingir 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 diretriz do eixo percorre as rodovias BR-364, BR-174 e BR-070 até Alto Araguaia (MT), 
para depois percorrer o 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 aqüaviário, 
via hidrovias Madeira, Mamoré e Guaporé, até o Mato Grosso. Em seguida, são utilizados trechos das 
rodovias BR-364, BR-070, BR-020 e BR-242 para se chegar a Salvador;

8. Eixo Nordeste-Sudeste: conecta as regiões Nordeste e Sudeste. A diretriz do eixo inicia-se em São 
Luiz (MA) pela malha ferroviária da CFN até a cidade de Teresina. 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 Francisco 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-se 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 das propostas dos Eixos Estruturantes multimodais, o Plano CNT de Logística também apresenta proje-
tos para a expansão do transporte público de passageiros nas grandes cidades brasileiras em intervenções 
metroviárias e de transporte coletivo por ônibus. Os Projetos Metroviários têm como objetivo principal a 
melhoria do transporte de massa entre as distintas zonas de origem e destino de viagens situadas dentro 
de sete regiões metropolitanas. 

Os projetos relativos ao transporte coletivo por ônibus, são aqui tratados como Projetos de Transporte Urbano. 
Referem–se à implantação de corredores exclusivos para ônibus e de terminais de integração de transporte 
coletivo. O objetivo desse tipo de proposição é priorizar o transporte público por ônibus, sobretudo em vias 
urbanas de grande fluxo de veículos, melhorando o desempenho operacional e a qualidade do serviço. 

Outra relevante proposta para a mobilidade, intercâmbio econômico e turismo é o Trem de Alta Velocidade (TAV) 
ligando as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas acessando as cidades do Vale do Paraíba. Essa obra tem 
como objetivo garantir um rápido e eficiente sistema de transporte entre esses grandes centros econômicos.
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Eixos estruturantes
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1. seleção e AloCAção dos proJetos

Os projetos sugeridos pelo Plano CNT de Logística são as intervenções necessárias para viabilizar o deslo-
camento de pessoas e produtos na área de infl uência dos eixos, sem atrasos ou perdas de qualidade devido 
a gargalos de transporte.

A seleção dos projetos ocorreu, inicialmente, por meio da coleta de contribuições das Entidades Afi liadas à 
CNT, que atendem às necessidades dos operadores de transporte de cada região do Brasil. Além dessas con-
tribuições, o processo de seleção de projetos contemplou pesquisas realizadas anteriormente por entidades 
como Confederação Nacional da Indústria (CNI), Confederação Nacional da Agricultura (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. 

Complementarmente, foram analisadas e incorporadas algumas das sugestões obtidas quando da realização 
dos Seminários Regionais. Essas propostas complementam e referendam as necessidades regionais dos 
setores produtivos e dos transportadores.

Os projetos selecionados foram alocados nos Eixos principais que retratam as intervenções nas possíveis 
rotas de grandes fl uxos de carga entre extremidades geográfi cas 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 fl uxo. 

2. tipos de intervençÕes propostAs

As intervenções apresentadas 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 classifi cadas 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 Plano CNT de Logística, via de regra, estarão 
sujeitos à avaliação de estudos ambientais, de maneira a se adotar uma infra-estrutura de transporte que 
minimize os impactos ambientais de implantação e operação.
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ContinuAção
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ContinuAção

3. CArACterístiCAs dAs propostAs de intervençÕes

proJetos rodoviários

As intervenções relacionadas à adequação da 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 e 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 montanhosos, por meio da implantação de uma faixa de rolagem para a ultrapassagem de veículos 
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lentos. Estão contempladas: 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, superestru-
tura, drenagem, pavimentação, pontes, viadutos e sinalização), incluindo as desapropriações para 
a determinação da faixa de domínio da rodovia;

Corredor exclusivo: Compreende obras em vias urbanas para a implementação de corredores exclusivos 
incluindo pavimentação, drenagem, construção de pontes, viadutos, sinalização vertical e horizontal 
além da construção de abrigos em intervalos de 0,7 a 1,0 km da via e demais obras necessárias.

Para a 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 via. A seleção incluiu apenas as rodovias classificadas como pista simples pavimentadas e 
de jurisdição federal que apresentam 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 Pes-
quisa Rodoviária CNT 2007 no que se refere aos trechos classificados como “não possui faixa adicional em 
terreno ondulado ou montanhoso”. Segundo apontado pela Pesquisa, 45,4% das rodovias pesquisadas não 
apresentam o dispositivo nessas condições, totalizando uma extensão de 39.767 km. Nessa extensão estão 
contempladas as rodovias que, do ano de implantação até hoje, apresentaram ou não algum acréscimo no 
volume de tráfego. A extensão de interesse para a proposta da adequação foca-se nos trechos que apre-
sentaram 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 
resultados classificatórios da Pesquisa Rodoviária CNT 2007 referentes à qualidade do pavimento. Assim, 
foram selecionados para avaliação os trechos das rodovias classificadas como “ruim e péssimo”, quanto ao 
pavimento, totalizando 16.380 km (18,7%) da extensão total pesquisada.

Os critérios de adequação determinados no Plano CNT de Logística 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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Rodovias que não apresentam concorrência com outras modalidades de transporte de grande ca-
pacidade volumétrica;

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

Faixa Adicional

Rodovias apresentando volume de tráfego total abaixo de 3.000 veículos por dia, porém com a 
relação de veículos de carga maior que a metade do volume total;

Apresentam ocorrência de trechos classificados como “não possui faixa adicional em terreno ondu-
lado ou montanhoso”, segundo Pesquisa Rodoviária CNT 2007;

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

recuperação do pavimento

Apresentam ocorrência de trechos classificados como “ruim e péssimo” na classificação de pavimento 
da Pesquisa Rodoviária CNT 2007;

Rodovias que apresentam 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 de construção atendem aos aspectos elencados para cada categoria como apresentado a seguir:

pavimentação

Os trechos rodoviários que abrangem as intervenções de Pavimentação correspondem à conclusão de rodo-
vias 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 Plano CNT de Logística está na conclusão da integração de trechos existentes 
de uma mesma rodovia.

Construção de rodovia

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, supe-
restrutura, drenagem, pavimentação 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 rodoviária e com importante conexão entre distintas concentrações 
demográficas ou pólos geradores de viagens.
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Corredor exclusivo para ônibus

As intervenções rodoviárias classificadas como corredor exclusivo para ônibus, como o próprio nome sugere, 
referem-se ao conjunto de obras para a construção de corredores para a circulação exclusiva dos ônibus. As 
obras envolvidas buscam melhorias na infra-estrutura viária de acesso e mobilidade dos serviços de transporte, 
compreendendo: pavimentação, drenagem, pontes, viadutos e segregação de vias; melhoria e/ou implantação 
de equipamentos fixos de apoio ao transporte coletivo, a exemplo de abrigos para passageiros, sinalizações 
vertical e horizontal nas vias, entre outras intervenções necessárias para a operação desse serviço.

Os projetos de corredores exclusivos são sugeridos nas grandes regiões metropolitanas de importantes 
cidades brasileiras nas quais existem problemas de congestionamentos e o número de usuários do sistema 
de transporte por ônibus é crescente e significativo. 

proJetos Aeroportuários

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

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

Ampliação da estrutura de carga: aumento da área física dos terminais de mala postal, remessas expressas, 
cargas aéreas e agentes de carga. Além de implantação de estruturas de armazenagem porta-paletes, 
drive-in/drive-through, área de picking/consolidação e docas para veículos rodoviários de carga;

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 e/
ou passageiros. Seguem as categorias consideradas:

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 e  bordo de pista. Sinalizações lumi-
nosas 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;
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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 armaze-
nagem 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, 
estacionamento de veículos, torre de comando e sala de tráfego.

proJetos Ferroviários

As sugestões de projetos ferroviários, segundo a intervenção de adequação, compreendem um conjunto de 
serviços que contemplam os seguintes itens:

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

Recuperação de ferrovia: abrange tanto a reativação de ramais inoperantes como a melhoria de tre-
chos antigos. Contempla 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 
passageiros. Trata dos serviços de implantação de uma segunda via permanente, considerando ter-
raplenagem, 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 existem pro-
jetos ferroviários 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 passageiros 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;

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:
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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, São 
Paulo e Campinas 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;

Construção de obras-de-arte especiais (pontes e viadutos);

Implantação de via permanente (lastro, dormentes e trilhos - bitola de 1.600 mm); 

Construção e instalação de Centro de Controle Operacional.

proJetos Hidroviários

As propostas de projetos de adequação em hidrovias contemplam:

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

Dispositivos de transposição: trata-se da construção ou conclusão de construção de eclusas em 
barragens e construção de garagens de espera à montante e 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.
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proJetos portuários

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 dos acessos ferroviários ou rodoviários aos 
portos, abrangendo construção de acessos especiais, melhorias nos acessos atuais, e contornos de 
áreas com grande densidade populacional.

proJetos de terminAis intermodAis

terminais intermodais

As propostas de projetos de terminais intermodais contemplam infra-estruturas civis projetadas e dotadas 
de equipamentos para transbordo e armazenagem de cargas.

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

terminais de integração

Os projetos de terminais de integração do sistema de transporte urbano contemplam obras de construção 
ou ampliação na infra-estrutura para embarque e desembarque de passageiros, onde estão inseridas obras 
em áreas de atendimento ao público, de recebimento de veículos e de apoio administrativo.

4. levAntAmento dos Custos dos proJetos

A estimativa dos custos das categorias por total de projetos dos eixos foi feita a partir das extensões dos 
projetos 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. 
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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 rodoviárias para o Transporte Urbano: Associação Nacional das Empresas de Transportes 
Urbanos (NTU);

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: Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES);

eiXos estruturAntes

ApresentAção

Esta parte do relatório, está organizada em 12 seções, seguindo a seguinte estrutura:

Descrição e ilustração da diretriz de cada Eixo Estruturante, Projetos Metroviários, Projetos de 
Transporte Urbano e Trem de Alta Velocidade;
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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 Ins-
tituto 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 governamentais, tais como: Ministério dos Transportes; Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior; Ministério do Turismo; e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A 
estrutura do cenário econômico 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 dois níveis de informação: a primeira, descritiva onde os projetos são 
listados em tabelas que contêm características, e a segunda, espacial, na forma de mapeamento 
cartográfico, (mapas em anexo).

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 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), 
das 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 em-
barcado 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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Eixo Nordeste-Sul
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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, 
Sertões, Centro-Sul e o Sul Cearenses. Se excluída a mesorregião metropolitana, as demais pouco contri-
buem para a composição do PIB do país. Esse 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 do 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 
chegou 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 respectivo dinamismo está diretamente 
relacionado com a vocação turística dessa região, que movimenta grande parte de setores como restaurantes, 
hotéis e demais segmentos relacionados com a 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 per-
nambucana, pois responde por 63% do PIB estadual, isso equivaleu a um total de R$ 30 bilhões, em 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, no 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, 
metropolitana 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 
exportações do estado baiano, em 2004, alcançando um total de US$ 583 milhões.
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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. Essa 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 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 de Belo Horizonte 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 do Rio de Janeiro 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 bi-
lhões em 2006. A atividade industrial participou com 29% do PIB da mesorregião, tendo predominância as 
indústrias química, siderúrgica, 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 bilhão em 2004, 
e a agropecuária, com uma participação menor do que 6% do PIB da região, gerando um total de R$ 196 milhões.

As obras destinadas ao estado de São Paulo contemplam municípios das seguintes mesorregiões: Itapetinga, 
Vale do Paraíba Paulista e região metropolitana de São Paulo.
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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 
complexos industriais, comerciais e financeiros, ou seja, suas atividades estão diretamente relacionadas 
às indústria. Nas atividades industriais predomina a produção automobilística e de autopeças, máquinas 
e equipamentos e metalurgia básica. Quanto ao comércio exterior, essa região responde por 15% do total 
exportado 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 de Curitiba destacam-se as atividades industriais, principalmente nos ramos de 
metal mecânico, 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, cor-
respondendo a R$17 bilhões em 2004. Na atividade agrícola, a mesorregião é a maior produtora estadual de 
cana-de-açúcar. Na soma dos valores das produções de soja, milho, café e cana-de-açúcar surgem a cifra de 
R$ 1,4 bilhão em 2004. Na pecuária, predomina a criação de gado e aves. Na indústria, a maior concentração 
do valor adicionado está vinculada 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 de Porto de Alegre 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 Metropolitana é a industrial, predominando os segmentos das indústrias de alimentação e bebida, 
artigos de vestuário, 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 estado. 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 impor-
tadores os Estados Unidos, China e Bélgica.

projetos do eixo nordeste-sul

Os projetos fundamentais para a integração do Eixo Estruturante são formados basicamente por intervenções 
rodoviárias. Ë importante citar como exemplo da BR-116, para a qual existem sugestões de duplicação em 
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diversos trechos desde a Região Sul até o Nordeste. Das propostas destacam-se os trechos entre Penaforte a 
Messejana, no Ceará e Belém de São Francisco a Salgueiro, em Pernambuco. Essa intervenção implicará em um 
aumento do nível de serviço, redução de acidentes e melhoria no transporte entre as capitais do Nordeste.

Na BR-135, sugere-se a pavimentação da rodovia em pista simples no trecho Januária a Montes Claros. Ainda 
em Minas Gerais, é proposta a conclusão da duplicação da rodovia BR-381, no trecho de Belo Horizonte a 
Governador Valadares. A conclusão da duplicação melhorará o nível de serviço do transporte, reduzirá o 
número de acidentes em um importante trecho que a capital mineira e Vitória, no Espírito Santo. 

relação dos projetos do eixo nordeste-sul

Relação dos Projetos do Eixo Nordeste-Sul
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ContinuAçãoRelação dos Projetos do Eixo Nordeste-Sul
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ContinuAçãoRelação dos Projetos do Eixo Nordeste-Sul



41Plano CNT de Logística

estimativa de investimento no eixo nordeste-sul

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.

Investimento Mínimo – Eixo Nordeste-Sul
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 ii. eiXo litorÂneo (e2)

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 
oceânica. 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 transporte 
e por usuários comuns em atividades econômicas de prestação de serviço e comércio ou em atividades 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 transportada 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 
relacionados ao transporte.

Os principais conjuntos de infra-estruturas de transporte deste eixo são a rodovia BR-101 (Porto Alegre a 
Salvador) 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.
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Eixo Litorâneo
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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 ao trecho compreendido entre aos estados do Pará ao Rio Grande do 
Sul pela faixa litorânea, além dos estados de Tocantins e Minas Gerais. Algumas mesorregiões beneficiadas 
por esse eixo têm um nível de desenvolvimento muito baixo, necessitando, portanto, de investimentos para 
incentivar o crescimento.

A melhoria dos transportes pode aumentar o desempenho econômico não só da região diretamente bene-
ficiada, 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 a localidades mais remotas de embarcações de maior porte. Neste caso, não apenas os custos 
seriam reduzidos como também atividades econômicas até então incipientes seriam viabilizadas.

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 estão 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 são 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 exemplares 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 Forta-
leza. A participação dessas regiões na composição do PIB nacional foi de R$ 30 bilhões em 2004, com uma 
população 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.
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No Rio Grande do Norte estão 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 agrí-
cola dessas regiões é a cana-de-açúcar (PIB de R$ 120,4 milhões). Na pecuária, os itens predominantes são 
as aves, com 3,8 milhões de unidades, e bovinos com 527 mil cabeças.

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. A 
atividade predominante 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 Pernambu-
canos e a Região metropolitana de Recife, que juntas produzem um PIB de R$ 41 bilhões. A mesorregião 
Metropolitana 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 possui maiores participações, como no São Francisco, por exemplo. Nessas me-
sorregiões, 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-estrutura 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 os bovinos, com 1,1 milhão de cabeças, e 
aves, com 4,9 milhões de unidades.

Em Sergipe, as mesorregiões beneficiadas com o plano são Agreste e Leste Sergipanos, que juntas acumu-
lam 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 mesorregiões 
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.
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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 desenvolvi-
mento. No Vale do Rio Doce a atividade mais importante é a extração mineral. Os principais produtos agrícolas 
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 a de 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, Sudo-
este 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 em que predominam 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 co-
mercial regional, gerando para a cidade de Porto Alegre US$ 139 milhões em exportação. Existe a plantação 
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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 du-
plicação de um total de 2.926 km da rodovia BR-101, destacando-se o de 864 km entre Mucuri (BA) e Jandaíra 
(BA).. Com a implementação deste projeto, 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 benefi ciam o setor 
econômico do turismo, do início ao término do eixo.

Outra obra de destaque é a implantação da Ferrovia Transnordestina interligando os estados do 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 Cachoeira do Sul (RS), Teixeira de Freitas (BA) e Campos dos 
Goytacazes (RJ).

relação dos projetos do eixo litorâneo

Relação de Projetos – Eixo Litorâneo 
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ContinuAçãoRelação de Projetos – Eixo Litorâneo 
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ContinuAçãoRelação de Projetos – Eixo Litorâneo 
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ContinuAçãoRelação de Projetos – Eixo Litorâneo 
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ContinuAçãoRelação de Projetos – Eixo Litorâneo 
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estimativa de investimento no eixo litorâneo

A estimativa de investimentos mínimos destinados à implantação das propostas de projetos do Eixo Litorâneo 
é apresentada na tabela a seguir.

Investimento Mínimo – Eixo Litorâneo

 

ContinuAçãoRelação de Projetos – Eixo Litorâneo 
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iii. eiXo norte-sul(e3)

O Eixo Norte-Sul liga os extremos do país, 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 a 
Argentina, 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 fi nalidades 
comerciais de exportação 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 dos rios Tocantins e Paraná, e das rodovias BR-153, BR-472, BR-258, BR-158 e BR-163. 

A aptidão do 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 con-
sumidores internos, tais como a agroindústria de benefi ciamento 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).

Investimento Mínimo – Eixo Litorâneo ContinuAção
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Eixo Norte-Sul
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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 criação 
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 habi-
tantes 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 pro-
duções 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 têm 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 aquém 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.
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O PIB de todas essas mesorregiões do Centro-Oeste atinge o montante de R$ 28,8 bilhões, para uma 
população de aproximadamente 4,4 milhões de cohabitantes, apesar de possuir uma extensão territorial 
de aproximadamente 510 mil km2. Esses dados mostram 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. 

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 res-
ponsável 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 popula-
ção 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 
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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 
economia 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. 

As intervenções neste eixo são direcionadas a obras de infra-estrutura de transportes, construção ou 
ampliação 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 trans-
portes 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 oriundos destas áreas, sobre-
tudo agropecuários.

projetos do eixo norte-sul

Entre as principais obras deste eixo está a construção da Ferrovia Norte-Sul, de Estrela D’Oeste (SP) a 
Araguaína (TO). Esta é uma importante ligação 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 dos rios Tocantins e Paraná, com a finalidade de aumentar 
a operacionalidade do corredor. Para isso, são propostas a conclusão da construção da eclusa na usina hi-
droelétrica 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 integra-
ção com a 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 fornecimento de 
matéria-prima (soja/milho) para as agroindústrias localizadas no sudoeste e oeste paranaense.
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relação dos projetos eixo norte-sul 

Relação de Projetos – Eixo Norte-Sul
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ContinuAçãoRelação de Projetos – Eixo Norte-Sul
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ContinuAçãoRelação de Projetos – Eixo Norte-Sul
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ContinuAçãoRelação de Projetos – Eixo Norte-Sul
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estimativa de investimento no eixo norte-sul

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

Investimento Mínimo – Eixo Norte-Sul

ContinuAçãoRelação de Projetos – Eixo Norte-Sul
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iv. eiXo AmAZÔniCo (e4)

A diretriz do Eixo Estruturante constitui-se exclusivamente de projetos da modalidade aqüaviária. As Liga-
ções 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 hidro-
vias dos Rios Amazonas e Solimões, detendo, assim, uma aptidão para fl uxos de cargas Atlântico-Pacífi co 
e integração sul-americana. Outra característica desse eixo é prover a acessibilidade dos fl uxos 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, em Macapá (AP), sendo privilegiada pela 
localização geográfi ca, pois apresenta potencialidade de conexão econômica e comercial com a América 
Central, América do Norte e a Europa. Porém, trata-se, ainda, de um porto de baixa capacidade, apenas de 
importância regional, que movimenta 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.

Investimento Mínimo – Eixo Norte-Sul ContinuAção
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Eixo Norte-Sul
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Cenário econômico do eixo Amazônico

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 Ama-
zonense, 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 industriais, 
representando uma potência econômica para a região, como é o caso do Centro Amazonense, sejam aquelas 
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 do Amazonas é uma característica marcante. Somando-se as 
rendas primárias das regiões, exceto as do Centro Amazonense, atinge-se a um montante de R$ 5,2 bilhões. 
Considerando-se somente a região do Centro Amazonense, esse número chega a R$ 33 bilhões, ou seja, 
cerca de seis vezes o valor das riquezas produzidas pelas demais regiões do estado contempladas no eixo. 
Esse grande volume de produção se dá em um dos mais importantes centros industriais eletro-eletrônico 
do Centro Amazonense: a Zona Franca de Manaus (ZFM) (comércio e indústria). Em 2004, os segmentos 
industriais da ZFM atingiram um PIB de R$ 25 bilhões.

Uma particularidade da 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 em razão da característica 
das linhas de montagem e da baixa produção local de componentes. Além disso, a população local depende 
de 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 da China 
e da Coréia (BRASIL, 2007a). Essas mercadorias são transportadas, em 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 nacionalmente, 
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 custos 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 
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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.

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 vo-
lume 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 um valor de 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 beneficiada, 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, detêm 80% do total dos estabelecimentos industriais do estado, sendo predominantes os 
segmentos da indústria 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 
extrativa vegetal representa 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 apre-
sentando 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.
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projetos do eixo Amazônico

Para suportar a navegação 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 ampliação 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 se sugere a ex-
pansão da infra-estrutura portuária para operação e a dragagem do canal navegável de acesso, aumentando 
a capacidade operacional portuária.

Outra proposta é a ampliação do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, abrangendo os terminais 
de carga e de passageiro. Esse aumento da capacidade operacional permitirá maior atratividade de cargas 
industriais de alto valor agregado (componentes eletrônicos etc.), que têm como destino a exportação e o 
mercado consumidor interno.

relação dos projetos eixo Amazônico 

Relação de Projetos – Eixo Amazônico
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ContinuAçãoRelação de Projetos – Eixo Amazônico
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ContinuAçãoRelação de Projetos – Eixo Amazônico
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estimativa de investimento no eixo Amazônico

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. 

Investimento Mínimo – Eixo Amazônico

v. eiXo Centro-norte (e5)

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 fi gura a seguir, o traçado do eixo mostra que a 
localidade 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, solidifi cando, assim, a aptidão do local 
como pólo de atração e convergência de viagens.
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Eixo Centro-Norte
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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 é formado por commodities agrícolas 
provenientes 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 
àquelas regiões, e também para a exportação de granéis agrícolas, via porto de Santarém.

Cenário econômico do eixo Centro-norte

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, 
somando-se os totais dos bens e serviços finais (PIBs) produzidos, chegou-se a um valor de aproximada-
mente 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 
industrial é totalmente absorvida no próprio estado.

No Baixo Amazonas, o setor de serviços é atividade predominante, evidenciando as atividades ligadas à 
administração pública e ao comércio. A agricultura desempenha um papel importante nessa região, principal-
mente 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 
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de toneladas, em 2004. Seu principal destino foi o abastecimento do mercado interno, tendo como principais 
consumidores 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 Perecis 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. 

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 predo-
minantemente 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 
toneladas, 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 Para-
guai 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 internacio-
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nalmente, 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 ex-
ploração 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-
Amazonas respondem por 41% do escoamento dos produtos de soja e algodão em todo o estado.

projetos do eixo Centro-norte

As principais sugestões de projetos estão nas infra-estruturas coincidentes com o eixo: BR-163 e hidrovia 
do Tapajó. Trata-se da recuperação do pavimento da BR-163 nos trechos de Campo Verde (MT) a Etiqueta 
(MT) e da duplicação de Campo Grande 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 justifi ca 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).

Para a expansão da hidrovia do Tapajó, entre os municípios de Itaituba (PA) à Jacareacanga (PA), são propostas dra-
gagens e derrocamentos, que propiciarão a capacitação hidroviária para o escoamento de soja do Centro-Oeste.

relação dos projetos eixo Centro-norte

,Relação de Projetos – Eixo Centro-Norte



75Plano CNT de Logística

ContinuAção,Relação de Projetos – Eixo Centro-Norte

estimativa de investimento no eixo Centro-norte

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.
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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 capitais 
Porto Velho (RO), Cuiabá (MT) e São Paulo (SP). O Eixo Estruturante, conforme observado na fi gura a seguir, 
é caracterizado pelos modos hidroviário, rodoviário e ferroviário. As seqüências das infra-estruturas de 
transporte são a hidrovia do rio Madeira, em território amazônico, até chegar à BR-364, em Porto Velho (RO), 
e as 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.

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 fl uxos de cargas, como produ-
tos 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; fl uxo de commodities agrícolas com destino aos portos de Itacoatiara ou 
Santos; entre outros.

 Investimento Mínimo – Eixo Centro-Norte
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Eixo Norte-Sudeste
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Cenário econômico do eixo norte-sudeste

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 localizadas 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 
Amazonense, que contém o grande pólo industrial, a Zona Franca de Manaus (ZFM), a renda primária alcan-
çou 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 setor de extração 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 varejista; 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 vege-
tal, principalmente a extração da borracha, têm uma participação significativa na composição do produto 
interno bruto dessa região.
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As obras previstas no eixo contemplarão o estado do Mato Grosso do Sul nas seguintes mesorregiões: Su-
doeste, Sudeste e Centro-Sul Mato-grossense.

Entre essas mesorregiões, o Centro-Sul Matogrossense pode ser considerado um eixo econômico, pois 
concentra 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.

No estado de Goiás, as obras são voltadas às mesorregiões Noroeste e Sul Goianas. As atividades econô-
micas 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 milhões. 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 to-
tal 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 Me-
tropolitana 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 com-
posição do PIB, suas atividades se concentram na gestão de importantes complexos industriais, comerciais 
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e financeiros. As atividades industriais de maior projeção são as de bens de consumo (vestuário, alimen-
tação, farmacêuticos e higiênicos) 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 industrializados, 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 as 500 mil tone-
ladas de carne desossada. 

Depois da região metropolitana de São Paulo, a região de Campinas é de grande importância em termos 
estaduais. 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 
grande 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 es-
tados do Acre e Roraima. Há também grande volume de produtos agrícolas, como soja e café, e uma grande 
participação das indústrias de eletrônicos e automobilística. 

projetos do eixo norte-sudeste

Os principais projetos sugeridos no Plano CNT de Logística 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- 364, 
BR-317 e BR-319. Essa intervenção trata da melhoria de uma importante via de escoamento da produção 
regional e de pessoas.

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.
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relação dos projetos eixo norte-sudeste

Relação de Projetos – Eixo Norte-Sudeste
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ContinuAçãoRelação de Projetos – Eixo Norte-Sudeste
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ContinuAçãoRelação de Projetos – Eixo Norte-Sudeste

estimativa de investimentos no eixo norte-sudeste

As estimativas de investimentos mínimos nas infra-estruturas de transporte, segundo as respectivas cate-
gorias de intervenções, necessárias para a melhoria operacional do Eixo Norte-Sudeste são mostradas na 
tabela a seguir. 
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Investimento Mínimo – Eixo Norte-Sudeste

 vii. eiXo leste-oeste (e7)

O Eixo Leste-Oeste apresenta origem em Cuzeiro 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 fi gura 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 baia-
no e nos estados de Goiás e Mato Grosso, bem como a acessibilidade com Eixo Norte-Sul, maximizando a 
capacidade operacional da hidrovia Araguaia-Tocantins, no transporte de granéis sólidos e líquidos.
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Eixo Leste-Oeste
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Cenário econômico do eixo leste-oeste

Devido à grande extensão territorial compreendida neste eixo, as intervenções alcançaram regiões com 
diferentes 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, 
Ceará, 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 
economia 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 
varejista 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 
pecuária 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 
produções, 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 
produtores 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 
desenvolvimento 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. 
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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. 

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 No-
roeste de Minas. Nessas mesorregiões percebe-se uma heterogeneidade nos indicadores econômicos, pois, 
analisando 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 pre-
cisamente 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, 
pertencente a essa região, composta por terminais portuários, linhas férreas, rodovias, entre outros itens. 
As indústrias são de bens de consumo (vestuário e alimentação), de fabricação de produtos de minerais 
não-metálicos, 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 repre-
sentou 1% do PIB brasileiro. A atividade agropecuária participou com um total de R$ 4 bilhões, na compo-
sição 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 
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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 produ-
ção 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 pecuária, 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. 

As mesorregiões contempladas no estado do Piauí são o Sudeste e o Sudoeste Piauiense. Como essas re-
giões 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 responderam 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 também 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.

projetos do eixo leste-oeste

Citam-se como projetos rodoviários de grande relevância como a pavimentação da BR-364 entre Campo 
Novo do Parecis (MT) e Diamantino (MT), localizada em uma importante região de produção agrícola para 
o mercado interno e exportação. 

Na BR-135, sugere-se a pavimentação da rodovia em pista simples no trecho Cocos (BA) a Itacarambi (MG), 
aumentando, assim, a acessibilidade de cargas agrícolas para o oeste baiano. 

Outra justificativa do projeto de duplicação da BR-242 está na melhoria das condições de transporte da 
produção 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. 
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relação dos projetos eixo leste-oeste

Relação de Projetos – Eixo Leste Oeste
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estimativa de investimento no eixo leste-oeste 

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.

ContinuAçãoRelação de Projetos – Eixo Leste Oeste
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estimativa de investimento no eixo leste-oeste 

Investimento Mínimo – Eixo Leste Oeste

viii. eiXo nordeste-sudeste (e8)

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).
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Eixo Nordeste-Sudeste
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Cenário do econômico do eixo nordeste-sudeste

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 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 subsis-
tência. 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 indústria 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 
varejista e atacadista foi uma das atividades que mais contribuíram para a composição do PIB de serviços. 
A atividade 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 minerais 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 
atividade 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 
alimentos, que estão localizadas, na sua grande maioria, no município de Petrolina. No comércio exterior, 
as exportações de uva e manga alcançaram um volume de 54 mil toneladas em 2004. 



94 Plano CNT de Logística

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

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%, indicando 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 des-
tacar 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 
produtos, 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 en-
tre 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 
produção de bens e serviços, pois o PIB dessa mesorregião respondeu por 42% do PIB estadual em 2004, 
representando um total de R$ 72 bilhões. Na composição desse valor merece destaque a participação dos 
subsetores de comércio e de serviços, que responderam por um percentual de 42%. Na atividade industrial, 
têm importância os subsetores de metalurgia, automobilístico, petroquímico e alimentício. Com relação às 
exportações, os produtos da indústria de metalurgia são os mais exportados, como é o caso dos bens de 
ferro fundido bruto e o fio-máquina7 de ferro, que totalizaram US$ 273 milhões em 2004.

A atividade agrícola na mesorregião Sul/Sudoeste apresenta culturas com grande representatividade nacional, 
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 
daquelas 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 me-
sorregiões 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, siderúr-
gica, 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.

7 - Resultado de processo transformação mecânica de blocos de aço em fio acondicionados na forma de rolos 
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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 segmentos 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 Fribur-
go, 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.

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 im-
portantes 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 eletrodomésticos. 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 grandes 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.

projetos do eixo nordeste-sudeste

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.

No Maranhão, está a BR-222, que dispõe de proposta de projeto de recuperação do pavimento no trecho de 
Açailândia a Miranda do Norte, para melhorar o nível de serviço e o acesso à Estrada de Ferro Carajás (EFC).

Nas obras ferroviárias destaca-se a recuperação de trecho ferroviário ente Corinto (MG) e Pirapora para 
facilitar o escoamento da produção regional de cereais até o porto de Vitória.

Além disso, foi proposta a ampliação 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.
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relação dos projetos no eixo nordeste-sudeste

Relação de Projetos – Eixo Nordeste-Sudeste
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ContinuAçãoRelação de Projetos – Eixo Nordeste-Sudeste
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estimativa de investimentos no eixo nordeste-sudeste

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.

Investimento Mínimo – Eixo Nordeste-Sudeste
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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 operações 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 Grande 
(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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Eixo de Cabotagem
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projeto do eixo de Cabotagem

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 roda, calado e, conseqüentemen-
te, maior tonelagem líquida 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 à amplia-
ção da área retroportuária, isto é, melhoria na capacidade de tráfego dos veículos terrestres, como trens 
e caminhões, e a ampliação dos terminais especializados (frigorífi cos, 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 sobrestadia.

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 por-
tuárias e retroportuárias e a dragagem dos berços no porto de Itaqui (MA). Na tabela a seguir estão listados 
os projetos do Eixo de Cabotagem.

relação dos projetos eixo de Cabotagem

Relação de Projetos – Eixo Cabotagem
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Relação de Projetos – Eixo Cabotagem ContinuAção
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Relação de Projetos – Eixo Cabotagem ContinuAção
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estimativa de investimento no eixo de Cabotagem

Para a viabilização da implantação dos projetos sugeridos para o Eixo de Cabotagem, são previstos investi-
mentos em obras civis, por tipo de categoria, conforme a tabela a seguir.

Investimento Mínimo – Eixo Cabotagem

X. proJetos metroviários (pm)

Os Projetos Metroviários consistem na implantação ou ampliação da malha metroviária das cinco mais popu-
losas 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.
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Projetos Metroviários
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Cenário econômico das regiões metropolitanas

As intervenções metroviárias destinam-se às regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador e Fortaleza. 

Com relação aos indicadores econômicos destas cidades, ressalta-se a produção total de bens e serviços, 
que representa um total de R$ 657 bilhões para a economia brasileira, ou 37% do PIB nacional. Outro indi-
cador relevante é o número de habitantes localizados nessas capitais, que corresponde a um total de 50,7 
milhões, representando 30% da população brasileira, e desses, 22,9 milhões são economicamente ativos8. 
Vale ressaltar 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:

região metropolitana de são paulo

É a mais populosa do país, com cerca de 19,6 milhões de pessoas, e também apresenta a maior densidade 
demográfica, com 2.469,4 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%, cor-
respondendo a um valor de R$ 416,5 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 per-
curso. 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 conges-
tionamentos, a poluição e o uso excessivo de combustível.

região metropolitana do rio de Janeiro

Na região metropolitana do Rio de Janeiro encontra-se uma população com 11,8 milhões de habitantes, 
com 98% localizado na área urbana, e uma densidade demográfica igual a 2.092,6 hab/km2. A contribui-
ção para o PIB nacional está em torno de 7%, representando um total de R$ 172,6 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 Ja-
neiro. 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 turistas estrangeiros escolhem a cidade do Rio de Janeiro 
como ponto de chegada. 

8 - Segundo IBGE, compreende o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo. 
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metropolitana de belo Horizonte

Compreende uma área de 9.459,1 km2, uma população com 5,0 milhões de pessoas e uma densidade demo-
gráfica igual a 522,2 hab/km2. As atividades econômicas respondem por um total de R$ 62,3 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. 
Somente a cidade de Belo Horizonte ocupa uma área de 331 km2 e possui uma população de 2,4 milhões de 
habitantes. Para uma frota de 965,2 mil veículos, existem em média 2,5 pessoas por veículo na capital.

região metropolitana de porto Alegre

Possui população total de 3,9 milhões de pessoas, das quais 92% estão localizadas na zona urbana, e 
com uma densidade demográfica regional igual a 404,1 hab/km2. O total da renda regional alcança uma 
cifra de R$ 68,8 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 empresas e um 
número de pessoas ocupadas na ordem de 720 mil. Somente a cidade de Porto Alegre ocupa uma área de 
497 km2 e tem de 1,4 milhões de habitantes. Na capita a frota de veículos é de 555,3 mil, o que resulta 
em 2,6 pessoas por veículo. 

região metropolitana do recife

Abrange uma área de 2.768,5 km2, onde residem cerca de 3,7 milhões de pessoas, das quais 96% estão na zona 
urbana. A densidade demográfica é alta, correspondendo a 1.347,5 hab/km2. Essa região é o centro da produção 
de bens e serviços finais da economia pernambucana, pois responde com 63% do PIB estadual. Isso equivale 
a um total de R$ 33,0 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. 

região metropolitana de Fortaleza

È formada por13 municípios, que de maneira conjunta possuem 3,5 milhões de habitantes distribuídos em uma 
área de 4.872 km2. Assim, a densidade demográfica é de 721,9 hab/km2. Em 2005 a metrópole foi responsável 
por 63% do PIB do estado, o que correspondeu à R$ 27,8 bilhões, o que mostra a sua grande importância 
para o estado do Ceará. A grande Fortaleza possui uma frota de 588,0 mil veículos, o que implica que existem 
6 pessoas por veículo, em média.

região metropolitana de salvador

O conjunto de 12 municípios que forma a grande Salvador está distribuído em uma área de 4.056,9 km2 cuja 
população é de 3,7 milhões de habitantes Assim, a densidade demográfica é de 906,3 hab/km2. Em 2005 a 
metrópole foi responsável por 51% do PIB do estado, o que correspondeu à R$ 46,2 bilhões, o que mostra 
a sua grande importância para o estado da Bahia. A grande Salvador possui uma frota de 570,1 mil veículos, 
o que implica que existem 6,4 pessoas por veículo, em média.
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Os indicadores econômicos e geográfi cos das regiões descritas anteriormente evidenciam o número de in-
divíduos que dependem das atividades econômicas que estão localizadas nos grandes centros. A população 
residente nessas regiões necessita de transportes rápidos e efi cientes, não somente para alcançarem, ou 
para terem acesso, ao mercado de trabalho como também para se locomoverem nessas sem ter que enfren-
tar os grandes congestionamentos, 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 congestionamentos e a poluição atmosférica, o que refl etirá na qualidade de vida e 
no bem estar da população local.

projetos metroviários

Para São Paulo e Rio de Janeiro, sugere-se que as propostas mínimas de expansão metroviária sejam:

Aumentar a densidade metroviária na capital paulista e visam integrar os municípios da região me-
tropolitana, 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/Chacará 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.

relação dos projetos metroviários

Relação de Projetos – Projetos Metroviários
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estimativa de investimentos em projetos metroviários

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

Investimento Mínimo – Projetos Metroviários

Xi. proJetos de trAnsporte urbAno (ptu)

Os projetos de transporte urbano (neste relatório, considerados como sendo transporte público por ônibus) 
apresentam grande relevância para a redução dos custos totais do sistema, privilegiando o transporte 
coletivo por ônibus nas regiões metropolitanas de grandes centros urbanos do país sobre o individual. Com 
a consolidação das intervenções haverá uma redução do ônus e do tempo de deslocamento e congestiona-
mentos, buscando melhores condições de conforto e segurança para o usuário.

Para o Plano CNT de Logística, optou-se por chamar de Projetos de Transporte Urbano somente as inter-
venções em infra-estruturas rodoviárias dentro das regiões metropolitanas, visando, deste modo, facilitar 
o entendimento e a alocação dos projetos dentro do contexto deste estudo. 
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Projetos de Transporte Urbano
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Cenário econômico das regiões metropolitanas

A seguir é apresentado um breve contexto econômico de cada uma das cidades contempladas, no Plano, 
com propostas de intervenções no sistema de transporte coletivo por ônibus:

região metropolitana de Aracaju

È formada por 4 municípios, que de maneira conjunta possuem 760,0 mil habitantes distribuídos em uma área 
de 860,1 km2. Assim, a densidade demográfica é de 883,6 hab/km2. Em 2005 a metrópole foi responsável 
por 48,3% do PIB do estado, o que correspondeu à R$ 6,5 bilhões, o que mostra a sua grande importância 
para o estado de Sergipe. Somente a cidade de Aracaju ocupa uma área de 174 km2 e tem uma população de 
520,3 mil habitantes e uma frota de 144,2 mil veículos. 

região metropolitana de belo Horizonte

Os 14 municípios que possuem 5,0 milhões de habitantes. Essa população torna a Região Metropolitana 
de Belo Horizonte a terceira maior aglomeração urbana do país. Para uma área territorial de 9.459,1 
km2, a densidade demográfica é de 522,2 hab/km2. Em 2005 a metrópole foi responsável por 32,4% 
do PIB do estado, o que correspondeu à R$ 62,3 bilhões, o que mostra a sua grande importância para o 
estado de Minas Gerais. Somente a cidade de Belo Horizonte ocupa uma área de 331 km2 e possui uma 
população de 2,4 milhões de habitantes e uma frota de 965,2 mil veículos. 

região metropolitana de Curitiba

Possui 3,3 milhões de habitantes sendo formada por 26 municípios que encontram-se distribuídos em uma área 
de 15.418,5 km2. Assim, a densidade demográfica é de 205,7 hab/km2. Em 2005 a metrópole foi responsável 
por 40,4% do PIB do estado, o que correspondeu à R$ 51,2 bilhões, o que mostra a sua grande importância 
para o estado do Paraná. Somente a cidade de Curitiba ocupa uma área de 435 km2 e tem uma população 
de 1,8 milhão de habitantes e uma frota de 988,7 mil veículos. 

região metropolitana de Fortaleza

Abrange 13 municípios, que de maneira conjunta possuem 3,5 milhões de habitantes distribuídos em uma área 
de 4.872 km2. Assim, a densidade demográfica é de 721,9 hab/km2. A grande Fortaleza possui uma frota de 
588,0 mil veículos, o que implica que existem 6 pessoas por veículo. Em 2005 a metrópole foi responsável 
por 63% do PIB do estado, o que correspondeu à R$ 27,8 bilhões, o que mostra a sua grande importância 
para o estado do Ceará. Somente a cidade de Fortaleza ocupa uma área de 313 km2 e possui uma população 
de 2,4 milhões de habitantes e uma frota de veículos de 500,9 mil. 
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região metropolitana de goiânia

A região metropolitana é formada por 2,0 milhões de habitantes distribuídos em uma área de 5.787 km2. 
Assim, a densidade demográfica é de 346,9 hab/km2. Em 2005 a metrópole foi responsável por 36,4% do 
PIB do estado, o que correspondeu à R$ 18,4 bilhões, o que mostra a sua grande importância para o estado 
de Goiás. Somente a cidade de Goiânia ocupa uma área de 739 km2, possui uma população de 1,2 milhão de 
habitantes e sua frota de veículos é de 618,0 mil. 

região metropolitana de porto Alegre

Os 3,9 milhões de habitantes estão distribuídos em 31 municípios. Assim, a densidade demográfica é de 404,1 
hab/km2. Em 2005 a metrópole foi responsável por 47,7% do PIB do estado, o que correspondeu à R$ 68,8 
bilhões, o que mostra a sua grande importância para o estado do Rio Grande do Sul. Somente a cidade de 
Porto Alegre ocupa uma área de 497 km2 e tem de 1,4 milhões de habitantes. Na capital a frota de veículos 
é de 555,3 mil.  

A região metropolitana de vitória

 A Grande Vitória abrange 7 municípios, que de maneira conjunta possuem 1,6 milhões de habitantes distribu-
ídos em uma área de 2.331,0 km2. Assim, a densidade demográfica é de 697,1 hab/km2. Em 2005 a metrópole 
foi responsável por 63% do PIB do estado, o que correspondeu à R$ 29,8 bilhões, o que mostra a sua grande 
importância para o estado do Espírito Santo. Somente a cidade de Vitória ocupa uma área de 93 km2 e possui 
uma população de 314 mil habitantes, a frota de veículos é de 120,8 mil. 

projetos de transporte urbano 

Estes projetos de transporte urbano são sugeridos para amenizar os problemas enfrentados no trânsito nas 
grandes regiões metropolitanas do país. São contemplados projetos em Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), 
Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS) e Vitória (ES). Dentre as propostas de projetos 
estão corredores exclusivos para ônibus e construção ou recuperação de terminais de integração para o 
transporte coletivo.
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relação dos projetos de transporte urbano

Relação de Projetos – Projetos de Transporte Urbano
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 estimativa de investimento em projetos de transporte urbano

Para a viabilização da implantação dos projetos sugeridos para os Projetos de Transporte Urbano são pre-
vistos investimentos em obras civis conforme a tabela a seguir.

investimento nos projetos de transporte urbano

Investimento Mínimo – Projetos de Transporte Urbano

Xii. proJeto do trem de AltA veloCidAde (tAv)

O projeto do Trem de Alta Velocidade, no corredor de transporte Rio de Janeiro – São Paulo – Campinas 
apresenta grande relevância para o aumento da efi ciência e competitividade do transporte de passageiros. 
Além da integração de três regiões metropolitanas, o TAV ligará os dois maiores aeroportos internacionais 
do Brasil: Guarulhos e Tom Jobim, além de Viracopos.

A implantação do projeto representa a garantia do maior intercâmbio e geração de oportunidades de negócios, 
comércio e turismo entre os dois maiores centros industrial, comercial e fi nanceiro do Brasil.
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Projeto TAV
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Cenário econômico das regiões metropolitanas

A região mais populosa do Brasil é constituída pela região Metropolitana de São Paulo, apresentando população 
superior a 19 milhões de habitantes. Essa mesma região contribuiu ao PIB brasileiro em 2004 um valor de R$ 
293 bilhões nos setores de serviços e indústria. A população economicamente ativa, estimada no mercado 
formal e informal, representa aproximadamente 7,7 milhões, segundo dados do IBGE para o ano de 2000. 
As atividades industriais, serviços e comércio são extremamente desenvolvidas na região metropolitana de 
São Paulo. Segundo dados do SEADE9 de 2005 as estimativas de estabelecimento de indústria, comércio e 
empresas de serviços são respectivamente 40 mil, 125 mil e 135 mil. Outro aspecto atrativo da metrópole 
são os atrativos de turismo cultural, englobando gastronomia, teatros e museus. Estima-se que São Paulo 
apresenta uma infra-estrutura cultural com 306 salas de cinema, 151 salas de teatro e 106 museus, atraindo 
pessoas de distintas localidades do país. A cidade de São Paulo apresenta-se também como grande pólo para 
a realização de convenções, eventos e seminários em distintos segmentos do mercado.

A região Metropolitana do Rio de Janeiro contribuiu ao PIB um taxa de 7%, correspondente a R$ 126 bilhões. 
A população estimada para a região metropolitana é de 11 milhões de habitantes, sendo 5,3 milhões cor-
respondentes a população economicamente ativa. 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 turistas estrangeiros 
escolhem a cidade do Rio de Janeiro como ponto de chegada. Segundo dados da RAIS MTE10, de 2005, o Rio 
de Janeiro apresenta uma totalização de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços de 83 mil, 
15 mil e 109 mil, respectivamente.

O município de Campinas possui área de 796 km2 e a população estimada em 2007 é de 1,0 milhão de habi-
tantes. Em 2005 foi responsável pela geração de R$ 20,6 bilhões de riquezas. O município é um importante 
pólo industrial, e nele estão situadas 3,4 mil indústrias de transformação. Além disso, há o Aeroporto 
Internacional de Campinas (Viracopos), em 2007 o movimento foi de 1,0 milhão de passageiros, 238,0 mil 
toneladas de carga e 4,5 toneladas de mala postal. Cabe mencionar que o aeroporto possui a capacidade 
de projeto para atender 2,0 milhões de passageiros ao ano e portanto, pode receber parte da demanda de 
passageiros de São Paulo.

projeto do trem de Alta velocidade

O projeto do Trem de Alta Velocidade consiste na construção de via permanente com bitola de 1.600mm 
e estações de embarque/desembarque ao longo da linha, atendendo as cidades de São José dos Campos, 
Taubaté, Aparecida/Guaratinguetá, Rezende, Barra Mansa. 

9 - Considerando somente empresas 

10 - Considerando matrizes e filiais  
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projeto do trem de Alta velocidade 

Projeto do Trem de Alta Velocidade

estimativa de investimento no projeto do trem de Alta velocidade

Estima-se que o investimento mínimo para o projeto do Trem de Alta Velocidade entre Rio de Janeiro a 
Campinas seja conforme a tabela a seguir.

investimento do projeto do trem de Alta velocidade 

Investimento Mínimo – Trem de Alta Velocidade
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plAno Cnt de logístiCA por região

Nesta reedição do Plano CNT de Logística, os projetos serão apresentados separadamente para cada Unidade 
da Federação. Porém, a lógica da organização dos projetos em Eixos Estruturantes e Ligações Complemen-
tares será mantida, vez que eixos de transporte permitem o planejamento de grandes rotas de escoamento 
e captação de produtos e pessoas.

Desta forma, cada ação proposta pelo Plano pode ser analisada individualmente, de acordo com as poten-
cialidades e características locais, sem perder de vista o foco da integração regional que é importante para 
a validação e execução dos projetos. Há, ainda, a possibilidade da identificação de novas obras, que a curto, 
médio e longo prazos possam adequar a infra-estrutura de transporte da região. 

Como a abrangência do Plano é nacional, e o objetivo deste tópico do relatório é uma analise regionalizada, 
houve a necessidade de adequação de alguns projetos para que sua compreensão e separação por Unidade da 
Federação (UF) fossem facilitadas. Existem intervenções que compreendem mais de uma UF e, nesses casos, 
foram realizadas divisões para que estes projetos ficassem restritos ao limite geográfico de cada estado.

Os projetos hidroviários constituem exceção a esta situação, pois em muitos casos as hidrovias são utilizadas 
como delimitadores de divisa dos estados, sendo utilizadas para delimitar a superfície do território, dificul-
tando a identificação de sua jurisdição. Outra questão a ser considerada é que as intervenções realizadas 
nas hidrovias - ampliação de calado e abertura de canal - não são uniformes, ou seja, o volume de dragagem 
ou de derrocagem para a abertura de canal varia com as características geomorfológicas locais. 

A diferenciação destes projetos será visualizada pelo Número do Projeto apresentado na Tabela dos Projetos 
e na descrição das Fichas de Projeto da seguinte maneira:

Os projetos apresentados apenas com números, no campo Número do Projeto, são aqueles que não 
foram divididos, ou seja, pertencem a uma única UF;
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Os projetos apresentados com número seguido da sigla da Unidade da Federação (ex. 000-UF), no 
campo Número do Projeto, são projetos que foram divididos, pois pertenciam a mais de uma UF;

Os projetos apresentados com número seguido da abreviação INT (ex. 000-INT) no campo Número 
do Projeto são projetos integrados. Isso significa que, para a realização do projeto, é necessária a 
intervenção de mais de uma UF, como é o caso das intervenções sugeridas para hidrovias, nas quais 
não é possível a divisão da jurisdição e do volume da obra, como já mencionados anteriormente.

Vale ressaltar que na Tabela de Projetos, em cada UF, serão apresentados somente os projetos abrangidos 
por seus limites geográficos. Ou seja, para os projetos divididos, será mostrado apenas o trecho referente 
a cada UF (localização, extensão e investimento mínimo). Já para os projetos integrados será mostrado o 
projeto em sua totalidade, sendo, portanto, repetido para cada UF em que este se encontrar. Com isso, o 
total de projetos e de investimento mínimo para a região poderá não ser igual à soma destas variáveis de 
cada UF, principalmente devido à atribuição no caso de projetos integrados a mais de uma UF.

Nas Fichas de Projeto, a diferenciação dessas intervenções que sofreram modificação está descrita no campo 
Característica, onde há o detalhamento da localização e da extensão dos trechos dos projetos divididos e 
as UFs que sofrem influência dos projetos integrados.  

ApresentAção

Os projetos do Plano CNT de Logística nas Regiões estão organizados sob a forma de Eixos Estruturantes e 
Ligações Complementares. Porém, para esta reedição estes serão desmembrados para cada UF dentro da 
sua respectiva região geográfica.

A apresentação será realizada da seguinte maneira:

Para cada região haverá uma breve descrição dos seguintes indicadores: 

Sócio-geográfico: estados, população e área (dados do IBGE do ano de 2005);

Infra-estrutura de transporte: destaque das principais infra-estruturas de transporte para o 
desenvolvimento da região;

Eixo Estruturante: destaque das infra-estruturas que formam cada Eixo Estruturante dentro 
da região.

Para cada UF haverá um breve resumo dos seus aspectos geográficos e serão citados como exemplo 
alguns projetos que foram sugeridos pelo Plano para a UF. Todos os projetos da UF serão apresen-
tados nos seguintes níveis:

1. Contextualização de aspectos sócio-geográficos;

2. Contexto Econômico: contextualiza o estado com as mais recentes informações de dados de 
Produto Interno Bruto (PIB) e volumes produzidos pelos setores agropecuário, industrial e de 
exploração mineral, conforme estatísticas de órgãos como Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE) e Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), para os anos de 2004 
e 2006, respectivamente além da Secretaria de Comércio Internacional para o ano de 2005;

3. Tabela de projetos: contem informações resumidas de cada intervenção: infra-estrutura, ca-
tegoria, eixo, número do projeto, título, localização e dimensão;

4. Justificativa econômica para os projetos: contextualiza os benefícios econômicos dos projetos 
nas diversas modalidades, com dados de movimentação nos aeroportos administrados pela In-
fraero, movimentação de passageiros nos metrôs das grandes cidades, movimentação de carga 
portuária, informações da Agência Nacional de Transportes Aqüaviários (ANTAQ), da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) dentre outras fontes específicas para cada estado;

5. Estimativa de Investimento Mínimo: estima o investimento mínimo em cada UF, 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.

As informações detalhadas dos projetos constam nas Fichas de Projeto disponíveis em arquivos em CD ROM 
que acompanha o exemplar impresso. Essas fichas estão organizadas em arquivos por UF e nelas, por ordem 
crescente do Número do Projeto. São apresentadas, para cada projeto, a descrição (Tipo - Estruturante ou 
Ligação Complementar, Localização, Intervenção, Categoria e Extensão/Quantidade/Volume) e a justificativa 
de cada intervenção. 

Na parte final do relatório são apresentados mapas para cada Região que ilustram espacialmente os projetos, 
diferenciando-os pela categoria de intervenção. 
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região norte 

A Região Norte é formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, 
responsáveis por 5,0% da produção de riquezas no país em 2005, isto é, R$ 106,5 bilhões. A região possui uma 
população de 14,6 milhões de habitantes distribuídos em uma área que representa 45,2% do território brasileiro, 
3,9 milhões de km2. Nesta região estão localizados os mais extensos estados do país, Amazonas e Pará.

Dados de 2007 mostram que a Região Norte produziu 3,3 milhões de toneladas de cereais, o que representou 
2,5 % da produção nacional. Os estados do Pará e de Tocantins são os principais produtores da região. Os 
produtos agrícolas mais cultivados foram a soja (1,08 milhão de toneladas), o milho (1,07 milhão de tonela-
das) e o arroz (1,04 milhão de toneladas). Quando à produção de carnes, a Região Norte abateu 1,4 milhão 
de toneladas de bovinos, 501,8 mil de toneladas de suínos e 77,5 mil toneladas de frangos.

O extrativismo vegetal é uma importante atividade econômica para a Região, sendo que em 2006 foram produzidas 
91,9 mil toneladas de açaí, 28,3 mil toneladas de castanha-do-pará, 9,1 mil toneladas de piaçava, 4,0 mil toneladas de 
borracha. Além disso, em relação à extração de madeiras, o Norte produziu 12,3 milhões m3 de madeiras em tora.

A produção mineral da Região também é muito importante, com destaque para o minério de ferro. Em 2005 
foram extraídos da região 91,4 milhões de toneladas de ferro; 17,8 milhões de toneladas de bauxita; 6,21 mil 
m3 de areia; 1,98 mil toneladas de nióbio e 7,03 mil toneladas de ouro.

Em relação ao comércio externo, em 2007 a Região Norte exportou US$ 9,8 bilhões (92.2 milhões de to-
neladas) e importou US$ 7,7 bilhões (3,3 milhões toneladas), registrando um saldo de US$ 2,1 bilhões. Com 
isso a Região foi responsável por 5,3 % do saldo da balança comercial brasileira. Os principais produtos 
exportados foram minérios, madeiras e produtos do extrativismo vegetal.

Em 2007, a Região Norte contribuiu com R$ 9,2 bilhões em impostos federais (excluindo INSS e tributos estaduais e 
municipais), o que representa 2,0% do total arrecadado. Por outro lado, os investimentos liquidados em transportes 
na Região Norte foram de R$ 2,3 bilhões, e deste total, somente R$ 644,3 milhões foram pagos no ano.

O Norte do Brasil faz fronteira com diversos países latino-americanos e é importante para a integração do 
Brasil com a América do Sul e para o acesso ao Oceano Pacífi co. Limita-se com a Bolívia; a oeste com o Peru 
e a Colômbia e a norte com Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa.

Mais da metade das vias navegáveis do Brasil pertence à Região Norte, que abrange as bacias Amazônica e 
Araguaia- Tocantins. A Bacia Amazônica possui uma vasta rede hidrográfi ca que chega a cerca de 27 mil km de 
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extensão. Nela destacam-se as hidrovias dos rios Amazonas, Madeira, Tapajós, Negro, Solimões e Tocantins. Para 
o transbordo de cargas e de pessoas, destacam-se os portos de Manaus, Itacoatiara, Belém e Vila do Conde. 

A malha rodoviária da Região Norte é pouco expressiva em relação à área da região, sendo formada por 
apenas 13,9 mil km de rodovias pavimentadas. As rodovias mais importantes são a BR-174, que liga a cidade 
de Manaus (AM) até a divisa com a Venezuela (em Roraima) e a BR-364, que atravessa Rondônia e chega à 
capital Rio Branco (AC), conectando as regiões Norte e Centro Oeste.

Em relação à malha ferroviária, destaque para a Estrada de Ferro Carajás (EFC), que vai de Parauapebas 
(PA) a São Luís (MA), transportando os minerais extraídos na Serra do Carajás até os portos de Itaqui (MA) 
e Ponta da Madeira (MA), e a Estrada de Ferro do Amapá (EFA), que transporta manganês e níquel extraídos 
na Serra do Navio até o porto de Santana, em Macapá, a capital do Amapá. 

Como a oferta de infra-estrutura de transporte terrestre é reduzida, outro modo de transporte muito utilizado na 
Região é o aeroviário. Existem 15 aeroportos administrados pela Infraero, sendo oito internacionais. Porém, apenas 
os aeroportos de Manaus (AM), Macapá (AP) e Belém (PA) recebem vôos internacionais regularmente. Existem 15 
aeroportos administrados pela Infraero (Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária). Os 15 aeroportos movi-
mentaram, em 2007, 6,7 milhões de passageiros, 204,8 mil toneladas de carga e 75,1 mil toneladas de mala postal.

eiXos estruturAntes

A Região Norte abriga sete Eixos Estruturantes, entre os nove propostos pelo Plano CNT de Logística para 
todo o país: Eixo Litorâneo (E2), Eixo Norte-Sul (E3), Eixo Amazônico (E4), Eixo Centro-Norte (E5), Eixo 
Norte-Sudeste (E6), Eixo Leste-Oeste (E7) e Eixo de Cabotagem (E9).

A Região contempla uma pequena porção do Eixo Litorâneo (E2). Trata-se de um trecho rodoviário que com-
preende parte das rodovias BR-316 e BR-010, no Pará, entre os municípios de Cachoeira do Piriá e Belém. 

O Eixo Norte-Sul (E3) possui diretrizes passando pelos estados de Tocantins e Pará. Em Tocantins, o eixo 
inicia-se em Talismã pela rodovia BR-153 até Gurupi (TO) e a BR-242 até Peixe (TO). Por meio do rio Tocantins 
chega-se até Esperantina (TO), divisa com o Pará. Ainda pela hidrovia, o eixo corta todo o Pará, ligando os 
municípios de São João do Araguaia a Belém.

O Eixo Amazônico (E4) tem toda a sua extensão dentro da própria Região Norte. A infra-estrutura do eixo é 
exclusivamente hidroviária. Conecta os portos de Macapá à divisa Brasil-Peru, através dos rios Solimões e 
Amazonas, contemplando os estados do Amapá, Pará e Amazonas.

O Eixo Centro-Norte (E5) percorre a Região Norte somente no estado do Pará pela BR-163 entre os municípios de 
Novo Progresso e Itaituba. Em seguida, integra-se à hidrovia do rio Tapajós até chegar ao porto de Santarém. 

O Eixo Norte-Sudeste (E6), com diretriz passando pelos estados do Amazonas e de Rondônia, abrange infra-
estruturas hidroviária e rodoviária. No Amazonas, o eixo inicia-se em Itacoatiara e percorre a hidrovia do 
rio Madeira até Humaitá, divisa com Rondônia. Nesse estado, a infra-estrutura passa a ser a BR-364, que 
liga Porto Velho, capital do estado, ao município de Vilhena, divisa com Mato Grosso.

O Eixo Leste-Oeste (E7) corta o Brasil transversalmente e na Região Norte atravessa os estados do Acre e 
Rondônia através de diretrizes rodoviária e hidroviária. A Infra-estrutura rodoviária é a BR-364, com início 
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em Rodrigues Alves (AC) seguindo até Porto Velho (RO), a partir de onde a infra-estrutura passa a ser a 
hidrovia do rio Mamoré-Guaporé até Cabixi (RO), divisa com o estado de Mato Grosso.

O Eixo de Cabotagem (E9) consiste na integração dos principais portos do Brasil em uma rota de Cabotagem 
e que inclui - na Região Norte - o porto de Macapá, localizado em Santana no Amapá e o porto de Vila do 
Conde, localizado no município de Barcarena, no Pará. 

Segue a distribuição dos projetos na Região Norte de acordo com a infra-estrutura e o eixo de cada intervenção:

Número de intervenções e investimento mínimo necessário por eixo para a Região Norte

i. rondÔniA

A economia Rondônia é baseada na agricultura (café, cacau, arroz, mandioca, milho) e no extrativismo da 
madeira, de minérios e da borracha.

Contexto econômico

O estado ocupa uma área de 237,6 mil km2, com uma população de 1,5 milhão de habitantes distribuídos em 
52 municípios. A economia é baseada na agricultura, pecuária e extrativismo da madeira, da castanha-do-
pará e de minérios.

Em 2005, Rondônia contribuiu com R$ 12,9 bilhões na produção de riquezas no país. As cinco principais 
atividades econômicas do estado foram: 1) Administração, saúde e educação públicas (27,5%); 2) Comércio 
e serviços (16,2%); 3) Pecuária e pesca (12,0%); 4) Indústria (9,5%) e 5) Atividades imobiliárias (8,5%).

Em 2007, o estado produziu 696,8 mil toneladas de cereais e abateu 469,4 mil toneladas de bovinos. Essa 
produção pecuária está localizada principalmente na região leste do estado.

i. rondÔniA
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Quanto ao extrativismo vegetal, em 2006, Rondônia produziu 2,7 mil toneladas de castanha-do-pará e 1,1 
milhão de m3 de madeira. A extração mineral foi representada em 2005 por 5,4 mil toneladas de cassiteri-
ta, 449,5 toneladas de nióbio, 1,3 toneladas de ouro e 782,1 mil toneladas de argilas. Cabe observar que a 
produção de cassiterita está concentrada no município de Candeias do Jamari, pertencente à mesorregião 
do Madeira-Guaropé.

Em relação ao comércio externo, em 2007 as exportações foram de US$ 457,6 milhões (534,8 mil toneladas), 
as importações de US$ 67,8 milhões (45,4 mil toneladas), o que levou a um saldo da balança comercial de 
US$ 389,8 milhões. Os principais produtos exportados foram: carne bovina, soja e madeiras. 

Com relação à arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 519,0 milhões em impostos fe-
derais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais). Os investimentos liquidados em transportes foram 
de R$ 115,0 milhões e, deste total, somente R$ 8,2 milhões foram pagos no ano.

o plano para rondônia

Dentre os projetos propostos pelo Plano CNT de Logística para Rondônia podem-se citar os projetos aqüa-
viários - envolvem ampliação de calado da hidrovia do rio Madeira e dragagem e ampliação dos molhes no 
porto de Porto Velho. Destaca-se, também, o projeto para a ampliação do aeroporto internacional de Porto 
Velho, visando o aumento da capacidade na movimentação de cargas e passageiros. 

projetos para rondônia

Relação dos Projetos - Rondônia Relação dos Projetos - Rondônia 
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 Justifi cativa Econômica para os Projetos

O estado conta com o aeroporto internacional de Porto Velho, que, em 2007, movimentou 391,2 mil pas-
sageiros, 2,2 mil toneladas de carga e 211,3 toneladas de mala postal. É sugerida no Plano a ampliação da 
capacidade deste aeroporto, a fi m de melhor atender a região.

O transporte aqüaviário é importante para a economia do estado. Em 2007, o porto de Porto Velho movimen-
tou 3,6 milhões de toneladas. Para o porto as propostas são de ampliação da área portuária e de dragagem, 
visando uma maior capacidade operacional portuária e retroporturária.

Além disso, o estado tem o potencial de ampliar seu papel de integração com estados e com países vizinhos. 
Nesse sentido, é sugerida a abertura de canal para a expansão da hidrovia do rio Madeira e a qualifi cação da 
hidrovia dos rios Mamoré-Guaporé. Estas hidrovias estão localizadas na região oeste do estado e constituem 
uma opção para o escoamento da produção agrícola de Mato Grosso. A jusante de Porto Velho, já no estado 
do Amazonas, a obra proposta visa melhorar a capacidade operacional da hidrovia do rio Madeira, que mais 
adiante se conecta com o rio Amazonas.

O transporte rodoviário é importante para o estado e região vizinha. Uma das obras recomendadas é a 
recuperação do pavimento da BR-364 e da BR-174, que ligam Vilhenha (RO), na fronteira com Mato Grosso, 
à capital Porto Velho. O objetivo desta obra é atender à demanda de transporte da soja produzida em Mato 
Grosso, pelo porto de Porto Velho, na hidrovia do rio Madeira.

A outra sugestão é a recuperação do pavimento das rodovias BR-317 e BR-319, que interligam os estados do 
Acre, Rondônia e Amazonas.

Relação dos Projetos - Rondônia ContinuAção
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estimativa de investimento mínimo para rondônia

Investimento mínimo – Rondônia 

 ii. ACre

A economia do Acre tem como base o extrativismo vegetal e os principais produtos são a borracha e a 
castanha. A pecuária e a agricultura também infl uenciam na economia do estado.

Contexto econômico

O estado do Acre ocupa uma área de 152,6 mil km2 e possui uma população de 655,3 mil habitantes distribuídos 
em 22 municípios. A economia tem como base o extrativismo vegetal e os principais produtos são as madeiras, 
a castanha-do-pará e a borracha. A pecuária e a agricultura também são importantes para o Acre.

Em 2005, o estado contribuiu com R$ 4,5 bilhões na produção de riquezas no país. As cinco principais ati-
vidades econômicas do estado foram: 1) Administração, saúde e educação públicas (33,4%); 2) Agricultura, 
silvicultura e exploração fl orestal (13,8%); 3) Comércio e serviços (11,9%); 4) Atividades imobiliárias (10,0%) 
e 5) Pecuária e pesca (6,2%).

A agropecuária do Acre, em 2007, produziu 91,4 mil toneladas de cereais, abateu 97,7 mil toneladas de 
bovinos e 251 mil toneladas de suínos. Em 2006, o extrativismo vegetal foi responsável por 10,2 milhões de 
toneladas de castanha-do-pará, 1,4 mil toneladas de borracha e 961 toneladas de açaí. Quanto à extração 
da madeira, o estado produziu 397,4 mil m3. 
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Em relação ao comércio externo, em 2007, as exportações foram de US$ 19,4 milhões (26,6 mil toneladas) 
e as importações foram de US$ 1,6 milhão (46,0 toneladas), levando a um saldo de US$ 17,8 milhões. Os 
principais produtos exportados, relativamente ao valor, foram madeiras e castanha-do-pará.

No que diz respeito à arrecadação tributária, em 2007, o estado contribuiu com R$ 177,2 milhões em impos-
tos federais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais). Os investimentos liquidados em transportes 
foram de R$ 174,1 milhões e, deste total, R$ 128,4 milhões foram pagos no ano.

o plano para o Acre

O Plano CNT de Logística sugere para o Acre projetos rodoviários e intermodais. A maior intervenção está 
na BR-364, em que estão previstos a construção de 210 km de rodovia entre Sena da Madureira e Feijó e a 
recuperação de 292 km de pavimento entre os municípios de Acrelândia e Sena da Madureira. Também estão 
previstos no Plano a construção de terminais rodoviários em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

projetos para  o Acre

Relação dos Projetos – Acre 

Justifi cativa Econômica para os Projetos

O estado conta com dois aeroportos que, em 2007, movimentaram 396,5 mil passageiros, 3,3 mil tonela-
das de carga e 417,1 toneladas de mala postal. O aeroporto internacional de Rio Branco movimentou 313,9 
mil passageiros, 2,2 mil toneladas de carga e 165,6 toneladas de mala postal. Enquanto que o aeroporto 
internacional de Cruzeiro do Sul movimentou 82,6 mil de passageiros, 1,07 mil toneladas de carga e 251,5 
toneladas de mala postal.

Apesar de não possuir uma malha rodoviária muito extensa, como o estado está localizado no extremo oeste 
do país, é muito importante sua ligação rodoviária com Manaus (AM) e com os outros estados através da 
malha rodoviária de Rondônia. A maior parte do fl uxo de carga e de pessoas acontece pela via rodoviária.
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A fi m de facilitar a integração do estado com o país, é proposta a recuperação do pavimento das rodovias 
BR-364, BR-317 e BR-319, que passam pelos estados do Acre, Rondônia e Amazonas. A recuperação de pa-
vimento também é recomendada para as rodovias BR-317, AC-040 e AC-010 na região das cidades de Porto 
Acre e Assis Brasil, junto à fronteira. A péssima qualidade do pavimento acarreta maiores custos de consumo 
de combustível, manutenção, tempo de viagem e de acidentes.

Com o objetivo de integrar a microrregião de Rio Branco e melhorar a ligação com a BR-364, é proposta 
a pavimentação da rodovia AC-475. O trânsito em rodovias não pavimentadas na região amazônica fi ca 
muito prejudicado no período de chuvas, difi cultando o escoamento da produção. Mais isolada ainda está a 
região da cidade de Cruzeiro do Sul e, por causa disso, é sugerida a construção da BR-364, no trecho Sena 
Madureira – Feijó. 

É proposta a construção de dois terminais rodoviários, com o objetivo de tornar mais efi ciente o uso da infra-
estrutura rodoviária da região. Assim, é sugerida a construção de um terminal no extremo oeste do estado, 
em Cruzeiro do Sul, que é um importante ponto de captação de carga e início do eixo leste-oeste. O outro 
terminal é proposto para a capital, Rio Branco, onde se tem a ligação entre as rodovias BR-364 e BR-317.

estimativa de investimento mínimo para o Acre

Investimento Mínimo – Acre

 

iii. AmAZonAs

A atividade industrial concentra-se na produção da Zona Franca de Manaus. O governo local tem – historica-
mente - incentivado o desenvolvimento sustentável, voltando-se para a preservação do legado ecológico. 
Dessa forma, o uso do transporte terrestre na região é restrito, sendo necessária a utilização dos rios 
navegáveis para a movimentação de pessoas e mercadorias na região.
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Contexto econômico

O estado do Amazonas ocupa uma área de 1,6 milhão km2, com uma população de 3,2 milhões de habitantes 
distribuídos em 62 municípios. A indústria, principal atividade econômica do estado, está concentrada na Zona 
Franca de Manaus. Quanto ao extrativismo vegetal, é destaque a castanha-do-pará, a piaçava e a madeira.

Em 2005, o estado contribuiu com R$ 33,3 bilhões com a produção de riquezas no país. As cinco principais ativi-
dades econômicas foram: 1) Indústria (35,7%); 2) Administração, saúde e educação pública (16,7%); 3) Comércio 
e serviços (10,5%); 4) Atividades imobiliária (6,4%) e 5) Transporte, armazenagem e correio (4,9%).

A produção agropecuária é pouco expressiva no estado, em comparação com os demais estados do país. Em 
2007, foram produzidas 54 mil toneladas de cereais e abatidos 24,4 mil toneladas de bovinos. 

Já a indústria extrativa vegetal produziu 9,2 mil toneladas de castanha-do-pará, 9,1 mil toneladas de pia-
çava, 2,0 mil toneladas de borracha, 1,2 mil toneladas de açaí e 926 mil m3 de madeira em 2006. Em 2005, 
a produção mineral foi de 10,0 milhões de toneladas de minério de ferro, 1,5 mil toneladas nióbio, 107,2 mil 
toneladas de argilas, 413,1 mil toneladas de calcário e 17,8 mil toneladas de gipsita.

Similarmente ao que acontece em outros estados da região, o turismo é uma atividade que também tem 
apresentado crescimento ao longo dos anos. O estado do Amazonas representa um ponto de entrada de 
turistas nacionais e internacionais, sobretudo norte-americanos, que desejam conhecer a Amazônia.

As atividades industriais estão concentradas na região do Pólo Industrial de Manaus (PIM) na capital do estado, 
formado principalmente por empresas que utilizam componentes provenientes do exterior, principalmente 
da China e da Coréia, além de outras regiões do país. 

Nesse contexto, em relação ao comércio externo, em 2007, as exportações foram de US$ 1,1 bilhão (136 mil 
toneladas) e as importações de US$ 6,8 bilhões (1,1 milhão de toneladas). Os principais produtos exporta-
dos, relativamente ao valor foram celulares, motocicletas, extratos para bebidas e televisores. Enquanto 
isso, os principais produtos importados foram telas de cristal líquido (LCD), tubos de imagem, componentes 
eletrônicos e peças para motocicletas. 

Com relação à arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 5,6 bilhões em impostos fe-
derais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais), o que representa 1,3% do total arrecadado. Os 
investimentos liquidados em transportes foram de R$ 162,3 milhões e, deste total, somente R$ 21,3 milhões 
foram pagos no ano.

o plano para o Amazonas

Os projetos do estado do Amazonas compreendem obras em rodovias, hidrovias e aeroportos, além da 
ampliação de terminais em Coari, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé. Dentre as intervenções 
rodoviárias, a recuperação de 457 km da BR-174; de 177 km das rodovias BR-364/BR-317/BR-319 e de 240 km 
da rodovia AM-010. As intervenções hidroviárias contemplam a ampliação de calado das hidrovias dos rios 
Solimões e Madeira e a qualificação da hidrovia do rio Juruá. Quanto às intervenções de terminais intermo-
dais, são propostos 16 de projetos de construção de terminais hidroviários para carga e passageiros além 
da ampliação de um conjunto de 6 terminais existente. 
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projetos para  o Amazonas

Relação dos Projetos – AmazonasRelação dos Projetos – Amazonas
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 Justifi cativa Econômica para os Projetos

O Amazonas conta com três aeroportos administrados pela Infraero. O principal deles é o aeroporto internacional 
Eduardo Gomes, localizado em Manaus, que movimentou 2,06 milhões de passageiros, 166,4 mil toneladas de 
carga e 67,3 mil toneladas de mala postal em 2007. Cabe observar que a capacidade projetada para o aeroporto 
é de 1,8 milhão de passageiros por ano, em seus dois terminais. Assim, uma das propostas é justamente ampliar 
a capacidade de atendimento da movimentação de passageiros, enquanto a outra proposta visa aumentar o 
terminal de cargas, melhorando sua utilização e facilitando o fl uxo de cargas necessário à Zona Franca. 

Observa-se ainda que o aeroporto internacional de Tabatinga movimentou 33,8 mil de passageiros, 65,2 tone-
ladas de carga e 53,4 toneladas de mala postal. Já o aeroporto de Tefé movimentou 15,4 mil passageiros, 36,0 
toneladas de carga e 121,0 toneladas de mala postal. 

O modo hidroviário constitui uma alternativa de transporte bastante utilizada no estado. A bacia do rio Amazo-
nas permite o transporte de cargas e de pessoas no estado e na Região Norte, provendo ligação com o Oceano 
Atlântico. O conjunto de obras propostas visa aumentar a efi ciência desse transporte e, além disso, promover 
a segurança para a navegação de embarcações mistas (cargas e passageiros) por meio da construção de ter-
minais adequados.

São sugeridas obras de qualifi cação do rio Madeira, com objetivo de aumentar a capacidade operacional para 
as embarcações oriundas de Porto Velho (Rondônia). Para a região oeste e sudoeste do estado, é proposta a 
qualifi cação dos rios Purus e Juruá que fazem ligação com o estado do Acre.

Cabe mencionar que ao longo de 2007, porto de Manaus movimentou 11,8 milhões de toneladas de carga. Desse 
total, 55,7% foi de granel líquido, 35,2% de granel sólido e o restante de carga geral. A fi m de melhor atender 
a demanda da região, é sugerida a ampliação do porto de Manaus, aumentando sua capacidade operacional 
portuária e retroportuária.

Relação dos Projetos – Amazonas
ContinuAção

Relação dos Projetos – Amazonas
ContinuAção
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Apesar de não possuir uma malha rodoviária muito extensa, as rodovias existentes permitem ligação por terra 
com os estados de Roraima, Pará e Rondônia. Contudo, as poucas rodovias existentes ou apresentam um pavi-
mento deteriorado ou não possuem pavimentação alguma. Estas condições das rodovias do estado acarretam 
maiores custos de manutenção dos veículos, do consumo de combustível, tempo de viagem e de acidentes. 
Além disso, as rodovias sem pavimentação têm o trânsito muito difi cultado nos períodos de chuva.

Assim, é recomendada a recuperação do pavimento das rodovias BR-364, BR-317 e BR-319 até Humaitá (AM), 
que promovem a ligação entre os estados da região.

estimativa de investimento mínimo para o Amazonas

Investimento Mínimo – Amazonas 

 iv. rorAimA

A economia de Roraima baseia-se na agricultura, pecuária e extrativismo, destacando-se nesse último caso, 
a produção de madeira, ouro, diamante e cassiterita.

Contexto econômico

O estado de Roraima ocupa uma área de 224,3 mil km2, com uma população de 395,7 mil habitantes distri-
buídos em 15 municípios. A economia baseia-se na agricultura, pecuária e extrativismo. 

Em 2005 o estado gerou R$ 3,2 bilhões em riquezas. As cinco principais atividades econômicas do estado 
foram: 1) Administração, saúde e educação públicas (48,4%); 2) Comércio e serviços (10,9%); 3) Atividades 
imobiliárias (8,1%); 4) Agricultura (6,9%) e 5) Construção (6,4%).
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A atividade econômica concentra-se na região norte do estado, onde está localizada a capital Boa Vista. O 
turismo nacional e internacional vem se destacando devido, principalmente, à proximidade com as cidade 
de Manaus (AM) e de Santa Elena Uairén (Venezuela).

A produção agropecuária foi responsável, em 2007, por 136 mil toneladas de cereais e por 13,4 mil toneladas 
de carne bovina. O extrativismo vegetal está concentrado na produção de madeiras, que em 2006 produziu 
128 mil m3. É importante ressaltar que grande parte do território do estado é formado por reservas indígenas 
e áreas de conservação ambiental.

Em 2007, as exportações foram de US$ 16,7 milhões (48,1 mil toneladas) e importações de US$ 1,1 milhão 
(1,7 mil toneladas), o que levou a um saldo da balança comercial de US$ 15,6 milhões. Os principais produtos 
exportados, relativamente ao valor, foram soja e madeiras. 

Com relação à arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 145,6 milhões em impostos 
federais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais). Por outro lado, os investimentos liquidados em 
transportes foram de R$ 92,2 milhões, e deste total, somente R$ 9,7 milhões foram pagos no ano.

o plano em roraima

O Plano CNT de Logística sugere para Roraima intervenções em aeroporto, hidrovia, rodovia e terminais 
intermodais. Dentre estes projetos estão a ampliação do aeroporto de Boa Vista, ampliação do calado da 
hidrovia do Rio Branco e ampliação dos terminais intermodais de Boa Vista e Caracaraí. Para rodovia, sugere-
se a recuperação do pavimento de dois trechos da BR-174, que corta o estado desde Rorainópolis (divisa com 
o Amazonas) até Pacaraíma (divisa com a Venezuela), totalizando cerca de 704 km.

projetos para  roraima

Relação dos Projetos – RoraimaRelação dos Projetos – Roraima
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Justificativa Econômica para os Projetos

O estado conta com o aeroporto internacional de Boa Vista, que em 2007 movimentou 211,3 mil passageiros, 
767,8 toneladas de carga e 413,7 toneladas de mala postal. No Plano CNT de Logística é feita a sugestão de 
ampliação deste aeroporto, de modo a oferecer maior segurança e conforto aos usuários.

O transporte aqüaviário pode ser melhor explorado no estado de Roraima como uma opção para o escoamento 
da produção agrícola e extrativista. É proposta a abertura de canal para a transposição das Corredeiras de 
Bem Querer, localizadas no município de Caracaraí. O objetivo é capacitar o tráfego hidroviário na hidrovia 
Branco-Negro, que possui ligação com o rio Amazonas. 

O estado possui importância estratégica para o comércio entre Brasil e os mercados caribenhos e andinos. 
A infra-estrutura de transporte utilizada nessas trocas comerciais é a BR-174, uma das mais importantes 
rodovias dessa unidade da federação, dentre os 1.088 km que formam a malha de rodovias federais e esta-
duais pavimentadas do estado.

Assim, dada a péssima condição do pavimento da BR-174, é recomendada a recuperação, no trecho entre as 
cidades de Rorainópolis, Boa Vista e Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. 

Além disso, é recomendada a recuperação do pavimento da BR-210, entre as cidades de Caracaraí e Caroebé. 
Na mesma rodovia, sugere-se a pavimentação para o trecho após a cidade de Caroebé. Estas duas obras têm 
a finalidade de melhorar a integração regional e escoamento da produção.

Com o objetivo de melhor integrar o mercado do estado e do Brasil com o da Guiana, é proposta a pavimen-
tação da rodovia BR-401, no nordeste do estado.

Os projetos intermodais sugeridos destinam-se a dinamizar o uso eficiente da infra-estrutura rodoviária e 
aqüaviária do estado. Com esse objetivo, é recomendada a ampliação do terminal hidroviário na cidade de 
Boa Vista. A região vizinha à capital é produtora de soja e este terminal, atualmente, é usado também para 
o envio de carga para os postos de fronteira situados na fronteira com a Venezuela e com a Guiana.

Também é proposta a ampliação do terminal de Caracaraí, que faz a integração com a rodovia BR-174 e que 
permite o escoamento da produção através do Rio Branco até o rio Amazonas, próximo a Manaus (AM).
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estimativa de investimento mínimo para roraima 

Investimento Mínimo – Roraima

v. pArá

O Pará é um estado que compreende aproximadamente 15% do território nacional. A economia baseia-se prin-
cipalmente na extração de minerais como: ferro, bauxita, manganês, calcário e ouro, e extração de madeira.

Contexto econômico

O Pará ocupa uma área 1,2 milhão de km2, com uma população de 7,1 milhões de habitantes distribuídos 
em 143 municípios. As atividades de extrativismo mineral e vegetal são muito importantes para o estado, 
destacando-se a produção de minério de ferro, a bauxita, o manganês e a madeira. 

Em 2005, o estado contribuiu com R$ 39,1 bilhões na produção de riquezas no país. As cinco principais atividades 
econômicas do estado foram: 1) Administração, saúde e educação públicas (17,9%); 2) Indústria (12,3%); 3) 
Comércio e serviços (11,3%); 4) Atividades imobiliárias (10,8%) e 5) Indústria extrativa mineral (8,3%).

A produção agrícola foi responsável, em 2007, por 1,1 milhão de toneladas de cereais. Quanto à produção de carnes, 
o estado abateu 539,1 mil toneladas de bovinos, 251 mil toneladas de suínos e 77,5 mil toneladas de frangos.

A extração de madeira foi destaque com 9,5 milhões de m3 em 2006, o que representou 52,8% da produção 
brasileira no ano. Importantes municípios produtores deste estado se localizam nas regiões nordeste (Tai-
lândia, Moju, Oeiras do Pará, Baião, Ipixuna do Pará e Mãe do Rio), do Marajó (Portel, Almeirim e Altamira) 
e sudeste (Ulianópolis, Dom Eliseu, Redenção, Paragominas e Rondon do Pará).

Além disso, o extrativismo vegetal teve a participação de 88,5 mil toneladas de açaí, de 5,3 mil de toneladas 
de castanha-do-pará e de 267 toneladas de borracha.
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Quanto à produção mineral, em 2005, a extração de minério de ferro do estado correspondeu a 27,2% da 
produção nacional, ou seja, 77,2 milhões de toneladas de minério de ferro. As reservas deste mineral estão 
localizadas principalmente na região sudeste do estado. 

A produção de bauxita metalúrgica constitui-se na maior do país, destacando-se o município de Oriximiná, 
na região do Baixo Amazonas. O total produzido, em 2005, foi de 17,8 milhões de toneladas, cujos principais 
destinos no mercado interno foram Maranhão e São Paulo, enquanto que os principais destinos externos 
foram Estados Unidos e Canadá.

Além disso, foram extraídos 2,2 milhões de toneladas de manganês, 4,3 mil toneladas de ouro, 4,4 milhões 
m3 de areia, 861,7 mil toneladas de calcário e 94,5 mil toneladas de caulim. Cabe ressaltar que os principais 
consumidores do calcário do estado estão na Região Sudeste e no Mato Grosso (Centro-Oeste).

Em relação ao comércio externo, em 2007, as exportações foram de US$ 7,9 bilhões (90,3 milhões de to-
neladas) e as importações de US$ 639,3 milhões (2,1 milhões toneladas), levando a um saldo da balança 
comercial de US$ 7,3 bilhões. Os principais produtos exportados, relativamente ao valor, foram: minério de 
ferro, alumínio, alumina, ferro fundido e sulfetos de minérios de cobre. Cabe ressaltar que naquele ano as 
exportações de minério de ferro totalizaram 73,4 milhões de toneladas.

No que tange a arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 2,1 bilhões em impostos federais 
(excluindo INSS e tributos estaduais e municipais). Já os investimentos liquidados em transportes foram de 
R$ 425,8 milhões, e deste total, somente R$ 106,2 milhões foram pagos no ano.

o plano para o pará 

O Plano CNT de Logística sugere para o Pará intervenções em todas as modalidades: aeroportuária, aqüa-
viário, ferroviária e rodoviária, como também construção e ampliação de terminais intermodais. Citando 
alguns projetos, tem-se a ampliação do aeroporto de Santarém, a construção de mais de 402 km do tramo 
ferroviário entre Dom Eliseu (PA) e Curuçá (PA), construção da eclusa de Tucuruí, construção do terminal 
marítimo de Espadarte e recuperação de 983 km do pavimento das BR-158, PA-150 e PA-475.

projetos para o pará

Relação dos Projetos – Pará 
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Relação dos Projetos – Pará ContinuAçãoRelação dos Projetos – Pará
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Justificativa Econômica para os Projetos

O estado conta com seis aeroportos administrados pela Infraero, que em 2007 movimentaram 2,8 milhões 
de passageiros, 27,4 mil toneladas de carga e 5,3 mil toneladas de mala postal. Na capital do estado, o ae-
roporto internacional de Belém movimentou 2,1 milhões de passageiros, 20,5 mil toneladas de carga e 3,7 
mil toneladas de mala postal. Para o aeroporto de Belém é sugerida a ampliação da oferta da infra-estrutura 
de modo a permitir maior movimentação e armazenagem de cargas.

Por sua vez, o aeroporto de Santarém movimentou 364,2 mil passageiros, 4,6 mil toneladas de carga e 1,1 mil 
toneladas de mala postal. Observa-se que este aeroporto foi projetado para atender 225 mil passageiros/
ano e, por isso, a sugestão refere-se à ampliação de sua capacidade.

Para ressaltar a importância do transporte aéreo no estado, observa-se que os aeroportos de Marabá, de 
Altamira, de Carajás e Júlio César movimentaram conjuntamente 312,0 mil passageiros em 2007.

O modo ferroviário no estado é dedicado ao transporte de minérios. Parte da produção de minério de ferro 
de Carajás é transportada pela que leva sua carga até o porto de Itaqui (MA). Em 2006, a Estrada de Ferro 
Carajás (EFC) transportou 92,6 milhões de toneladas, sendo que o minério de ferro extraído de Carajás 
correspondeu à 92% do total. Além da movimentação atual, estima-se que a ferrovia irá receber carga 
proveniente da Ferrovia Norte-Sul (FNS), sobretudo do estado de Tocantins.

Como alternativa para o transporte da produção das Regiões Norte e Centro-Oeste, sugere-se a construção 
da variante ferroviária integrante da FNS que liga a cidade de Dom Eliseu (PA) à Curuçá (PA) onde deverá 
ser construído o terminal marítimo de Espadarte.

A sugestão apresentada é a construção da variante ferroviária de Juruti, a fim de melhorar o transporte da 
bauxita da área de extração até o rio Amazonas.

O transporte aqüaviário é importante para o estado e os principais rios são o Amazonas, o Tapajós, o Xingu 
e o Tocantins. É no estado do Pará que o rio Amazonas encontra o Oceano Atlântico. 
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O estado possui três importantes portos: Belém, Vila do Conde e Santarém. Em 2007, o porto de Belém 
movimentou 21,2 milhões de toneladas de carga, colocando-o na décima posição do ranking dos portos 
brasileiros. Do total movimentado, 84,7% foi de granel sólido e o restante de granel líquido e carga geral. 
Próximo a Belém, o porto de Vila do Conde movimentou 17,6 milhões de toneladas, 78,7% de granéis sólidos. 
Já o porto de Santarém, no interior do estado, movimentou 2,2 milhões de toneladas.

Assim, para estes três portos a proposta é de que ocorra a ampliação da área portuária, a fim de aumentar 
a capacidade para movimentação de carga. Observa-se que no porto de Vila do Conde objetivo é melhorar 
a movimentação (carga/descarga) de alumina, lingotes de alumínio, bauxita, coque, óleo combustível, 
madeira e piche. 

Além disso, é sugerida a construção do Terminal Marítimo de Espadarte, no município de Curuçá, que fica 
localizado no delta do rio Tocantins. A proposta é que o terminal atenda a movimentação de cerca de 80 
milhões de toneladas por ano, de minérios e de grãos. Esta proposta está integrada com o projeto da Fer-
rovia Norte-Sul, que será uma opção de escoamento, sobretudo, da produção agrícola do Centro-Oeste e da 
produção de produtos siderúrgicos da região de Marabá.

A maior parte das rodovias pavimentadas está concentrada na região leste do estado, servindo para o esco-
amento da produção da região e fazendo ligação com os vizinhos Mato Grosso, Tocantins e Maranhão.

Portanto, são sugeridas obras de recuperação do pavimento a fim de melhorar o trânsito de veículos nessa 
região. É sugerida a recuperação das rodovias PA-475, PA-150 e BR-158, entre as cidades de Moju e Santana 
do Araguaia. O trecho da PA-153, entre Marabá e São Geraldo do Araguaia também necessita de recuperação 
do pavimento. A rodovia PA-287, entre Redenção e Conceição do Araguaia também, precisa de recuperação 
do seu pavimento, a fim de facilitar o trânsito do sul do Pará com Tocantins.

Próximo ao Maranhão, a BR-010, entre Dom Eliseu e Castanhal, apresenta grande concentração de veículos de 
carga e necessita da implantação de faixas adicionais em rampas e contra-rampas extensas, com o objetivo 
de melhorar a ultrapassagem de veículos lentos.

O estado carece de uma melhor ligação rodoviária com o Mato Grosso e com o estado do Amazonas. 
Assim, é proposta a construção de duas rodovias, a BR-163 e a BR-230. A construção da BR-163 entre 
as cidades de Novo Progresso e Belterra tem a função de prover ligação do norte do Mato Grosso e do 
sul do Pará com a hidrovia Tapajós-Amazonas, próximo à cidade de Santarém. Desse modo, a produção 
agrícola e extrativa dessas regiões teria melhores condições de escoamento, bem como, Santarém teria 
uma melhor ligação rodoviária.

Já a construção da BR-230, a Transamazônica, tem o objetivo ligar o estado com o Amazonas, facilitando 
o escoamento da produção das regiões vizinhas à rodovia. O trecho considerado tem começa em Marabá, 
passa por Altamira e vai até Jacareacanga, próximo ao estado do Amazonas.

Além disso, no norte do estado, é sugerida a pavimentação das rodovias BR-210 e BR-163, na região 
próxima ao município de Oriximiná. Essa obra é importante para a integração regional e para o esco-
amento da produção.
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estimativa de investimento mínimo para o pará

Investimento Mínimo – Pará

vi. AmApá 

O Amapá é menor estado da Região Norte em dimensão territorial. A economia possui pequena participação 
no PIB nacional e as atividades mais desenvolvidas são a extração de castanha-do-pará, madeira e mineração 
de manganês.

Contexto econômico

O estado do Amapá ocupa uma área de 142,8 mil km2, com uma população de 587,3 mil habitantes distribuídos 
em 16 municípios. As principais atividades produtivas são os extrativismos vegetal e mineral.
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Em 2005 o estado gerou R$ 4,4 bilhões de riquezas para o país. As cinco principais atividades econômicas 
foram: 1) Administração, saúde e educação públicas (45,8%); 2) Comércio e serviços (13,0%); 3) Atividades 
imobiliárias (11,5%); 4) Construção (5,5%) e 5) Transportes, armazenagem e correio (4,1%).

O setor agropecuário apresenta produção em pequena escala, que pode ser considerada como de subsistência. 
Dados de 2007 dão conta que o estado produziu 5,2 mil toneladas de cereais e abateu 5,2 mil toneladas de 
bovinos. A pesca tem importância na economia local e na alimentação da população.

O extrativismo vegetal do estado em 2006 foi de 1,2 mil toneladas de açaí, 917 toneladas de castanha-do-
pará. Além disso, foram extraídos 150 mil m3 de madeira em tora.

Quanto à produção mineral do estado, em 2005 foram extraídos 52,0 mil toneladas de cromo, 1,4 toneladas 
de ouro e 704,1 mil toneladas de caulim.

Em relação ao comércio externo, em 2007 as exportações foram de US$ 128 milhões (658,5 mil toneladas) e impor-
tações de US$ 53 milhões (7,2 mil de toneladas), o que levou a um saldo da balança comercial de US$ 75 milhões. 
Os principais produtos exportados foram minérios (ouro, cromo, ferro e manganês), madeiras e frutas.

Com relação à arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 208,7 milhões em impostos 
federais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais). Os investimentos liquidados em transportes 
foram de R$ 83,2 milhões, e deste total, somente R$ 6,5 milhões foram pagos no ano.

o plano no Amapá

O Plano CNT de Logística sugere para o estado o Amapá intervenções em infra-estrutura portuária, rodoviária 
e intermodal. São propostas a ampliação do porto de Santana, a pavimentação de 326 km da rodovia BR-156 
e a construção de terminal hidroviário de Macapá.

projetos para o Amapá 

Relação dos Projetos – Amapá 

Justifi cativa Econômica para os Projetos

O estado conta com o aeroporto internacional de Macapá, que em 2007 movimentou 526,6 mil passageiros, 
3,1 mil toneladas de carga e 596 toneladas de mala postal. 
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O porto de Santana, na capital do estado, movimentou 1,4 milhão de toneladas em 2007, sendo que 82% 
corresponderam a granel sólido. A proposta sugerida é a ampliação da área portuária e retroportuária, a 
fi m de aumentar a capacidade operacional.

Quanto ao transporte rodoviário, a sugestão é a pavimentação da BR-156 no trecho entre as cidades de 
Amapá e Oiapoque. O objetivo desta obra é ampliar a integração do país com a Guiana Francesa.

estimativa de investimento mínimo para o Amapá

Investimento Mínimo – Amapá 

vii. toCAntins 

A economia do estado de Tocantins baseia-se no comércio, na agricultura (arroz, milho, feijão e principalmente 
soja) e na pecuária. A soja é o principal produto e vem apresentando crescimento nas exportações.

Contexto econômico

O estado do Tocantins ocupa uma área de 277,6 mil km2, com uma população de 1,2 milhões de habitantes 
distribuídos em 139 municípios. As principais atividades produtivas é o cultivo da soja e a pecuária. 

Em 2005 o estado contribuiu em R$ 9,1 bilhões na produção de riquezas no país. As cinco principais atividades 
econômicas do estado foram: 1) Administração, saúde e educação públicas (21,4%); 2) Construção (18,1%); 
3) Agricultura (12,1%); 4) Comércio e serviços (10,3%) e 5) Pecuária e pesca (9,8%).

A área de produção agrícola está concentrada principalmente na parte oriental do estado e, em 2007, o 
estado produziu 1,2 milhões de toneladas de cereais, principalmente de soja.

A pecuária é de grande importância econômica para o estado, sendo que a maior parte do rebanho está 
localizada na região ocidental do estado. Em 2007 foram abatidos 251 mil toneladas de bovinos.

Quanto ao extrativismo vegetal, cabe mencionar a produção de 846 toneladas de óleo de babaçu e a extra-
ção de 77,8 mil m3 de madeira em tora em 2006. Já a produção mineral do estado, em 2005, foi de 17,9 mil 
toneladas de fosfato, 16,8 mil toneladas de gipsita e de 1,5 milhões de m3 de areia. 
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Existe potencial para a exploração do ecoturismo na região leste do estado, contudo, a situação precária 
da infra-estrutura existente tem inibido o crescimento dessa atividade.

Em relação ao comércio externo, em 2007 as exportações foram de US$ 155 milhões (454,8 mil toneladas) e as importa-
ções de US$ 73 milhões (63,5 mil de toneladas), levando a um saldo da balança comercial US$ 82 milhões. Os principais 
produtos exportados, relativamente ao valor, foram soja, carne bovina e outros produtos de origem bovina. 

Com relação à arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 364,5 milhões em impostos 
federais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais). Por outro lado, os investimentos liquidados em 
transportes foram de R$ 1,2 bilhão, e deste total, somente R$ 364,0 milhões foram pagos no ano.

o plano  em tocantins

Dentre os projetos propostos pelo Plano CNT de Logística para Tocantins pode-se destacar a construção de 
aproximadamente 688 km da Ferrovia Norte-Sul, entre Talismã e Aguiarnópolis; a qualifi cação da hidrovia 
Araguaia-Tocantins – abrangendo dragagem, derrocamento, sinalização e balizamento do canal navegável; a 
construção da eclusa de Lajeado; a construção e a ampliação de terminais intermodais para processamento 
de carga e a implantação de faixas adicionais em trechos da rodovia BR-153.

projetos para  tocantins

Relação dos Projetos – Tocantins
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 Justifi cativa Econômica para os Projetos

A construção da variante ferroviária da Ferrovia Norte-Sul entre Estrela D’Oeste (SP) e Araguaína (TO) é muito 
importante para o estado e para o país. O objetivo dessa ferrovia é promover uma maior integração, servindo 
como opção para o escoamento da produção agropecuária do Centro-Oeste e do próprio estado, aumentando sua 
competitividade internacional. Além disso, essa ferrovia tem o potencial de reduzir o fl uxo de veículos de carga 
que passam pela BR-153.

O estado possui duas importantes hidrovias, a do rio Araguaia e a do rio Tocantins, que cortam o estado no sentido 
Sul-Norte. Estas hidrovias têm grande potencial para o escoamento da safra agrícola da Região Centro-Oeste e do 
próprio estado de Tocantins.

Assim, é sugerida a qualifi cação da hidrovia do rio Araguaia entre as cidades de Barra do Garças (MT) e Xambioá 
(TO), criando um corredor de exportação do Centro-Oeste até o porto de Itaqui (MA). 

Com o mesmo objetivo, mas atendendo uma região mais a leste do rio Araguaia, é proposta a qualifi cação da hidrovia 
do rio Tocantins entre as cidades de Miracema do Tocantins (TO) e Porto Franco (MA). Nessa hidrovia, o Plano sugere 
também a construção de uma eclusa no município de Lajeado, a fi m de aperfeiçoar a operação da eclusagem de 
barragem e tráfego hidroviário. E, ainda, com a intenção de permitir o escoamento da produção agrícola do interior 
da Bahia através da hidrovia do rio Tocantins, propõe-se a abertura de canal entre os rios Sono e Sapão, ligando os 
municípios de Mateiros (TO) e Formosa do Rio Preto (BA).

Dos estados da Região Norte, o Tocantins apresenta uma malha rodoviária mais extensa e distribuída, fazendo a 
ligação com o Centro-Oeste e parte da Região Norte e Nordeste.

Relação dos Projetos – Tocantins ContinuAçãoRelação dos Projetos – Tocantins ContinuAção



145Plano CNT de Logística - NORTE

Contudo, muitas rodovias estão em más condições de conservação, acarretando em maiores custos de manutenção 
dos veículos, de consumo de combustível, tempo de viagem e de acidentes. Assim, é recomendada a recuperação 
do pavimento das rodovias TO-342, TO-010, BR-010, TO-050, TO-080, TO-336, TO-280, TO-040 e BR-242.

É sugerida a construção da rodovia BR-242 de forma a ligar a cidade de Formoso do Araguaia ao norte do Mato 
Grosso. Além disso, é proposta a implantação de faixas adicionais nas rodovias BR-153 e BR-226, que apresentam 
grande fl uxo de veículos e alta concentração de cargas, a fi m de facilitar a ultrapassagem dos veículos lentos.

Os projetos intermodais sugeridos destinam-se a dinamizar o uso efi ciente da infra-estrutura rodoviária, 
ferroviária e aquaviária do estado. São obras de ampliação ou construção de terminais intermodais próximos 
aos portos fl uviais.

Assim, na hidrovia do rio Araguaia, é proposta a construção de terminal hidroviário na cidade de Couto de Magalhães, 
a fi m de fazer o transbordo de cargas rodoviárias.

Na hidrovia do rio Tocantins, é proposta a construção de terminal hidroviário na cidade de Aguiarnópolis. O 
objetivo é de que este terminal faça a integração da hidrovia com a rodovia BR-230 e como ramal planejado 
da ferrovia Norte-Sul.

Ainda nessa hidrovia, é sugerida a construção de terminais hidroviários nas cidades de Miracema do Tocantins, 
Palmas e Pedro Afonso. Estas obras têm a função de integrar a hidrovia com as rodovias BR-153 e TO-342 e com a 
ferrovia Norte-Sul, reduzindo os custos de escoamento da produção agrícola da região. Além disso, recomenda-se 
a ampliação dos terminais nas cidades de Peixe, no rio Tocantins, e Xambioá, no rio Araguaia.

estimativa de investimento mínimo para tocantins

Investimento Mínimo – Tocantins
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região nordeste

A Região Nordeste é composta pelos estados Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte e Sergipe. Com área territorial de 1,6 milhão de km2 e uma população de 51,5 milhões 
de habitantes, a Região é a segunda mais populosa do país. Em 2005 contribuiu com R$ 280,5 bilhões na 
produção de riquezas, o que faz com que a ocupe a terceira posição no país.

Dados de 2007 dão conta que a Região Nordeste produziu 9,8 milhões de toneladas de cereais, o que 
representou 7,4% da produção nacional. Os principais produtos agrícolas foram: soja (3,9 milhões de tone-
ladas), milho (3,2 milhões de toneladas), arroz (1,1 milhões de toneladas) e feijão (826,1 mil toneladas).

Quanto à produção de carnes, o Nordeste produziu 627 mil toneladas de bovinos (apenas 9% da produção 
nacional), 26,7 mil toneladas de suínos e 254,5 mil toneladas de frangos.

O extrativismo vegetal é bastante importante para a Região, sendo que em 2006, por exemplo, foram 
produzidas 116,3 mil toneladas de babaçu, 71,8 mil toneladas de piaçava, 22,4 mil toneladas de cera de 
carnaúba, 9,4 mil toneladas de açaí, e 5,5 mil toneladas de castanha de caju. Além disso, foram extraídos 
2,2 milhões de m3 de madeira em tora.

Também é relevante a atividade de extração mineral, cujos principais produtos em 2005 foram: calcário 
(7,1 milhões de toneladas), sal marinho (6,1 milhões de toneladas), argilas (3,6 milhões toneladas), sal-
gema (1,6 milhão de toneladas), dolomito (146,8 mil toneladas), sílex (97,5 mil toneladas), fosfato (84,4 
mil toneladas), caulim (80,9 mil toneladas), tufo vulcânico (62,9 mil toneladas), magnesita (49,1 mil to-
neladas), gipsita (8,9 mil toneladas) e manganês (1,4 mil toneladas). Já a produção de petróleo alcançou 
7,2 milhões de barris em 2007.

Em relação ao comércio externo, o Nordeste exportou US$ 13,1 bilhões (26,5 milhões de toneladas) e importou 
US$ 11,8 bilhões (15,6 milhões de toneladas), o que gerou um saldo da balança comercial de US$ 1,3 bilhão. 
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Em 2007, a Região Nordeste contribuiu com R$ 23,3 bilhões em impostos federais (excluindo INSS e tri-
butos estaduais e municipais), o que representa 5,2% do total arrecadado. Os investimentos liquidados 
em transportes foram de R$ 2,0 bilhões e, deste total, somente R$ 535,0 milhões foram pagos no ano.

Em relação à infra-estrutura de transportes na Região, existem 13 portos marítimos, por meio dos quais 
são movimentadas cargas da navegação de cabotagem e de longo curso. O porto de Itaqui, no Maranhão, 
possui movimentação anual de aproximadamente 99 milhões de toneladas, sendo responsável por 85% 
da carga de granel sólido na Região. O porto de Suape, em Pernambuco, foi considerado o terceiro porto 
do país com melhor desempenho por uma pesquisa realizada pela UFRJ que considerou a operação, a 
estrutura de armazenamento e as facilidades de acesso rodoviário e ferroviário. Na classificação, a pri-
meira e segunda colocações foram atribuídas aos terminais privados de Ponta da Madeira, no Maranhão, 
e Tubarão, no Espírito Santo. Atualmente, a movimentação de cargas é de aproximadamente 5 milhões 
de toneladas por ano, destacando-se os granéis líquidos e as cargas conteinerizadas.

O transporte hidroviário é realizado pelas hidrovias dos rios São Francisco e Parnaíba. A hidrovia do 
São Francisco é a uma das formas mais econômicas de ligação entre o Centro-Sul e o Nordeste. Os dois 
trechos navegáveis compreendem cerca de 1.371 km de extensão, entre Pirapora(MG) e Juazeiro(BA)/
Petrolina(PE) e 208 km, entre Piranhas (AL) e a foz do rio, no Oceano Atlântico. A hidrovia do Parnaíba 
delimita os estados do Piauí e Maranhão sendo navegável entre a foz e o município de Santa Filomena, 
em uma extensão de 1.175 km.

A malha rodoviária da Região tem 51,9 mil km de rodovias pavimentadas. Porém, segundo a Pesquisa 
Rodoviária CNT 2007, 86,3% (21.839 km) da extensão pesquisada estão em condições regulares, ruins ou 
péssimas. As principais vias de escoamento, considerando-se o volume de tráfego, são as rodovias BR-116 
e BR-101, que atravessam a Região nas proximidades do litoral. Podem-se destacar também as rodovias 
que fazem ligação com a Região Norte: a BR-222, que passa pelos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, e 
a BR-242, que atravessa a Bahia.

Em 2007, o maior fluxo de cargas rodoviárias ocorreu entre os estados da própria Região e totalizou 81,2 
milhões de toneladas, conforme dados do IDET-Fipe/CNT. Os maiores parceiros da Região Nordeste na troca 
de carga pelo modal rodoviário são a Região Sudeste (com 29,4 milhões de toneladas) e a Região Sul (com 
5,4 milhões de toneladas). Cabe mencionar ainda que, através do modal rodoviário, o fluxo de cargas das 
outras regiões para a Região Nordeste supera o fluxo com origem no Nordeste e destinado para elas.

O sistema ferroviário é composto pelas malhas concedidas à FCA, CFN, EFC e trecho da Ferrovia Norte-
Sul, que juntas totalizam cerca de 6.000 km. Quanto ao sistema metroviário, somente está presente nas 
capitais Recife (PE) e Fortaleza (CE). 

A infra-estrutura aeroportuária é muito importante para a Região, pois nela há diversos centros urbanos 
com vocação turística. Os aeroportos do Recife, Salvador, Fortaleza e Natal operam vôos internacionais 
regulares e recebem anualmente milhões de turistas do país e do exterior.

A seguir serão apresentados, por estado da Região Nordeste, o contexto econômico, os projetos propostos, 
justificativa econômica além dos respectivos investimentos mínimos necessários.
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i. mArAnHão

O Maranhão é um estado com grandes dimensões territoriais. A economia baseia-se na indústria de transfor-
mação de alumínio, de alimentos, madeira, extrativismo (babaçu), agricultura (soja, mandioca, arroz, milho), 
na pecuária e nos serviços.

Contexto econômico

O estado do Maranhão ocupa uma área de 331,9 mil km2, com uma população de 6,1 milhões de habitantes 
distribuídos em 217 municípios.

Em 2005, o estado gerou R$ 25,3 bilhões de riquezas. As cinco principais atividades econômicas do estado foram: 
1) Administração, saúde e educação públicas (19,1%); 2) Comércio e serviços (16,6%); 3) Agricultura, silvicultura 
e exploração florestal (12,2%); 4)Atividade imobiliária (8,6%) e 5) Transporte e armazenamento (7,7%).

Em 2007 a produção agrícola foi de 2,3 milhões de toneladas de cereais. Quanto à produção de carnes, o abate 
foi de 77,5 mil toneladas de bovinos e 1,2 mil toneladas de suínos.

Quanto ao extrativismo vegetal, em 2006, a produção foi de 110,4 mil toneladas de babaçu e 9,4 mil toneladas 
de açaí. A extração de madeira foi de 246,5 mil m3.

A produção de mineral em 2005 foi de 269,4 mil toneladas de argilas, 502,3 mil toneladas de calcário, 118,6 
mil toneladas de dolomito, 75,9 mil toneladas de caulim, 53,1 mil toneladas de gipsita e 186,1 mil toneladas de 
rochas e cascalho.

Em relação ao comércio externo, as exportações foram de US$ 2,2 bilhões (10,7 milhões de toneladas) e a 
importações de US$ 2,4 bilhões (4,3 milhões de toneladas). Os principais produtos exportados foram: ferro, 
minério de ferro, alumínio, alumina e soja.

Quanto à arrecadação tributária, em 2007, o estado contribuiu com R$ 1,8 bilhão em impostos federais (excluindo 
INSS e tributos estaduais e municipais). Em transportes, os investimentos liquidados foram de R$ 274,5 milhões 
e, desse total, somente R$ 76,3 milhões foram pagos no ano.

o plano para o maranhão

Entre os projetos que o Plano CNT de Logística sugere para o estado do Maranhão pode-se citar a recuperação 
de 383 km de ferrovia entre Timon e São Luís; dragagem e a ampliação da área portuária do porto de Itaqui. 
Nas proximidades da hidrovia Araguaia-Tocantins propõe-se a construção de terminal intermodal em Porto 
Franco e a ampliação do terminal intermodal de Imperatriz. Com relação às intervenções rodoviárias, tem-se 
a recuperação do pavimento de 398 km da BR-222, entre Açailândia e Miranda do Norte, e a recuperação de 
243 km do pavimento da BR-316, entre Timon e Santa Maria do Pará.
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projetos para o maranhão

Relação dos Projetos – Maranhão
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 Justificativa Econômica para os Projetos

Em relação ao transporte ferroviário, o estado é atendido por três empresas, cujas malhas somam 1.423 km.

A Companhia Ferroviária do Nordeste S.A. (CFN) liga São Luís (MA) à Teresina (PI) e aos demais estados da 
região. Em 2007, a CFN transportou em toda sua extensão 1,8 milhão de toneladas, principalmente de minérios, 
produtos siderúrgicos, derivados do petróleo e álcool. 

A Estrada de Ferro Carajás (EFC) liga a área de produção de minério na Região de Carajás (PA) ao Terminal de 
Ponta da Madeira (MA). Em 2007, a EFC transportou 100,4 milhões de toneladas, das quais 92,8% foram de 
minério de ferro e 1,4% de grãos e adubos.

Já a malha da Ferrovia Norte Sul tem origem na região sudoeste do estado e faz conexão com a EFC no município 
de Açailândia (MA) a partir de onde o Plano propõe uma ligação ferroviária até o Terminal de Espadarte (PA). 
Nesse contexto, é proposta a construção de variante ferroviária no oeste do estado, entre as cidades de Açai-
lândia (MA) e Itinga do Maranhão (MA). Essa obra visa dar acesso ao porto de Espadarte (PA), para a produção 
agrícola e mineral dos estados do Maranhão, Pará, Tocantins e para os estados do Centro-Oeste.

É sugerida a recuperação da ferrovia entre Crateús (CE) e São Luís (MA), obra que tem o objetivo de dinamizar 
o fluxo de carga entre as regiões e incrementar as economias locais. 

A fim de integrar Imperatriz (MA) com Juazeiro (BA), é sugerida a construção de ferrovia entre Imperatriz e 
Tasso Fragoso (MA). Essa obra compõe a Ferrovia Transnordestina e oferece uma opção para o escoamento da 
produção agrícola do sul do estado. Cabe lembrar que essa obra tem grande potencial de integração entre os 
modais ferroviário e hidroviário, pois Imperatriz (MA) está situada junto à hidrovia do rio Tocantins, enquanto 
que por Juazeiro (BA) passa também a hidrovia do rio São Francisco.

Dada a grande produção de minério de ferro de Carajás (PA) e a importância dessa via para o transporte de 
passageiros, que é escoada pelo Terminal de Ponta da Madeira (MA), é recomendada a duplicação da ferrovia 
entre Carajás e São Luís (MA). 

No Maranhão, encontra-se o segundo porto brasileiro em movimentação de carga. Em 2007, o porto de Itaqui 
movimentou 98,8 milhões de toneladas sendo 93,3% de granel sólido. Os principais produtos são: minério de 
ferro, bauxita, alumina, minério de manganês, coque e soda cáustica. É proposta a ampliação do porto, a fim 
de aumentar a capacidade operacional portuária e retroportuária. Além disso, é recomendada a dragagem para 
permitir a atracação de embarcações de maior calado com segurança.

Para o porto de São Luís são sugeridas as mesmas obras, ampliação de área portuária e a sua dragagem. 

Na região oeste do estado, na hidrovia do rio Tocantins, é sugerida a construção da eclusa de Serra Quebrada, 
a fim de melhorar a eclusagem de barragem e o tráfego de embarcações. É proposta, também, a qualificação 
da hidrovia entre as cidades de Miracema do Tocantins (TO) e Porto Franco (MA), com o objetivo de capacitar 
o corredor hidroviário de exportação da produção agrícola do Centro-Oeste.

Como foi observado, o fluxo ferroviário de carga no oeste do estado é muito grande. Contudo, a maior parte é 
de minério de ferro. Assim, o transporte de pessoas, grãos, carnes e outros bens de consumo é feito através de 
rodovias. É, então, por esse motivo, que são sugeridas várias obras de recuperação de pavimento e implantação 
de faixas adicionais
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A recuperação de pavimento abrange as rodovias MA-006, BR-230, MA-230, MA-034, MA-345, MA-106, BR-308, 
BR-222, BR-226 e MR-316. Em todas estas rodovias foi constatado o estado defi ciente/ruim do pavimento, através 
da Pesquisa Rodoviária CNT 2007. A expectativa é de que com rodovias de ótima qualidade, sejam reduzidos o 
consumo de combustível, os custos de manutenção dos veículos, o tempo de viagem e os acidentes.

É proposta também a pavimentação da rodovia BR-226 entre Caxias (MA) e Timon (MA), que é importante para 
a integração regional e para o escoamento da produção.

Com o objetivo de melhorar a integração dos modais de transporte disponíveis e propostos pelo Plano e a 
redução de custos logísticos, são propostas obras envolvendo terminais que viabilizam a intermodalidade da 
hidrovia Araguaia-Tocantins com a malha rodoviária e ferroviária do estado.

Em Estreito (MA), é sugerida a ampliação do terminal intermodal que integra o rio Tocantins, a Ferrovia Norte-Sul e 
as rodovias BR-010 e BR-230. A Região é produtora de soja e o terminal permite o escoamento da produção.

Mais ao norte, é proposta a ampliação do terminal intermodal de Imperatriz (MA). Esse terminal integra as 
rodovias BR-010 e BR-020, a Ferrovia Norte-Sul e o rio Tocantins. 

Além disso, é sugerida a construção de terminal intermodal na cidade de Porto Franco (MA), de modo a integrar 
a rodovias BR-226 e BR-010, o rio Tocantins e a terceira linha planejada para a Ferrovia Norte-Sul.

estimativa de investimento mínimo para o maranhão

Investimento mínimo – Maranhão
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ii. piAuí

A economia do estado do Piauí baseia-se no setor de serviços (comércio), que corresponde à maior parte da 
renda do estado. A contribuição da economia também é fruto da produção industrial (química, têxtil, de bebidas), 
agricultura (soja, algodão, arroz, cana-de-açúcar, mandioca) e pecuária extensiva. O turismo é responsável por 
1,5% do PIB e apresenta-se mais forte na região norte, no litoral e também nos diversos parques nacionais, 
em sua maioria, no sul do estado.

Contexto econômico

O Piauí ocupa uma área 251,5 mil km2, com uma população de 3,0 milhões de habitantes distribuídos em 
223 municípios.

Em 2005, o Piauí contribuiu com R$ 11,1 bilhões para a geração de riquezas no país. As cinco principais ativida-
des econômicas do estado foram: 1) Administração, saúde e educação pública (26,5); 2) Comércio e serviços 
(15,5%); 3)Atividades imobiliárias (9,9%); 4) Indústria (7,1%) e 5) Agricultura (6,5%).

Em 2007 o estado do Piauí produziu 857,8 mil toneladas de cereais. Quanto à produção de carnes, abateu 77,5 
mil toneladas de bovinos, 1,5 mil toneladas de suínos, e 6,6 mil toneladas de frangos.

Sua extração vegetal em 2006 foi de 11,8 mil toneladas de ceras de carnaúba e 5,2 mil toneladas de babaçu. 
Quanto à produção de madeira, foram extraídos 122,2 mil m3.

No que diz respeito à produção de mineral de 2005, foram extraídos 3,7 mil m2 de ardósia, 138,8 mil toneladas 
de argilas, 513,9 mil toneladas de calcário, 18,0 mil toneladas de dolomito, 73,9 mil m3 de rochas e cascalho e 
15,0 mil toneladas de sal marinho.

Em relação ao comércio externo, as exportações foram de US$ 56,7 milhões (35,4 mil toneladas) e as importa-
ções de US$43,8 milhões (43,7 mil toneladas), levando a um saldo de US$ 12,9 milhões. Os principais produtos 
exportados foram ceras vegetais, extrato da folha de jaborandi, castanha de caju, quartzo e mel.

Com relação à arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 619,3 milhões em impostos federais 
(excluindo INSS e tributos estaduais e municipais). Os investimentos liquidados em transportes foram de R$ 
129,3 milhões e, deste total, somente R$ 41,8 milhões foram pagos no ano.

o plano para o piauí

O Plano CNT de Logística sugere para o Piauí intervenções em todas as modalidades de transporte - aeropor-
tuária, aqüaviária, ferroviária e rodoviária - como também construção e ampliação de terminais intermodais. 
Citando alguns projetos, tem-se a melhoria da pista do aeroporto de Parnaíba; a construção de 436 km do 
tramo ferroviário entre Betânia do Piauí e Eliseu Martins – Ferrovia Transnordestina; a construção da eclusa 
de Boa Esperança e intervenções na BR-020, como a recuperação de um trecho de 84 km entre Pio IX e 
Sussuapara, e a pavimentação de 339 km entre Várzea Branca e Picos.
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projetos para o piauí

Relação dos Projetos – Piauí

Justifi cativa Econômica para os Projetos

O estado conta com dois aeroportos administrados pela Infraero, que, em 2007, movimentaram 488,1 mil pas-
sageiros, 3,3 mil toneladas de carga e 4,0 mil toneladas de mala postal. O aeroporto de Teresina movimentou 
484,5 mil passageiros, 3,3 mil toneladas de carga e 4,0 mil toneladas de mala postal. 
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Enquanto isso, o aeroporto internacional de Parnaíba movimentou 3,6 mil passageiros e 53,9 toneladas de 
carga. A proposta é a ampliação da pista de pouso e decolagem e a modernização do pátio de aeronaves, 
de modo a oferecer aos usuários maior conforto e segurança.

O estado possui somente 240 km de malha ferroviária, que é operada pela Companhia Ferroviária do Nordeste 
S.A. (CFN), e que corta o estado de leste a oeste. Em 2007, a CFN transportou em toda sua extensão 1,8 milhão 
de toneladas, principalmente de minérios, produtos siderúrgicos, derivados do petróleo e álcool. 

É sugerida a recuperação da ferrovia entre Buriti dos Montes (PI) e Teresina (PI), que liga Crateús (CE) a 
São Luís (MA). Essa obra tem o objetivo de dinamizar o fluxo de carga entre as regiões e incrementar as 
economias locais.

No sul do estado, as obras envolvem a construção de trechos que compõem a Ferrovia Transnordestina. É 
proposta a construção de ferrovia entre Betânia do Piauí (PI) e Eliseu Martins (PI), que em seu prossegui-
mento chega ao entroncamento em Salgueiro (PE). É recomendada também a construção do trecho entre 
Ribeiro Gonçalves (PI) e Dom Inocêncio (PI), que pertence à ferrovia que liga Imperatriz (MA) a Petrolina 
(BA). Estas obras têm o objetivo de facilitar o escoamento da produção agrícola do estado, que vem cres-
cendo ao longo dos anos, principalmente grãos, e de outros insumos produzidos no interior dos estados do 
Nordeste, pelos portos da região.

Diversas rodovias do estado apresentam problemas de conservação apresentando condição ruim ou defi-
ciente, o que acarreta maiores custos. Portanto, é recomendada a recuperação do pavimento das rodovias 
BR-135, BR-222, BR-343, PI-140, PI-141, BR-324 e BR-020.

Além disso, é sugerida a pavimentação das rodovias BR-135 e BR-324 e a duplicação da BR-020, entre Várzea 
Branca (PI) e Picos (PI).

Para integrar a malha rodoviária e ferroviária do estado, é proposta a construção de 2 terminais intermodais. 
Na capital Teresina, propõe-se a construção de terminal intermodal, de modo a conectar a ferrovia operada 
pela CFN com as rodovias do estado. A Região tem importante atividade agroindustrial, com destaque para 
a produção de frangos. Já em Eliseu Martins (PI), é sugerida a construção de terminal com o objetivo de 
integrar a rodovia BR-135 com a Ferrovia Transnordestina.
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estimativa de investimento mínimo para o piauí

Investimento mínimo – Piauí

iii. CeArá

A economia do estado do Ceará baseia-se na indústria e na pecuária, além de ser uma região com grande 
potencial turístico, que atrai cada vez mais investimentos em razão do crescente número de turistas nacio-
nais e estrangeiros.

Contexto econômico

O Ceará ocupa uma área de 148,8 mil km2, com uma população de 8,2 milhões de habitantes distribuídos 
em 184 municípios.

Em 2005 o estado contribuiu com R$ 40,9 bilhões para a produção de riquezas no país. As principais atividades 
econômicas do estado foram: 1) Administração, saúde e educação públicas (20,3%); 2) Comércio e serviços 
(14,2%); 3) Indústria (12,4%); 4) Atividades imobiliárias (8,9%) e 5) Serviços públicos (5,4%).

Em 2007 a produção agrícola foi de 575,1 mil toneladas de cereais. Quanto à produção de carnes, o abate foi 
de 68,0 mil toneladas de bovinos, 6,8 mil toneladas de suíno e 6,4 mil toneladas de frangos.

Já a extração vegetal em 2006 foi de 9,5 mil toneladas de cera de carnaúba, 2,2 mil toneladas de fi bra de 
carnaúba e 2,5 mil toneladas de pequi. A extração madeira foi de 50,8 mil m3 em tora.
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Sua produção mineral em 2005 foi de 2,4 milhões de toneladas de calcário, 907,5 mil toneladas de argilas, 
97,5 mil toneladas de sílex, 70,0 mil toneladas de gipsita, 62,9 mil toneladas de tufo vulcânico, 49,1 mil to-
neladas de magnesita, 50,2 mil m3 de rochas e 69,0 mil toneladas de sal marinho. A produção de petróleo 
do estado em 2007 foi de 3,77 milhões de barris.

Em relação ao comércio externo, as exportações foram de US$ 1,1 bilhão (461,9 mil toneladas) e as impor-
tações de US$ 1,4 bilhão (2,1 milhões de toneladas). Os principais produtos exportados foram: castanha de 
caju, couros, calçados, tecidos, frutas e ceras vegetais.

Com relação à arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 3,9 bilhões em impostos federais 
(excluindo INSS e tributos estaduais e municipais), o que representa 0,9% do total arrecadado. Por outro 
lado, os investimentos liquidados em transportes foram de R$ 109,3 milhões e, deste total, somente R$ 39,0 
milhões foram pagos no ano.

o plano para o Ceará

O Plano CNT de Logística sugere para o estado do Ceará intervenções em aeroportos, ferrovias, portos, 
rodovias e um terminal de integração. Dentre os projetos pode-se citar a ampliação do aeroporto de For-
taleza, intervenções para a construção da Ferrovia Transnordestina, onde são propostos aproximadamente 
50 km de construção entre Jardim e Missão Velha e a recuperação de cerca de 528 km de linha férrea entre 
Missão Velha e São Gonçalo do Amarante. No modal aqüaviário, tem-se a dragagem e a ampliação da área 
portuária do porto de Fortaleza e, no rodoviário, a duplicação de 526 km da BR-116 entre os municípios de 
Penaforte e Messejana.

Complementarmente, propõe a ampliação de terminais de integração da Região metropolitana de Fortaleza 
e a construção de 45 km de corredor para a circulação exclusiva de ônibus.

projetos para o Ceará

Relação dos Projetos – Ceará
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Justifi cativa Econômica para os Projetos 

O estado conta com dois aeroportos administrados pela Infraero, que, em 2007, movimentaram 3,8 milhões 
passageiros, 35,4 mil toneladas de carga e 6,5 mil toneladas de mala postal. O aeroporto internacional 
de Fortaleza movimentou 3,6 milhões de passageiros, 35,2 mil toneladas de carga e 6,5 mil toneladas 
de mala postal. 

O aeroporto de Fortaleza necessita de obras de ampliação já que sua atual movimentação supera a ca-
pacidade de projeto defi nida em 3,0 milhões ao ano. Além disso, a proposta de ampliação visa também 
melhorar as condições da movimentação de carga aérea.

Relação dos Projetos – Ceará ContinuAçãoRelação dos Projetos – Ceará ContinuAção
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A Companhia Ferroviária do Nordeste S.A. (CFN) opera a malha ferroviária do estado, que possui 1.169 
km de extensão e que conecta Fortaleza (CE) aos demais estados da região. Em 2007, a CFN transpor-
tou em toda sua extensão 1,8 milhão de toneladas, principalmente de minérios, produtos siderúrgicos, 
derivados do petróleo e álcool. 

É sugerida também a recuperação de trecho ferroviário entre Crateús (CE) e São Luís (MA), obra que 
tem o objetivo de otimizar o fluxo de carga entre as regiões e incrementar as economias locais. Também 
partindo de Crateús, a ferrovia até Fortaleza também necessita de recuperação.

É recomendada também a recuperação da ferrovia que liga Cedro (CE) ao porto de Cabedelo, na Paraíba, 
segmento que permite o escoamento da produção do sul do Ceará e do interior da Paraíba até o porto. E 
ainda, propõe-se a recuperação do trecho entre Missão Velha (CE), passando por Cedro, até São Gonçalo 
do Amarante (CE). Esse trecho oferece a ligação com o porto de Pecém para a Região sul do estado e 
para os demais estados quando a Transnordestina estiver concluída.

E é justamente para que ocorra a ligação interior entre os estados que é sugerida a construção de parte 
da Ferrovia Transnordestina entre Missão Velha e Salgueiro (PE). O objetivo é facilitar o escoamento da 
produção agrícola e de seus insumos no interior dos estados do Nordeste para os portos da região.

Para dar maior dinamismo à Transnordestina e reduzir distâncias, é proposta a construção de ferrovia 
entre Piquet Carneiro (CE) e Crateús (CE). Essa obra evitará que o fluxo de cargas entre o Piauí e a região 
sul do Ceará tenha que passar por Fortaleza, o que aumenta a distância percorrida.

O estado conta com dois importantes portos, de Fortaleza e de Pecém, que em 2007 movimentaram 
5,5 milhões de toneladas. O porto de Fortaleza movimentou 3,3 milhões de toneladas de cargas, 
desse total, metade representada por granel líquido. Os principais produtos foram: óleos vegetais, 
derivados de petróleo, cereais, minérios e produtos industrializados. Para este porto é sugerida 
obra de ampliação, a fim de aumentar a capacidade operacional portuária e retroportuária. Além 
disso, recomenda-se a dragagem para permitir a atracação de embarcações de maior calado de 
forma mais segura.

Por sua vez, o porto de Pecém movimentou 2,2 milhões de toneladas, 60,7% de carga geral. As obras 
sugeridas são de ampliação da área portuária e retroportuária englobando a implantação de terminais 
intermodais de carga, terminais multiuso, terminal de gás natural e instalação de conjunto de correias 
transportadoras e equipamentos de descarga.

Diversas rodovias do estado apresentam uma pavimentação de baixa qualidade. Para sanar esta situação, 
é recomendada a recuperação do pavimento das rodovias BR-222, BR-343, BR-020, BR-230, BR-386, 
CE-292 e CE-176.

Propõe-se, também, a pavimentação da rodovia BR-116 entre Penaforte (CE) e Messejana (CE), importante 
para a integração regional e para o escoamento da produção.

Em relação ao transporte de passageiros, o Plano apresenta três propostas: ampliação de terminais de 
integração de transporte coletivo, construção de corredor exclusivo para ônibus e ampliação da malha 
metroviária. O objetivo destas obras é oferecer para a população melhores condições de mobilidade e 
acesso ao transporte público de qualidade. 
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estimativa de investimento mínimo para o Ceará

Investimento Mínimo – Ceará 

iv. rio grAnde do norte

A economia do Rio Grande do Norte é baseada na agricultura, na produção de sal, petróleo e gás e nos pólos 
têxtil e de cerâmica.

Contexto econômico

O estado do Rio Grande do Norte ocupa uma área de 52,8 mil km2, com uma população de 3,0 milhões de 
habitantes distribuídos em 167 municípios.

Em 2005, o estado gerou R$ 17,9 bilhões de riquezas. As cinco principais atividades econômicas do estado 
foram: 1) Administração, saúde e educação públicas (25,9); 2) Comércio e serviços (12,8%); 3) Extrativismo 
mineral (10,2%); 4) Atividades imobiliárias (8,8%) e 5) Indústria (7,4%).

Em 2007, o estado produziu 71,3 mil toneladas de cereais e abateu 24,5 mil toneladas de bovinos e 
782,3 toneladas de suínos. 
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Quanto à extração vegetal em 2006, foram produzidas 550 toneladas de cera de carnaúba e 7,7 mil m3 de 
madeira em tora.

A produção mineral em 2005 foi de 201,4 mil toneladas de argilas, 76,2 mil toneladas de calcário, 16,4 mil 
m3 de rochas, e 5,3 milhões de toneladas de sal marinho. Enquanto isso, a produção de petróleo em 2007 
foi de 22,8 milhões de barris. 

Em relação ao comércio externo, as exportações foram de US$ 380,1 milhões (1,3 milhão de toneladas) e 
as importações de US$ 151,6 milhões (147,8 mil toneladas). Os principais produtos exportados foram frutas, 
castanha de caju, açúcar e camarões.

Os investimentos liquidados em transportes foram de R$ 201,1 milhões e, deste total, somente R$ 49,7 milhões 
foram pagos no ano. Com relação à arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 1,1 bilhão 
em impostos federais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais). 

o plano no rio grande do norte

O Plano CNT de Logística sugere para o estado do Rio Grande do Norte intervenções em portos e rodovias, 
além da ampliação do terminal intermodal de Areia Branca. Para os portos, estão propostas a dragagem 
no porto de Natal e a ampliação da área portuária para este porto e para o de Areia Branca. Em rodovias, 
tem-se a duplicação de cerca de 66 km da BR-101 entre Canguaretama e Parnamirim.

projetos para o rio grande do norte

Relação dos Projetos - Rio Grande do Norte
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Justifi cativa Econômica para os Projetos 

O aeroporto de Natal movimentou em 2007, 1,6 milhão de passageiros, 9,3 mil toneladas de carga e 1,4 mil 
toneladas de mala postal. É sugeria a ampliação do aeroporto, pois a movimentação atual supera a capacidade 
de projeto, de 1,5 milhão de passageiros ao ano. Além disso, é sugerida a ampliação do terminal de cargas 
a fi m de dinamizar o transporte aéreo de cargas da região.

O transporte ferroviário no estado, cuja malha possui 364 km, é realizado pela Companhia Ferroviária do 
Nordeste S.A. (CFN) e que promove a ligação com a Paraíba e demais estados da região. Em 2007, a CFN 
transportou em toda sua malha 1,8 milhão de toneladas, principalmente de minérios, produtos siderúrgicos, 
derivados do petróleo e álcool. 

Em conjunto, os dois portos do estado movimentaram 6,5 milhões de toneladas no ano de 2007. O porto de 
Areia Branca movimentou 3,4 milhões de toneladas, exclusivamente de sal. É proposta a ampliação da área 
portuária do porto, a fi m de aumentar a capacidade de processamento de carga.

Já o porto de Natal, movimentou 3,1 milhões de toneladas, 89% de granel líquido. Os principais produtos 
foram movimentados no porto são derivados de petróleo, trigo, peixe e frutas. Para o porto de Natal são 
sugeridas obras de ampliação e de dragagem para permitir a atracação de embarcações de maior calado. 

Devido à importância do transporte rodoviário de pessoas e de cargas, são sugeridas obras para a adequação 
da malha. Por isso, é sugerida a duplicação da rodovia BR-101, entre os municípios de Canguaretama (RN) e 
Parnamirim (RN). Esta rodovia apresenta intenso tráfego de veículos e a duplicação aumentará o nível de 
serviço, reduzindo os acidentes.

Com o objetivo de melhorar a integração dos modais de transporte e a reduzir os custos logísticos pela utiliza-
ção de mais de modo de transporte, é proposta a ampliação do terminal intermodal de Areia Branca (RN). Essa 
infra-estrutura é importante para a distribuição de cargas no estado, pois integra a BR-110 com o porto.

estimativa de investimento mínimo para rio grande do norte

Investimento Mínimo – rio Grande do Norte
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v. pArAíbA

As principais atividades econômicas na Paraíba são comércio e serviços. Também favorece a região a pro-
dução agropecuária, principalmente de cana-de-açúcar, abacaxi, mandioca, milho e feijão, além da indústria 
e do turismo.

Contexto econômico

O estado da Paraíba ocupa uma área de 56,4 mil km2, com uma população de 3,6 milhões de habitantes 
distribuídos em 223 municípios. 

Em 2005 o estado contribuiu com R$ 16,9 bilhões na produção de riquezas no país. As cinco principais 
atividades econômicas do estado foram: 1) Administração, saúde e educação públicas (31,3%); 2) Indústria 
(11,5%); 3) Comércio e serviços (11,4%); 4) Atividades imobiliárias (9,3%) e 5) Serviços Públicos (6,6%).

Em 2007, o estado produziu 146,4 mil toneladas de cereais. Foram abatidas 16,2 mil toneladas de bovinos 
e 251,0 toneladas de suínos. Quanto ao extrativismo vegetal, em 2006 foram produzidas 516 toneladas de 
castanha de caju.

A produção mineral em 2005 foi de 66,8 mil toneladas de titânio, 698,0 toneladas de argilas, 47,6 mil tone-
ladas de calcário e 5,0 mil toneladas de caulim. 

Em relação ao comércio externo, as exportações foram de US$ 236,1 milhões (387 mil toneladas) e as im-
portações de US$ 305,5 milhões (430,4 mil toneladas). Os principais produtos exportados foram: tecidos, 
calçados de borracha, álcool e açúcar.

Com relação à arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 975,0 milhões em impostos 
federais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais). Por outro lado, os investimentos liquidados em 
transportes foram de R$ 301,0 milhões e, deste total, somente R$ 80,4 milhões foram pagos no ano.

o plano na paraíba

No Plano CNT de Logística na Paraíba são propostas intervenções em ferrovia, portos e rodovia. São estimadas 
para o estado a recuperação de 467 km de ferrovia, entre os municípios de Santa Helena e Cabedelo, e 10 
km no município de Itabaiana. Propõem-se, também, projetos de dragagem e ampliação da área portuária 
no porto de Cabedelo. Entre os projetos rodoviários está prevista a duplicação de 113 km da BR-101, entre os 
municípios de Caaporã e Mataracá.
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projetos para a paraíba

Relação dos Projetos – Paraíba

Justifi cativa Econômica para os Projetos

A malha ferroviária de 659 km percorre o litoral e o interior da Paraíba, fazendo ligação com os estados vizi-
nhos. A operação é realizada pela Companhia Ferroviária do Nordeste S.A. (CFN), que em 2007, transportou 
em toda sua malha 1,8 milhão de toneladas, principalmente de minérios, produtos siderúrgicos, derivados 
do petróleo e álcool. 

É recomendada a recuperação da ferrovia que liga Cedro (CE) ao porto de Cabedelo (PA), que permite o 
escoamento da produção do sul do Ceará e do interior da Paraíba até o porto. A recuperação também é 
necessária para o trecho entre Itabaiana (PB) e Recife (PE). Essa obra tem o potencial de incrementar a 
economia local, ampliando as possibilidades de consumo dos produtos da região. 

Em 2007, o porto de Cabedelo movimentou 942,8 mil toneladas, 58,2% de granel líquido. Os principais pro-
dutos são derivados de petróleo, álcool, minérios, milho e algodão. As propostas para o porto envolvem a 
ampliação do porto cujo objetivo é aumentar a capacidade operacional portuária e retroportuária. O projeto 
de dragagem, por sua vez, permite a atracação de embarcações de maior calado.

Várias rodovias do estado apresentam problemas na condição do pavimento, o que acarreta em maiores 
custos de manutenção dos veículos. É recomendada a recuperação do pavimento das rodovias BR-104, BR-
230, BR-361, PB-361, PB-400, PB-238 e da PB-110.

A duplicação é de 113 km da BR-101, entre Caaporã (PB) e Mataracá (PB). Esta rodovia apresenta intenso 
tráfego de veículos e a intervenção aumentará o nível de serviço, reduzindo os acidentes.
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estimativa de investimento mínimo para a paraíba

Investimento Mínimo – Paraíba

 vi. pernAmbuCo

A economia de Pernambuco baseia-se na agricultura (cana-de-açúcar, mandioca) e pecuária, bem como nas 
indústrias alimentícia, química, metalúrgica, eletrônica, têxtil. A Região Metropolitana do Recife, onde se 
localiza a capital do estado, é a mais populosa do Nordeste e a quinta maior metrópole do Brasil.

Contexto econômico

O estado de Pernambuco ocupa uma área de 98,3 mil de km2, com uma população de 8,5 milhões de habi-
tantes distribuídos em 185 municípios.

Em 2005 o estado gerou R$ 49,9 bilhões de riquezas. As cinco principais atividades econômicas do estado 
foram: 1) Administração, saúde e educação públicas (23,2%); 2) Comércio e serviços (14,2%); 3) Indústria 
(11,0%); 4) Atividades imobiliárias (9,4%) e 5) Construção (5,6%).

Em 2007 a produção agrícola foi de 268,8 mil toneladas de cereais. Quanto à produção de carnes, o estado 
abateu 91,4 mil toneladas de bovinos, 5,5 mil toneladas de suínos e 105,2 mil toneladas de frangos. A pro-
dução de cana-de-açúcar prevista para 2008 alcança 22 milhões toneladas.

Quanto à extração vegetal, em 2006 foram produzidas 2,0 mil toneladas de castanha de caju e 75,9 mil m3 de 
madeira em tora. Já a extração de mineral do estado em 2005, foi de 595,6 mil toneladas de argilas, 602,9 
mil toneladas de calcário, 766,2 mil toneladas de gipsita e de 54,4 mil m3 de rochas. 

Em relação ao comércio externo, as exportações foram de US$ 870,6 milhões (1,2 milhão de toneladas) e as 
importações de US$ 1,7 bilhão (2,9 milhões de toneladas). Os principais produtos exportados foram açúcar, 
frutas, derivados de petróleo e frutos do mar.
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Com relação à arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 5,7 bilhões em impostos fe-
derais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais), o que representa 1,3% do total arrecadado. Os 
investimentos liquidados em transportes foram de R$ 482,6 milhões e, deste total, somente R$ 62,6 milhões 
foram pagos no ano.

o plano para pernambuco

O Plano CNT de Logística sugere para Pernambuco intervenções em todas as modalidades: aeroportuária, 
aqüaviária, ferroviária e rodoviária, como também ampliação de terminais. Citando alguns projetos, tem-se 
a ampliação do aeroporto do Recife; a construção de cerca de 714 km de ferrovia - sendo 483 km referen-
tes ao projeto da Transnordestina, nos trechos entre Salgueiro e Santa Filomena, Salgueiro e Arco Verde e 
Salgueiro e Cedro; além de dragagem e ampliação da área portuária do porto de Suape e a duplicação de 
aproximadamente 91 km da BR-116 entre os municípios de Belém de São Francisco e Salgueiro.

projetos para pernambuco

Relação dos Projetos – Pernambuco
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Justifi cativa Econômica para os Projetos

O estado conta com dois aeroportos administrados pela Infraero, que, em 2007, movimentaram 4,4 milhões 
passageiros, 56,8 mil toneladas de carga e 13,2 mil toneladas de mala postal. 

O aeroporto internacional do Recife movimentou 4,2 milhões de passageiros, 55,1 mil toneladas de carga 
e 13,2 mil toneladas de mala postal. Para este aeroporto é sugerida a sua ampliação a fi m de que com o 
aumento da capacidade operacional, se tenha maior segurança e conforto para os usuários.

O aeroporto de Petrolina movimentou 171,8 mil passageiros, 1,7 mil toneladas de carga. É proposta a sua 
ampliação já que o movimento de passageiros supera a capacidade de projeto de 150 mil passageiros ao ano. 
Além disso, é sugerida a ampliação do terminal de cargas a fi m de permitir uma melhor utilização.

Os 957 km de malha ferroviária do estado permitem o transporte de carga ao longo do litoral e em parte do 
interior. A Companhia Ferroviária do Nordeste S.A. (CFN) faz a operação da malha e, em 2007, transportou 
em toda sua malha 1,8 milhão de toneladas, principalmente de minérios, produtos siderúrgicos, derivados 
do petróleo e álcool. 

É sugerida a recuperação da ferrovia entre Recife (PE) e Salvador (BA) com o objetivo de dinamizar o fl uxo 
de carga entre as regiões. Essa obra tem o potencial de incrementar a economia local, ampliando as possibili-
dades de consumo dos produtos da região. Com esse mesmo objetivo, a recuperação também é recomendada 
para o trecho entre Recife e Itabaiana (PB).

Relação dos Projetos – Ceará ContinuAçãoRelação dos Projetos – Ceará ContinuAção
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A construção da Ferrovia Transnordestina envolve a construção de vários trechos no estado, ligando Salgueiro 
(PE) aos municípios de Eliseu Martins (PI), Arco Verde (PE), Petrolina (BA) e Missão Velha (CE). O objetivo 
é facilitar o escoamento para os portos, da produção agrícola e, dos portos para o interior, dos insumos 
necessários à agricultura. 

Além disso, a população da Região Metropolitana do Recife necessita que a malha metroviária seja ampliada, 
de modo que a oferta do transporte público seja maior e que alcance uma área maior da cidade.

O estado conta com dois portos, Recife e Suape, em 2007 movimentaram 8,9 milhões de toneladas de carga. 
O porto de Suape movimentou 6,5 milhões de toneladas, 47,7% de granel líquido e 45,3% de carga geral. 
Os principais produtos foram derivados de petróleo, produtos químicos, álcoois, óleos vegetais, alumínio 
e produtos industrializados. É proposta a ampliação do porto, a fim de aumentar a capacidade operacional 
portuária e retroportuária, principalmente para o transbordo de carga geral. Além disso, é recomendada a 
dragagem do porto para permitir a atracação de embarcações de maior calado com segurança, principalmente 
para os terminais de contêineres e de granéis. 

Enquanto isso, o porto do Recife movimentou 2,4 milhões de toneladas, das quais 82% foram de granel 
sólido. Para este porto também é sugerida a ampliação da área portuária e a sua dragagem. 

Como pode ser observado, o transporte ferroviário de cargas não atende toda a produção e necessidade 
de consumo do estado. Isto mostra a elevada importância do transporte rodoviário de pessoas e de cargas. 
Por isso, são sugeridas obras de recuperação de pavimento, implantação de faixas adicionais, duplicação 
de rodovias.

Várias rodovias do estado apresentam uma pavimentação de baixa qualidade, o que acarreta em maiores 
custos de manutenção dos veículos e consumo de combustível. Por isso, é recomendada a recuperação do 
pavimento das rodovias BR-104 e BR-428.

É sugerida a implantação de faixas adicionais para as rodovias BR-316 e BR-230, melhorando as condições 
ultrapassagem de veículos lentos onde existem aclives acentuados.

A duplicação é recomendada para as rodovias BR-101 e BR-116, que apresentam intenso tráfego de veículos, 
melhorando o nível de serviço e reduzindo os acidentes.

Com o objetivo de melhorar a integração dos modais de transporte e a redução de custos logísticos, são 
propostas obras envolvendo a hidrovia do rio São Francisco e a malha rodoviária e ferroviária do estado.

Em Petrolina (PE) é sugerida a ampliação do terminal hidroviário junto ao rio São Francisco, que possui ligação 
férrea com o porto de Aratu (BA). Petrolina (PE) e a vizinha Juazeiro (BA) tem o potencial de se tornarem 
um importante entroncamento de cargas, dados os projetos da Ferrovia Transnordestina.
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estimativa de investimento mínimo para pernambuco

Investimento Mínimo – Pernambuco

 vii. AlAgoAs

A economia do estado de Alagoas baseia-se na indústria (química, açúcar e álcool, cimento e alimentícia), 
agricultura, pecuária e extração de sal-gema, gás natural e petróleo.

Contexto econômico

O estado de Alagoas ocupa uma área de 27,8 mil de km2, com uma população de 3,0 milhões de habitantes 
distribuídos em 102 municípios.

Em 2005 o estado gerou R$14,1 bilhões em riquezas. As cinco principais atividades econômicas do estado 
foram: 1) Administração, saúde e educação públicas (23,8%); 2) Indústria (12,9%); 3) Comércio e serviços 
(11,6%); 4) Atividade imobiliária (7,8); 5) Serviços públicos (6,8).

Em 2007, o estado de Alagoas produziu 121 mil toneladas de cereais. Quanto à produção de carnes o estado 
abateu 37,6 mil toneladas de bovinos, 3,9 mil toneladas de suínos e 2,3 mil toneladas de frangos. A produção 
de cana de açúcar prevista para 2008 alcança 31 milhões de toneladas.
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Quanto à extração mineral, em 2005 a produção foi de 855,9 mil toneladas de salgema, 160,4 mil toneladas de 
argilas e 63,3 mil m3 de rochas e cascalho. A produção de petróleo foi de 3,0 milhões de barris em 2007.

Em relação ao comércio externo, as exportações foram de US$ 663,8 milhões (2,1 milhões de toneladas) e 
importações de US$ 239,8 milhões (541,1 mil toneladas), levando a um saldo na balança comercial de US$ 
424 milhões. Os principais produtos exportados foram açúcar, álcool e cimento.

Com relação à arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 783,6 milhões em impostos 
federais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais). Por outro lado, os investimentos liquidados em 
transportes foram de R$ 79,7 milhões e, deste total, somente R$ 9,4 milhões foram pagos no ano.

o plano para Alagoas

O Plano CNT de Logística propõe para Alagoas intervenções em aeroportos, ferrovias, terminais intermodais, 
portos e rodovias. Como exemplo destes, projetos tem-se a ampliação do aeroporto de Maceió, recuperação 
do ramal ferroviário da CFN, entre São José da Laje e Porto Real do Colégio, ampliação do terminal hidroviário 
de Belo Monte, construção do terminal intermodal de Porto Real do Colégio, melhoria no acesso ferroviário 
ao porto de Maceió e duplicação da BR-101 entre Porto Real do colégio e Novo Lino.

projetos para Alagoas

Relação dos Projetos – Alagoas
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Justificativa Econômica para os Projetos

O estado conta com o aeroporto internacional de Maceió, que em 2007 movimentou 937,3 mil de passageiros, 
3,0 mil toneladas de carga e 1,2 mil toneladas de mala postal. É sugerida a sua ampliação com o objetivo de 
oferecer maior conforto e segurança aos usuários.

Quanto ao transporte ferroviário, a Companhia Ferroviária do Nordeste S.A. (CFN) trafega nos 390 
km de malha do estado e se estende aos estados ao norte de Alagoas. Ao sul, a CFN conecta-se à 
ferrovia operada pela Ferrovia Centro-Atlantica S.A. (FCA), que atende Sergipe, Bahia e estados da 
Região Sudeste. 

É sugerida a recuperação da ferrovia entre São José da Lage (AL) e Porto Real do Colégio (AL), que liga Recife 
(PE) à Salvador (BA). O objetivo é dinamizar o fluxo de carga entre as regiões e incrementar a economia 
local, ampliando as possibilidades de consumo dos produtos da região.

O porto de Maceió movimentou 4,1 milhões de toneladas em 2007. Desse total, 47,7% foi de granel líquido, 
43,4% de granel sólido e o restante de carga geral. Os principais produtos são açúcar, álcool, fertilizante, 
petróleo e combustíveis.

É sugerida a dragagem do porto, a fim de aumentar a segurança e permitir que embarcações de maior calado 
atraquem no cais. Além disso, é recomendada a ampliação do acesso ferroviário ao porto, de modo a facilitar 
a chegada da produção aos terminais portuários, dinamizando o escoamento da produção.

O transporte ferroviário de cargas não atende toda a produção e necessidade de consumo do estado. Isto 
mostra a elevada importância do transporte rodoviário de pessoas e de cargas. 

Contudo, várias rodovias do estado apresentam uma pavimentação de baixa qualidade, o que acarreta em 
maiores custos, consumo de combustível e tempo de viagem. São sugeridas obras de recuperação de pavi-
mento das rodovias BR-316 e BR-104.

Além disso, é recomendada a duplicação da rodovia BR-101 entre as cidades de Porto Real do Colégio (AL) 
e Novo Lino (AL). Esta rodovia apresenta intenso tráfego de veículos e a duplicação aumentará o nível de 
serviço, reduzindo os acidentes.

Com o objetivo de melhorar a integração dos modais de transporte e a redução de custos logísticos, são 
propostas obras envolvendo a hidrovia e a malha rodoviária e ferroviária do estado.

Em Belo Monte (AL), é sugerida a ampliação do terminal hidroviário junto à hidrovia do rio São Fran-
cisco. Esse terminal está situado próximo a rodovias estaduais que conectam a hidrovia com Região 
produtora de minérios.

É proposta também a construção de terminal intermodal em Porto Real do Colégio (AL), que tem o objetivo 
de integrar a ferrovia (CFN), a BR-101 e o porto de Maceió. 
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estimativa de investimento mínimo para  Alagoas 

Investimento Mínimo – Alagoas 

 viii. sergipe

O Sergipe é o estado que apresenta menor área territorial dentre os estados do Brasil. A economia baseia-
se, principalmente, no cultivo de cana-de-açúcar e na indústria de açúcar e álcool. 

Contexto econômico

O estado de Sergipe ocupa uma área de 21,9 mil de km2, com uma população de 1,9 milhão de habitantes 
distribuídos em 75 municípios.

Em 2005 o estado contribuiu com R$ 13,4 bilhões na produção de riquezas no país. As cinco principais ati-
vidades econômicas foram: 1) Administração, saúde e educação públicas (22,4%); 2) Comércio e serviços 
(11,3%); 3) Indústria (10,7%); 4) Serviços públicos (9,8%) e 5) Atividades imobiliária (9,3%).

Em 2007 o estado produziu 279,5 mil toneladas de cereais e abateu 7,4 mil toneladas de frangos. Quanto à 
extração vegetal em 2006, foram produzidas 390 toneladas de castanha de caju, 520 toneladas de mangaba 
e 14,6 mil m3 de madeira em tora.

O estado, em 2005, apresentou uma produção mineral de 3,0 milhões de toneladas de calcário, 312,0 mil to-
neladas de argilas e 184,9 mil m3 de rochas. A produção de petróleo em 2007 foi de 15,6 milhões de barris.
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Em relação ao comércio externo, as exportações foram de US$ 144,8 milhões (1,1 milhão de toneladas) e suas 
importações de US$ 140,2 milhões (565,7 mil toneladas), levando a um saldo na balança comercial de US$ 
4,6 milhões. Os principais produtos exportados foram sucos, cimento, calçados e tecidos.

Com relação à arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 824,7 milhões em impostos 
federais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais). Os investimentos liquidados em transportes 
foram de R$ 84,9 milhões e, deste total, somente R$ 34,4 milhões foram pagos no ano.

o plano para sergipe

O Plano CNT de Logística apresenta para o estado de Sergipe projetos ferroviários, rodoviários e intermo-
dais. Pode-se citar a recuperação de cerca de 221 km do trecho de ferrovia da FCA, ente os municípios de 
Propriá e Tomar do Geru; a duplicação de 194 km da BR-101, ligando Cristinápolis a Propriá, e a construção 
do terminal intermodal de Laranjeira para o processamento das cargas vindas da ferrovia.

projetos para sergipe

Relação dos Projetos – Sergipe

Justifi cativa Econômica para os Projetos

O estado conta com o aeroporto de Aracaju, que em 2007 movimentou 691,6 mil passageiros, 2,4 mil tone-
ladas de carga e 761,5 toneladas de mala postal.

Quanto ao transporte ferroviário, a Ferrovia Centro-Atlantica S.A. (FCA) opera os 365 km de malha do estado, 
fazendo conexão com os estados vizinhos e com a Região Sudeste. Em 2006, a FCA transportou em toda sua 
malha 15,2 milhões de toneladas, principalmente de minérios.
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É sugerida a recuperação da ferrovia entre Propriá (SE) e Tomar do Geru (SE), que liga Recife (PE) à Salvador 
(BA). O objetivo é dinamizar o fl uxo de carga entre as regiões e incrementar a economia local, ampliando 
as possibilidades de consumo dos produtos da região.

Em 2007, o porto de Sergipe (Barra dos Coqueiros) movimentou 3,9 milhões de toneladas, dos quais 72% 
foram de granel líquido. As principais cargas são: petróleo, sucos, fertilizantes, madeira, grãos e minerais.

Apesar do transporte de cargas pelos outros modais, o transporte rodoviário é muito importante para o 
estado e, por isso, são sugeridas obras de recuperação de pavimento e duplicação de rodovias.

Várias rodovias apresentam uma pavimentação de baixa qualidade, o que eleva os custos para seus usuários. 
Assim, é recomendada a recuperação do pavimento das rodovias SE-104 e SE-220.

A duplicação é recomendada para a rodovia BR-101, entre os municípios de Cristinápolis (SE) e Própria (SE). Esta ro-
dovia apresenta intenso tráfego de veículos e a duplicação aumentará o nível de serviço, reduzindo os acidentes.

Com o objetivo de melhorar a integração dos modais de transporte e a redução de custos logísticos, é pro-
posta a construção de terminal intermodal em Laranjeiras (SE). Esse terminal tem o objetivo de integrar as 
rodovias estaduais da Região com a ferrovia.

No cenário urbano, a proposta refere-se à ampliação de terminais de integração de transporte coletivo na 
Região Metropolitana de Aracaju. O objetivo desta obra é oferecer para a população um transporte urbano 
mais efi ciente, incentivando a troca do transporte individual pelo coletivo e colaborando para a redução 
dos congestionamentos.

estimativa de investimento mínimo para sergipe

Investimento Mínimo – Sergipe
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iX. bAHiA

A Bahia concentra a 36% do PIB do Nordeste e mais da metade das exportações da Região. A economia do 
estado baseia-se na indústria (química, petroquímica, informática, automobilística), agropecuária (mandioca, 
feijão, cacau e coco), mineração, turismo e serviços. 

Contexto econômico

O estado ocupa uma área de 564,7 mil de km2, com uma população de 14,1 milhões de habitantes distribuídos 
em 417 municípios.

Em 2005 o estado gerou R$ 90,9 bilhões de riquezas, o que correspondeu a 4,2% do produto interno bruto 
do país. As cinco principais atividades econômicas do estado foram: 1) Indústria (16,9%); 2) Administração, 
saúde e educação públicas (15,8%); 3) Comércio e serviços (11,1%); 4) Atividades imobiliárias (8,4%) e 5) 
Construção (8,2%).

Em 2007 o estado produziu 5,2 milhões de toneladas de cereais. Quanto à produção de carnes, o abate foi 
de 234,1 mil toneladas de bovinos, 6,8 mil toneladas de suínos e 126,6 mil toneladas de frangos.

Já a indústria extrativa vegetal em 2006, produziu 71,8 mil toneladas de piaçava, 2,6 mil toneladas de cas-
tanha de caju e 1,7 milhão m3 de madeira em tora.

A extração mineral em 2005 foi de 703,1 mil toneladas de sal-gema, 313,2 mil toneladas de argilas, 197,4 mil 
m3 de rochas e cascalho, 84,4 mil toneladas de fosfato, 10,2 mil toneladas de dolomito e 1,4 mil toneladas 
de manganês. A produção de petróleo em 2007 foi de 15,7 milhões barris.

Em relação ao comércio externo, as exportações foram de US$ 7,4 bilhões (9,1 milhões de toneladas) e as 
importações de US$ 5,4 bilhões (4,6 milhões de toneladas), levando ao saldo de US$ 2,0 bilhões. Os principais 
produtos exportados foram óleo combustível, pasta de madeira, automóveis, cátodos de cobre e soja.

Os investimentos liquidados em transportes foram de R$ 316,1 milhões e, deste total, somente R$ 141,3 mi-
lhões foram pagos no ano. Com relação à arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 8,7 
bilhões em impostos federais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais), o que representa 1,9% do 
total arrecadado. 

o plano para a bahia

O Plano CNT de Logística sugere para a Bahia intervenções em todas as modalidades. Pode-se citar a ampliação 
do aeroporto de Salvador; a construção de 775 km de ferrovia, entre Luís Eduardo Magalhães e Campinho; a 
qualificação da hidrovia do São Francisco, no trecho Pirapora-Juazeiro; a ampliação dos terminais em Barra, 
Teixeira de Freitas e Ibotirama; a melhoria no porto de Aratu com dragagem, ampliação do acesso ferroviário 
e ampliação da área portuária. Para rodovia, estão propostos 985 km de construção, 2.606 km de duplicação 
e 2.475 km de recuperação de pavimento.



176 Plano CNT de Logística

projetos para a bahia

Relação dos Projetos – BahiaRelação dos Projetos – Bahia
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Relação dos Projetos – Bahia ContinuAçãoRelação dos Projetos – Bahia
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 Justificativa Econômica para os Projetos

O estado conta com três aeroportos administrados pela Infraero, que, em 2007, movimentaram 6,3 milhões 
de passageiros, 44,2 mil toneladas de carga e 38,5 mil toneladas de mala postal. O aeroporto internacional 
de Salvador movimentou 5,9 milhões de passageiros, 41,5 mil toneladas de carga e 38,5 mil toneladas de 
mala postal. 

O aeroporto de Ilhéus movimentou 397,1 mil passageiros e 2,5 mil toneladas de carga. E por último, o aero-
porto Paulo Afonso movimentou 15,4 mil de passageiros. 

Para o aeroporto de Salvador é sugerida a sua ampliação, já que o movimento de passageiro está muito 
próximo da capacidade de projeto e porque a perspectiva é de crescimento do volume de passageiros para 
os próximos anos.

Quanto ao transporte ferroviário, a Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA) opera os 1.524 km de malha do estado, 
além de atender os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Sergipe. Em 2006 a FCA 
transportou em toda sua malha 15,2 milhões de toneladas, principalmente de minérios.

É sugerida a recuperação da ferrovia entre Recife (PE) e Salvador (BA) com o objetivo de dinamizar o fluxo 
de carga entre as regiões. Essa obra tem o potencial de incrementar a economia local, ampliando as possi-
bilidades de consumo dos produtos da região.

Além disso, é proposta a construção de variantes ferroviárias com o objetivo de integrar o interior da Região 
com o litoral, facilitando o escoamento da produção agrícola. Assim, é recomendada a construção de variante 
ferroviária que ligue as cidades de Imperatriz, no oeste do Maranhão, à cidade Salgueiro (PE), passando por 
Juazeiro (BA). Já existe malha ferroviária entre Juazeiro e Salvador, permitindo o escoamento da produção 
até o porto. Cabe lembrar que essa obra tem grande potencial de integração entre os modais ferroviário e 
hidroviário, pois Imperatriz (MA) está situada junto à hidrovia do rio Tocantins, enquanto que por Juazeiro 
(BA) passa também a hidrovia do rio São Francisco.

Para o trecho entre Juazeiro e o porto de Aratu, é recomendada a retificação do traçado, a fim de aumentar a 
capacidade de transporte. É sugerida também a construção de ligação ferroviária entre o porto de Aratu e o 
pólo petroquímico de Camaçari. Ainda na grande Região Metropolitana de Salvador, é proposta a construção 
de contorno ferroviário em São Félix, de forma a facilitar o fluxo dos trens.

Mais ao sul do estado, é sugerida a construção de ferrovia ligando os municípios de Luís Eduardo Magalhães 
(BA) à Campinho (BA), no litoral. Essa ferrovia passaria por uma importante região de produção agrícola, 
facilitando o seu escoamento. E ainda, também é recomendada a construção de ferrovia ligando Governa-
dor Valadares (MG) com Brumado (BA), por onde passa a malha da Ferrovia Centro-Atlantica. Essa variante 
ferroviária facilitaria o fluxo de carga entre as duas regiões.

O estado possui três portos que, em 2007, movimentaram um total de 34,3 milhões de toneladas. O porto 
com a maior movimentação de cargas é o de Aratu, cujo movimento foi de 30,4 milhões de toneladas, dos 
quais 88% de graneis líquidos. Os principais produtos foram derivados do petróleo, fertilizantes e minérios. 
É sugerida para esse porto a ampliação do acesso ferroviário, a dragagem do porto e a ampliação da área do 
porto. Estas obras visam dinamizar as atividades do porto, facilitando o escoamento da safra agrícola do interior 
do estado e permitindo a atracação no cais com segurança.
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O porto de Salvador com uma movimentação de 3,1 milhões de toneladas, está voltado para a carga geral, 
cuja participação foi de 86%. É recomendada a ampliação do acesso rodoviário ao porto, a sua dragagem e 
ampliação da área portuária. O objetivo é facilitar o acesso ao porto, tanto para caminhões como para navios, 
e aumentar a capacidade de processamento portuária e retroportuária. 

 Já o porto de Ilhéus movimentou 756,2 mil toneladas no ano e 87,4% de graneis sólidos e as sugestões também 
englobam a dragagem e a ampliação da área portuária.

A hidrovia do rio São Francisco, passando pelo interior dos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Sergipe, 
tem grande potencial para escoar a produção agrícola da Região e transportar fertilizantes. Assim, é proposta a 
qualificação entre as cidades de Pirapora (MG) e Juazeiro (BA), de modo a tornar a hidrovia operacional. Ainda 
em Juazeiro, é sugerida a ampliação do acesso ferroviário ao porto, a fim de melhorar a integração entre a 
malha ferroviária da FCA com a hidrovia.

Além disso, é proposta a abertura de canal entre os rios Sono e Sapão, de forma a interligar as hidrovias do rio 
São Francisco e do rio Tocantins. Essa obra tem o objetivo de ampliar a integração do Mato Grosso e Tocantins 
com os estados da hidrovia do rio São Francisco, oferecendo também a opção de escoamento da produção 
agrícola através do porto de Sergipe.

As rodovias do estado constituem um importante meio de ligação da Região Nordeste com os demais estados 
brasileiros. É por isso que são sugeridas um conjunto de obras de recuperação de pavimento, de implantação 
de faixas adicionais, de pavimentação, de duplicação e de construção de rodovias.

Várias rodovias do estado apresentam uma pavimentação de baixa qualidade, o que acarreta em maiores custos 
de manutenção dos veículos, consumo de combustível, tempo de viagem e acidentes. Portanto, é recomendada 
a recuperação do pavimento das rodovias BA-324, BA-161, BA-235, BR-110, BR-410, BA-131, BA-052, BA-324, BR-
420, BA-330, BA-160, BA-030, BA-262, BA-407, BA-430, BA-349, BA-263, BR-122 e BR-135.

É sugerida a pavimentação das rodovias BR-135 na cidade de Cocos (BA), que faz ligação do oeste do estado 
com o norte de Minas Gerais, facilitando o transporte de cargas agrícolas na região.

A duplicação é recomendada para as rodovias BR-101, BR-116, BR-242, BR-330 e BR-415. Estas rodovias apresen-
tam intenso tráfego de veículos e a duplicação aumentará o nível de serviço, reduzindo os acidentes.

É proposta a construção das rodovias BR-020, entre Riachão das Neves e Campo Alegre de Lourdes, da BR-122, 
entre Caetité e Juazeiro, e da BR-242 em Luís Eduardo Magalhães.

Com o objetivo de melhorar a integração dos modais de transporte e a redução de custos logísticos, são pro-
postas obras envolvendo a hidrovia e a malha rodoviária e ferroviária do estado.

No interior do estado, em uma região de importante produção agrícola, é sugerida a ampliação de dois termi-
nais hidroviários no rio São Francisco. Os terminais estão situados nas cidades de Barra (BA) e Ibotirama (BA) 
e integram a hidrovia com a BR-242 e com outras rodovias da região.

É proposta a construção de um terminal intermodal em Teixeira de Freitas (BA), no sul do estado. Este terminal 
tem o objetivo de integrar a ferrovia planejada entre Santo Afonso (ES) e Teixeira de Freitas, com as rodovias 
BR-101 e BA-290.
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A fi m de melhor atender os 3,7 milhões de habitantes da Região Metropolitana de Salvador, é sugerida a am-
pliação da sua malha metroviária, visando oferecer para a população um transporte urbano mais efi ciente, 
incentivando a troca do transporte individual pelo coletivo.

estimativa de investimento mínimo para a bahia

Investimento Mínimo – Bahia
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região sudeste

A Região Sudeste é formada pelos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 
Nessa porção do território brasileiro estão concentrados 42,3% da população, o que signifi ca 77,9 milhões 
de habitantes. 

No Sudeste, o parque industrial é diversifi cado e o setor de comércio e serviços é bastante desenvolvido. 
O Produto Interno Bruto corresponde a 56,5% do valor nacional representando cerca de R$ 1,2 trilhão. As 
cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG) constituem-se nos maiores centros 
econômicos em termos nacionais.

Na Região estão localizados os principais portos do Brasil, que em 2007 movimentaram 381,5 milhões 
de toneladas, o que representou 55% do total de cargas portuárias do país. No estado de São Paulo, a 
movimentação de carga geral no porto de Santos foi de 32,4 milhões de toneladas, a maior do país. Por 
sua vez, o porto de São Sebastião é o primeiro no ranking nacional na movimentação de granel líquido. 
Em 2007, o porto movimentou 50,3 milhões de toneladas, dos quais 42,8 milhões de toneladas foram de 
petróleo. O porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, por sua vez, destaca-se no transbordo de granéis sóli-
dos, com 75,4 milhões de toneladas, principalmente minério de ferro, perdendo apenas para os portos 
de Tubarão, no Espírito Santo e de Itaqui, no Maranhão. Apesar do volume de cargas no porto de Vitória 
ser menos expressivo nacionalmente destaca-se na movimentação de carga geral, com 7,3 milhões de 
toneladas de carga.

A malha rodoviária da Região Sudeste é bastante expressiva, sendo formada por aproximadamente 51,1 
mil km de rodovias pavimentadas. Pode-se destacar nesta Região trechos das rodovias: BR-116, que li-
gam os municípios de Registro (SP) e Divisa Alegre (MG), passando pelo Rio de Janeiro (RJ); BR-101, que 
atravessa os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo e a BR-040, que se estende da divisa 
dos estados de Goiás e Minas Gerais até o Rio de Janeiro, passando pela capital mineira, Belo Horizonte. 
Em São Paulo as rodovias estaduais SP-310 e SP-330 também podem ser destacadas pelo alto volume de 
tráfego, como também as rodovias federais BR-050, BR-381 e BR-135, em Minas Gerais.
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O maior fluxo de carga rodoviária acontece dentro da própria Região, somando 523,3 milhões de tone-
ladas. A Região Sul é a maior parceira comercial do Sudeste, com um fluxo de 124 milhões de toneladas 
entre ambas. Observa-se, também, que pelo modal rodoviário, a Região Sudeste envia mais cargas para 
as outras regiões do que recebe. Exceção é a Região Centro-Oeste, que devido à safra agrícola, enviou 
para o Sudeste 25 milhões de toneladas e recebeu 10,1 milhões de toneladas no ano de 2007.

A Região possui 10.000 km de ferrovias, o que significa 35% da extensão total brasileira e nelas operam 
seis empresas. A malha ferroviária é formada pela Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) que é um importante 
eixo entre as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste; pela MRS que abrange SP, RJ e MG; Ferrovia No-
voeste concentrada no oeste de São Paulo; Ferrovias Bandeirante (Ferroban), que liga a Baixada Santista 
às cidades de Santa Fé do Sul, Panorama e Colômbia, sendo estas localizadas no estado de São Paulo, 
possibilitando o transporte da produção de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo; e, por fim, a 
Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), que liga o quadrilátero ferrífero em MG aos portos do Espírito 
Santo, transportando 37% da carga movimentada por esse modal no país.

Pode ser observado que o maior fluxo de carga ferroviária também ocorre no interior da própria Região, 
somando 298,6 milhões de toneladas. O maior parceiro de trocas de carga pelo modal ferroviário é a 
Região Centro-Oeste que envia uma quantidade de cargas maior do que recebe do Sudeste, o que também 
é devido ao fluxo de escoamento da safra agrícola. Além disso, comparando os dados de transporte de 
cargas pelos modais rodoviário e ferroviário, constata-se que a carga ferroviária é menos da metade da 
rodoviária, o que confirma uma importância ao transporte rodoviário.

O transporte hidroviário na Região Sudeste é realizado por meio de duas importantes hidrovias interiores 
do país: a do São Francisco e a do Tietê. A primeira é navegável comercialmente em um trecho de 1.371 
km, entre Pirapora (MG) e Juazeiro (BA) /Petrolina (PE). A segunda, por sua vez, apresenta um trecho 
navegável de 620 km entre Santa Maria da Serra (SP) e Pereira Barreto (SP), onde se integra com a hi-
drovia do rio Paraná por meio do canal Pereira Barreto.

No sistema aéreo da Região Sudeste, a Infraero (Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária) 
administra 17 aeroportos. Dentre esses, estão importantes terminais logísticos de carga para importação 
e exportação, como os situados nos aeroportos internacionais de Campinas (SP), de Vitória (ES), do Rio 
de Janeiro (RJ) e de Confins (MG). Em 2007, estes aeroportos movimentaram 78,1 milhões de passagei-
ros (70,7% do total brasileiro), 812,8 mil toneladas de carga (61,6% da carga área brasileira), 138,7 mil 
toneladas de mala postal (41,6% do total brasileiro).

Vale destacar no setor de transporte aéreo de carga, o projeto do aeroporto industrial no aeroporto de 
Confins, que é uma experiência inédita no Brasil. Segundo esse conceito as empresas instaladas na área 
aeroportuária possuem isenção de impostos de importação de componentes. Assim, o objetivo do aero-
porto industrial é ser um hub logístico multimodal no Brasil e na América Latina para empresas voltadas 
para a exportação. 

Por fim, sobre a arrecadação tributária, em 2007, a Região contribuiu com R$ 317,4 bilhões em impostos 
federais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais), o que representa 70,7% do total arrecada-
do. Porém, os investimentos liquidados em transportes pela União foram de R$ 1,5 bilhão, e deste total, 
somente R$ 592 milhões foram pagos no ano.
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eiXos estruturAntes

Pela Região Sudeste passam cinco Eixos Estruturantes, dentre os propostos pelo Plano CNT de Logística 
para todo o país: Eixo Nordeste-Sul (E1), Eixo Litorâneo (E2), Eixo Norte-Sudeste (E6), Eixo Nordeste-
Sudeste (E8) e Eixo de Cabotagem (E9), Projetos Metroviários (PM) em Belo Horizonte (MG), São Paulo 
(SP) e Rio de Janeiro (RJ) e a construção do Trem de Alta Velocidade (TAV).

A diretriz do Eixo Nordeste-Sul (E1) inicia-se com o trecho de ferrovia entre os municípios de Itararé (SP) 
e Iperó (SP), seguindo pelas rodovias SP-280, SP-150 e SP-160 até Mairiporã (SP) a partir de onde segue 
pela rodovia BR-381 até Belo Horizonte (MG). Da capital mineira, o Eixo segue a ferrovia da FCA até a 
divisa entre Minas Gerais e Bahia.

Na Região Sudeste, o Eixo Litorâneo (E2) abrange infra-estrutura rodoviária nos estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Eixo rodoviário é constituído pelas BR-116 entre Barra do Turvo (SP) e 
Embu (SP), pela SP-021 entre esse município e Guarulhos (SP), retorna á BR-116 passando pela divisa entre 
São Paulo e Rio Janeiro até a Itaboraí (RJ), onde acessa a BR-101, percorrendo todo o trecho fluminense, 
até Mimoso do Sul (ES) e seguindo até a divisa com a Bahia.

O Eixo Norte-Sudeste (E6) envolve apenas a infra-estrutura da malha ferroviária da Ferroban em toda a 
sua extensão do trecho compreendido no estado de São Paulo.

O Eixo Nordeste-Sudeste (E8) possui diretrizes nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais utilizando 
a hidrovia do rio São Francisco entre Juvenília (MG) e Pirapora (MG) e o trecho ferroviário da FCA entre 
Pirapora e Paraíba do Sul (RJ).

No Sudeste, o Eixo de Cabotagem (E9) integra os principais portos da Região e inclui no Espírito Santo, 
o porto de Vitória; no estado do Rio de Janeiro, os portos de Forno, Rio de Janeiro, Itaguaí, e Angra dos 
Reis; e em São Paulo, São Sebastião e de Santos. 

O Plano também propõe para a Região Sudeste alguns dos Projetos Metroviários (PM). Está prevista a 
ampliação da malha metroviária dos grandes centros urbanos, como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) 
e Belo Horizonte (MG), visando a melhoria da mobilidade da população, conectando bairros e cidades 
periféricas do entorno das capitais à zona de comércio, serviço e indústria.

Outra proposta do Plano CNT de Logística é o Trem de Alta Velocidade (TAV), no corredor entre Rio de 
Janeiro/São Paulo. O objetivo desse projeto é, principalmente, aumentar a eficiência no deslocamento 
entre esses dois centros econômicos do país.

Diante desse contexto, segue a distribuição dos projetos na Região Sudeste de acordo com a infra-estrutura 
e o eixo estruturante de cada intervenção:
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Número de intervenções e investimento mínimo necessário por eixo para a Região Sudeste

i. minAs gerAis

Minas Gerais possui área de 586,5 mil km2 sendo o segundo estado mais populoso do Brasil, com 19,3 
milhões de habitantes. Sua capital é Belo Horizonte, que abriga somente na Região Metropolitana cerca 
de 5 milhões de habitantes (26% do total estadual).

Contexto econômico

O estado é responsável por 9,0% da produção de riquezas no país. As principais atividades econômicas 
são: 1) Indústria (18,9%); 2) Administração, saúde e educação públicas (13,4%); 3) Comércio e serviços 
(11,5%); 4) Atividades imobiliárias (8,9%) e 5) Agricultura (6,1%).

Em 2007, o estado de Minas Gerais produziu 9,4 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleagino-
sas, o que correspondeu a 7,1 % da produção nacional. Quanto à produção de carnes, foram abatidas 590 
mil toneladas de frangos (6,6% da produção nacional), 249 mil toneladas de suínos (10,2% da produção 
nacional) e 585 mil toneladas de bovinos (8,3% da produção nacional).

Nesse ano, o estado de Minas Gerais exportou US$ 18,4 bilhões, o que representou 11,4% das exportações 
brasileiras. As importações foram de US$ 6,5 bilhões, 5,4% das importações brasileiras. Assim, a balança 
comercial do estado teve um saldo positivo de 11,8 bilhões, sendo responsável por aproximadamente 29,6% 
do saldo positivo da balança comercial brasileira (US$ 40 bilhões). Em termos de carga, as exportações 
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do estado representaram 155,6 milhões de toneladas e as importações 10,6 milhões de toneladas. Esse 
elevado número de toneladas exportadas deve-se ao minério de ferro, 141,4 milhões de toneladas.

Com relação à arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 25,2 bilhões em impostos 
federais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais), o que representa 5,6% do total arrecadado. 
Por outro lado, os investimentos liquidados em transportes foram de R$ 1,1 bilhão e deste total somente 
R$ 494 milhões foram pagos no ano.

o plano para minas gerais

O Plano CNT de Logística sugere para Minas Gerais intervenções em todos os modais. No sistema aero-
portuário destaca-se a ampliação dos aeroportos da Pampulha e de Uberlândia. Em relação ao sistema 
ferroviário são propostos projetos de construção da variante ferroviária entre Capinópolis e Uberlândia; 
a reativação do ramal ferroviário entre Corinto e Pirapora e a recuperação de Ferrovia na Região me-
tropolitana de Belo Horizonte. No modo aqüaviário, são elencados os projetos de construção da eclusa 
de Três Marias; a qualifi cação da hidrovia do rio São Francisco e a construção do terminal hidroviário de 
Januária. Para rodovia, sugerem-se a duplicação das rodovias BR-262 (entre Uberaba e Martins Soares) 
e BR-116 (trecho entre Além Paraíba e Divisa Alegre), além da recuperação da BR-365 entre Uberlândia 
e Montes Claros.

Em relação ao transporte de passageiros são apresentados projetos de ampliação da malha metroviária 
da capital mineira em 30 km e construção de corredor de 9 km de corredor exclusivo para ônibus.

Relação dos Projetos – Minas Gerais
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Justifi cativa Econômica para os Projetos

O estado de Minas Gerais possui seis aeroportos administrados pela Infraero. As obras sugeridas são de 
ampliação da infra-estrutura. Ao aeroporto da Pampulha (Carlos Drummond de Andrade) é sugerida a 
ampliação da pista de taxiamento, do pátio de aeronaves e dos terminais de carga e de passageiros. O 
objetivo é atender a demanda da cidade de Belo Horizonte. Em 2007 o aeroporto movimentou 759,8 mil 
passageiros e 290 toneladas de carga. 

Para o aeroporto de Uberlândia, é sugerida a ampliação da pista de decolagem e taxiamento, do pátio das 
aeronaves e dos terminais de carga e de passageiros. Em 2007, o aeroporto movimentou 494 mil passageiros 
e 1,2 mil toneladas de carga. Além destes, são sugeridas obras de ampliação para adequação à demanda 
atual para aeroportos localizados no sul do estado, em Conselheiro Lafaiete, Divinópolis, Passos e Ubá.

O transporte ferroviário no estado é operado por três empresas, ligando o estado de Goiás e o interior 
de Minas Gerais ao litoral. Em 2006, a Ferrovia Centro Atlântica S.A (FCA) transportou 15,2 milhões de 
toneladas de carga, principalmente de minérios. A MRS Logística S.A transportou 102 milhões de toneladas, 
tendo como carga principal o minério de ferro e a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) transportou 
132 milhões de toneladas, sendo minério de ferro e produtos siderúrgicos os produtos com maior volume 
transportado. Portanto, as três empresas somam 249,2 milhões de toneladas de carga ferroviária.

As obras ferroviárias sugeridas são de recuperação, construção de contornos e ferrovias, a eliminação 
de gargalos e ampliação do metrô na Grande Belo Horizonte. A recuperação é sugerida para duas malha 
ferroviárias. A primeira está na Região Metropolitana da capital, cujo objetivo é recuperar a ligação entre 

Relação dos Projetos – Minas Gerais ContinuAção
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Belo Horizonte e Betim e dinamizar o escoamento da produção industrial. A segunda é o trecho Sabará - 
Vitória, que passa por região de grande potencial de agronegócio. 

A construção de contornos é proposta para as cidades de Juiz de Fora, Santos Dumont, Itaúna, Divinópo-
lis e Santo Antônio do Monte. Essas obras têm por finalidade evitar que a composição passe através da 
cidade, de modo a facilitar o fluxo de cargas e evitar conflitos na área urbana.

É sugerida a construção de novas linhas férreas. Uma delas visa promover a ligação entre Patrocínio e Sete 
Lagoas, o que ampliará a capacidade de transporte do Corredor de Exportação da Região Centro-Leste 
do país. Atualmente, a Serra do Tigre e as diversas passagens de nível (ferrovia/rodovia) em cidades do 
centro-oeste de Minas Gerais constituem-se em um gargalo ao escoamento de cargas. 

Outra nova linha sugerida liga as cidades de Brasília (DF) a Pirapora (MG). A cidade de Pirapora é um im-
portante pólo industrial de Minas Gerais e essa ligação férrea com a capital do país permitiria uma melhor 
distribuição da produção. É proposta também, a construção de ligação férrea entre Governador Valadares 
e Brumado (BA), que facilitaria o escoamento da produção entre as regiões Sudeste e Nordeste.

A eliminação de gargalos abrange a remoção das invasões de faixa de domínio na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte e a solução de interferências no perímetro urbano no trecho Belo Horizonte - Belmiro 
Braga. São obras de construção de passarelas, viadutos, passagens inferiores e sinalização automática 
em passagens de nível, visando dinamizar o fluxo e aumentar a segurança operacional. 

As sugestões para o modal aqüaviário localizam-se na região norte do estado, na hidrovia do rio São 
Francisco. As obras englobam a construção de uma eclusa na usina hidrelétrica de Três Marias, de forma 
a aumentar o trecho navegável a montante de Pirapora e estender a operação da hidrovia na macro-região 
de Três Marias, Felixlândia e Morada Nova de Minas. Além disso, são propostas obras de qualificação entre 
Pirapora e Juazeiro (BA) /Petrolina (PE). As principais cargas movimentadas no porto de Pirapora são os 
minérios, o farelo de soja, milho, cimento, polpa de tomate e algodão.

No modal rodoviário, um projeto de fundamental importância para o estado é a construção do arco rodo-
viário Belo Horizonte (Rodoanel), que tem como objetivo a redução dos congestionamentos e conflitos 
de tráfego ocorridos entre o fluxo de veículos (carga e passageiros) que necessitam passar pela Região 
Metropolitana com o tráfego urbano local. 

Os projetos intermodais sugeridos destinam-se a dinamizar o uso eficiente da estrutura de infra-estrutura 
rodoviária, ferroviária e aqüaviária do estado. São obras de ampliação ou construção de terminais in-
termodais próximos aos portos das hidrovias ou de entroncamentos rodoviários e ferroviários. Neste 
sentido, é sugerida a ampliação do terminal intermodal de Pirapora, na hidrovia do São Francisco a fim de 
dinamizar o fluxo de cargas na região norte do estado. A jusante de Pirapora, em Januária, é proposta a 
construção de terminal hidroviário de modo a promover a integração com as rodovias da região e ampliar 
o desenvolvimento econômico. 

Para a Região Metropolitana de Belo Horizonte são sugeridos dos projetos de transporte de passageiros. 
Um deles é a ampliação da malha metroviária na Grande Belo Horizonte, a fim de melhorar a mobilidade 
urbana. O metrô de Belo Horizonte transporta cerca de 40 milhões de passageiros por ano. É proposta 
ainda, obra de construção de corredor exclusivo para ônibus. Essas intervenções visam oferecer para a 
população um transporte urbano mais eficiente, incentivando a troca do transporte individual pelo coletivo 
e colaborando para a redução dos congestionamentos.
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estimativa de investimento mínimo para minas gerais

Investimento Mínimo – Minas Gerais
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ii. espírito sAnto

O Espírito Santo possui aproximadamente 46,08 mil km2 e uma população estimada em 3,3 milhões de 
habitantes. A economia estadual tem crescido nos últimos anos em função do desenvolvimento das ati-
vidades da agricultura, turismo, indústria de rochas ornamentais, de celulose, exploração de petróleo e 
gás natural.

Contexto econômico

O estado é responsável por 2,2% da produção de riquezas no país. As principais atividades econômicas 
são: 1) Indústria (17%); 2) Administração, saúde e educação públicas (13,7%); 3) Comércio e serviços 
(13,2%); 4) Indústria extrativa mineral (9,2%) e 5) Transporte, armazenagem (8,4%).

Em 2007, o Espírito Santo produziu 116,5 mil toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas, o que cor-
respondeu a 0,1 % da produção nacional. Quanto à produção de carnes, foram abatidos 31,3 mil toneladas 
de frangos, 11,7 mil toneladas de suínos e 70,7 mil toneladas de bovinos.

Em relação ao comércio externo, o estado exportou US$ 6,9 bilhões, o que representou 4,3% das expor-
tações brasileiras. As importações foram de US$ 6,6 bilhões, 5,5% das importações brasileiras. Assim, a 
balança comercial do estado teve um saldo positivo de 232,7 milhões, sendo responsável por aproxima-
damente 0,6% do saldo positivo da balança comercial brasileira (US$ 40 bilhões). Em termos de carga, 
as exportações do estado representaram 50,4 milhões de toneladas e as importações 8,2 milhões de 
toneladas. O minério de ferro contribui com 41,1 milhões de toneladas na exportação.

Com relação à arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 7,6 bilhões em impostos 
federais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais), o que representa 1,7% do total arrecadado. 
Por outro lado, os investimentos liquidados em transportes foram de R$ 43 milhões e deste total somente 
R$ 10 milhões foram pagos no ano.

o plano para o espírito santo 

Entre os projetos propostos pelo Plano CNT de Logística para a infra-estrutura aeroportuária no Espírito 
Santo destaca-se o projeto de ampliação do aeroporto de Vitória. No sistema portuário, são listados os 
projetos de ampliação de acesso ao porto e da área portuária do porto de Vitória, além obra de dragagem. 
Quanto ao modo ferroviário, menciona-se a recuperação do trecho de 181 km entre Cariacica e Mimoso 
do Sul e construção de variante ferroviária de 192 km entre João Neiva e Pedro Canário. Os projetos ro-
doviários envolvem a duplicação da BR-262 entre Iúna e Viana e do trecho capixaba de 412 km da BR-101 
entre Mimoso do Sul e Pedro Canário.
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193Plano CNT de Logística - SUDESTE

Justificativa Econômica para os Projetos 

O Espírito Santo possui um aeroporto administrado pela Infraero, o de Vitória. As obras sugeridas são de 
ampliação da infra-estrutura aeroportuária, já que o fluxo de passageiros supera a capacidade de projeto 
de 560 mil ao ano. Em 2007 o aeroporto movimentou 1,9 milhão de passageiros (2,4% do total brasileiro), 
12,6 mil toneladas de carga e 3,5 mil toneladas de mala postal. 

O transporte ferroviário no estado é operado por duas empresas, ligando os demais estados do Sudeste 
e os da Região Centro-Oeste ao litoral. Em 2006, a Ferrovia Centro Atlântica S.A. (FCA) transportou 15,2 
milhões de toneladas de carga, principalmente de minérios e a Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) 
132 milhões de toneladas, principalmente minério de ferro e produtos siderúrgicos. Portanto, as duas 
empresas somam 147,2 milhões de toneladas de carga ferroviária.

As obras sugeridas abrangem o trecho de Cariacica-Campos dos Goytacazes (RJ) e o de Sabará (MG)-
Vitória. Quanto ao primeiro trecho, o objetivo é dotar o estado de infra-estrutura ferroviária para supor-
tar o desenvolvimento do pólo siderúrgico de Anchieta e do pólo industrial de Cachoeiro do Itapemirim. 
Enquanto, o segundo, Sabará-Vitória, as obras de duplicação visam facilitar o fluxo de carga. E ainda, é 
proposta a construção de variante ferroviária João Neiva-Teixeira de Freitas (BA), cujo objetivo é ampliar 
interligação das malhas ferroviárias do Sudeste e do Nordeste.

O conjunto de portos do estado constitui-se em importante atividade econômica, tendo movimentado, 
em 2007, um total de 142,6 milhões de toneladas. 

O porto de Vitória, em 2007, movimentou 7,3 milhões de toneladas. Os principais produtos foram: o ferro 
gusa (960 mil toneladas), o mármore/granito (947 mil toneladas), produtos siderúrgicos (286 mil toneladas), 
fertilizantes (206 mil toneladas), malte de cevada (176 mil toneladas) e açúcar (155 mil toneladas).

O porto de Tubarão movimentou 94,4 milhões de toneladas de carga em 2006, sendo que 88,5 milhões de 
toneladas foram de minério de ferro para exportação. Com estes números, Tubarão é o primeiro colocado 
na movimentação desse tipo de carga no Brasil.

Ainda no mesmo ano, o porto de Praia Mole movimentou 17 milhões de toneladas, o da Ponta Ubu, 16 milhões 
de toneladas, o de Barra do Riacho, 7 milhões de toneladas e o do Norte Capixaba, 922 mil toneladas.

Diante da grande movimentação de carga apresentada nos portos do Espírito Santo, tem-se também ne-
cessidade de realizar intervenções nas rodovias, visto que esta é uma das infra-estruturas que propiciam 
a chegada das cargas até estes portos. Sendo assim, tem-se como exemplo desta intervenção rodoviária 
proposta no Plano a construção de uma via ligando Irupi e Iconha, com o objetivo de melhorar o acesso 
de veículos provenientes de Minas Gerais ao Porto de Ubu. Também são sugeridas obras de recuperação, 
duplicação e implantação de faixas adicionais ao longo da malha rodoviária capixaba, de modo a tornar 
mais ágil e seguro o transporte de mercadorias dentro do estado.

Os terminais intermodais propostos no Plano CNT buscam otimizar as operações de transbordo de carga 
e a conexão entre os diversos modais, para isso, foi sugerido para o Espírito Santo a construção de ter-
minal intermodal em Colatina a fim de integrar a ferrovia, que já existe e a planejada, com as rodovias 
da região e com o Rio Doce.
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A Região Metropolitana de Vitória abrange 7 municípios, que de maneira conjunta possuem 1,6 milhões de 
habitantes distribuídos em uma área de 2.331,0 km2. Na capital a frota de veículos é de 120,8 mil, o que 
resulta em 2,6 pessoas por veículo. 

Nesse o Plano propõe a ampliação de terminais de integração de transporte coletivo e a construção de 
corredor exclusivo para ônibus. O objetivo destas obras é oferecer para a população um transporte urbano 
mais efi ciente, incentivando a troca do transporte individual pelo coletivo e colaborando para a redução 
dos congestionamentos.

estimativa de investimento mínimo para o espírito santo

Investimento Mínimo – Espírito Santo
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 iii. rio de JAneiro

O Rio de Janeiro possui 15,4 milhões de habitantes e é um dos menores estados do Brasil em extensão territo-
rial, com aproximadamente 43,8 mil km2. Destacam-se como principais atividades econômicas as relacionadas 
às cadeias produtivas petrolífera, metal-mecânica, químico-farmacêutica e ao setor de serviços. 

Contexto econômico

O estado é responsável por 11,5% da produção de riquezas no país. As principais atividades econômicas 
são: 1) Administração, saúde e educação públicas (17,8%); 2) Indústria extrativa mineral (12%); 3) Ativi-
dades imobiliárias (10,7%); 4) Indústria (10,2%) e 5) Comércio e serviços (9,5%).

Em 2007, o Rio de Janeiro produziu 36,3 mil toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. Quanto 
à produção de carnes, foram abatidos 85 mil toneladas de frangos, 553 toneladas de suínos e 29 mil 
toneladas de bovinos.

Quanto ao comércio internacional, o estado exportou US$ 14,3 bilhões, o que representou 8,9% das ex-
portações brasileiras. As importações foram de US$ 9,6 bilhões, 7,9% das importações brasileiras. Assim, 
a balança comercial do estado teve um saldo de 4,7 bilhões, sendo responsável por aproximadamente 
11,8% do saldo da balança comercial brasileira (US$ 40 bilhões).  Em termos de carga, as exportações do 
estado representaram 26,4 milhões de toneladas e as importações 11,0 milhões de toneladas.

Com relação à arrecadação tributária, em 2007, o estado contribuiu com R$ 94,3 bilhões em impostos 
federais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais), o que representa 21% do total arrecadado. Por 
outro lado, os investimentos liquidados em transportes (pelo governo federal) foram de R$ 205 milhões 
e deste total somente R$ 31 milhões foram pagos no ano.

o plano para o rio de Janeiro 

O Plano CNT de Logística apresenta projetos rodoviários para o estado do Rio de Janeiro como a construção 
do arco rodoviário no município do Rio de Janeiro e a duplicação da BR-393, entre Barra Mansa e Três 
Rios. No modal ferroviário, são listados projetos como a recuperação do ramal ferroviário no perímetro 
urbano de Barra Mansa e intervenções para a solução de interferências em perímetros urbanos no trecho 
Barra Mansa-Rio de Janeiro. No sistema portuário propõe-se a dragagem nos portos de Itaguaí e do Rio 
de Janeiro, e no aeroportuário, a ampliação do terminal de cargas do aeroporto Tom Jobim.
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projetos para o rio de Janeiro

Relação dos Projetos - Rio de Janeiro
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Justifi cativa Econômica para os Projetos 

O estado do Rio de Janeiro possui cinco aeroportos administrados pela Infraero. As sugestões são de ampliação 
e melhoria da pista de pousos de decolagens. Para o aeroporto Santos Dumont é sugerida a ampliação das 
instalações, a fi m de atender a demanda atual, que está no limite de sua capacidade projetada. Em 2007, o 
aeroporto movimentou 3,2 milhões de passageiros e 2,7 mil toneladas de carga. 

Para o aeroporto do Galeão (Antônio Carlos Jobim) são sugeridos o aumento e a modernização da pista e 
a ampliação do terminal de cargas. O aeroporto movimentou 10,6 milhões de passageiros (9,4% do total 
brasileiro), 81,3 mil toneladas de carga (6,2% da carga área brasileira) e 43,9 mil toneladas de mala postal 
(13,1% do total do país). 

O transporte ferroviário no estado é operado por duas empresas, ligando parte do Centro-Oeste e o interior 
do Sudeste ao litoral. Em 2006, a Ferrovia Centro Atlântica S.A (FCA) transportou 15,2 milhões de toneladas de 
carga, principalmente de minérios e a MRS Logística S.A. transportou 102 milhões de toneladas, principalmente 
minério de ferro. Portanto, as duas empresas somam 117,2 milhões de toneladas de carga ferroviária.

Quanto ao movimento de cargas nos portos do Rio de Janeiro, em 2006 atingiu-se a 115,4 milhões de toneladas. 
O porto de Itaguaí contribuiu com 75,4 milhões de toneladas, sendo que 70,6 milhões de toneladas foram 
de granel sólido (principalmente minério de ferro). O porto de Angra dos Reis movimentou 19,6 milhões de 
toneladas, principalmente de granel líquido (petróleo e derivados). Já o porto do Rio de Janeiro apresentou 
movimento de 16,6 milhões de toneladas e o porto de Niterói contribuiu com 3,8 mil toneladas.

Assim, dada a importância dos portos do estado, são sugeridas obras de dragagem a fi m de permitir a atra-
cação de embarcações de maior porte com segurança nos portos de Itaguaí e do Rio de Janeiro. É proposta 
a ampliação da área portuária do porto de Angra dos Reis. Além disso, é sugerida a ampliação do acesso 
rodoviário e ferroviário ao porto do Rio de Janeiro.

Relação dos Projetos – Minas Gerais ContinuAçãoRelação dos Projetos – Minas Gerais
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Para o transporte rodoviário, o Plano sugere obras que buscam atender a elevada movimentação de cargas, 
englobando a recuperação e a duplicação de rodovias. Além disso, é proposta a construção do arco rodoviário 
Rio de Janeiro (Rodoanel) a fi m de desviar o fl uxo que não tem destino à capital do estado, mas que por falta 
de alternativa passa por ela contribuindo para os congestionamentos. Mais especifi camente, o objetivo é 
desviar o fl uxo entre o sul do estado do Rio de Janeiro com os estados do Espírito Santo e da Bahia. 

Visando a intermodalidade do Sistema de Transporte, o Plano sugere a construção ou ampliação de pontos 
para captação e distribuição de cargas entre os diversos meios de transporte.  Neste sentido, é sugerida a 
ampliação do terminal intermodal de Macaé e a construção em Campos dos Goytacazes e em Itaperuna. O 
objetivo destas obras é o de promover a integração entre as rodovias da região com o modal ferroviário.

estimativa de investimento mínimo para o rio de Janeiro

Investimento Mínimo - Rio de Janeiro
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iv. são pAulo

São Paulo é o estado mais populoso do país com 39,8 milhões de habitantes e área de 248,2 mil km2. A 
economia paulista representa 33,9 % do PIB brasileiro, ou seja, R$ 727,1 bilhões. Formam a base da eco-
nomia estadual as indústrias metal-mecânica, sucroalcooleira, têxtil, automobilística e de aviação além da 
agricultura por meio do cultivo de laranja, cana-de-açúcar e café e os setores de serviços financeiros.

Contexto econômico

As principais atividades econômicas são: 1) Indústria (24%); 2) Comércio e serviços (12,2 %); 3) Inter-
mediação financeira, seguros e previdência complementar (10,3%); 4) Atividades imobiliárias (9,2%) e 
5) Administração, saúde e educação públicas (8,5%).

Em 2007, o estado produziu 6,3 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas, o que 
correspondeu a 4,8 % da produção nacional. Quanto à produção de carnes, foram abatidos 1,6 milhões 
de toneladas de frangos (18,2% da produção nacional), 145,6 mil toneladas de suínos (6% da produção 
nacional) e 984 mil toneladas de bovinos (14% da produção nacional).

Em relação ao comércio internacional, São Paulo exportou US$ 51,7 bilhões, o que representou 32,2% das 
exportações nacionais. As importações foram de US$ 48,4 bilhões, 40,1% das importações brasileiras. As-
sim, a balança comercial do estado teve um saldo de 3,3 bilhões, sendo responsável por aproximadamente 
8,3% do saldo da balança comercial brasileira (US$ 40 bilhões). Em termos de carga, as exportações do 
estado representaram 40,9 milhões de toneladas e as importações 28,6 milhões de toneladas.

No que se refere à arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 190,2 bilhões em impostos 
federais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais), o que representa 42,4% do total arrecadado. 
Por outro lado, os investimentos liquidados pelo governo federal em transportes foram de R$ 103 milhões 
e desse total somente R$ 57 milhões foram pagos no ano.

o plano para são paulo

Os projetos listados para o estado de São Paulo pelo Plano CNT de Logística envolvem a infra-estrutura 
de aeroportos, rodovias, hidrovias, ferrovias, portos e terminais intermodais. Alguns desses projetos são 
listados a seguir: ampliação dos aeroportos de Guarulhos e de Congonhas; construção de um novo aeroporto 
do Guarujá; duplicação das rodovias BR-116 (trecho entre Miracatu e Juquitiba) e BR-101 (trecho entre 
Ubatuba e Caraguatatuba); construção do arco rodoviário de São Paulo; qualificação da hidrovia do rio 
Tietê; construção do contorno ferroviário de São Paulo - Tramo Sul, eliminação de passagens em nível no 
trecho Corumbá-Bauru; dragagem no porto de Santos e São Sebastião; ampliação do terminal intermodal 
de Ourinhos e construção do terminal intermodal de Panorama na hidrovia do Paraná.
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Relação dos Projetos - São Paulo



201Plano CNT de Logística - SUDESTE

Relação dos Projetos - São Paulo ContinuAçãoRelação dos Projetos - São Paulo



202 Plano CNT de Logística

Justifi cativa Econômica para os Projetos 

São Paulo possui cinco aeroportos administrados pela Infraero. As sugestões são de ampliação, melhoria 
da pista de pousos de decolagens e construção de um novo aeroporto. 

A ampliação é necessária para os aeroportos de Campinas e de Guarulhos. No aeroporto de Guarulhos, a 
movimentação de passageiros supera a capacidade de projeto, 16,5 milhões de passageiros por ano. Em 
2007, o aeroporto movimentou 18,8 milhões de passageiros (17% do total brasileiro), 424,2 mil toneladas 
de carga (32,2% da carga área brasileira) e 82 mil toneladas de mala postal (24,6% da mala postal bra-
sileira). Cabe ressaltar que Guarulhos é o aeroporto com maior movimento de passageiros, carga e mala 
postal do país. No mesmo ano, o aeroporto de Campinas movimentou um milhão de passageiros, 238,0 
mil toneladas de carga (18% da carga área brasileira) e 4,5 toneladas de mala postal. Campinas ocupa o 
segundo lugar em movimentação de cargas aéreas no país. 

Para o aeroporto de Congonhas são sugeridas melhorias na pista de pousos e decolagens e no pátio das 
aeronaves. O aeroporto movimentou 15,3 milhões de passageiros (13,8% do total brasileiro) e 35 mil 
toneladas de carga. Congonhas é o segundo maior aeroporto em movimentação de passageiros no país. 
É sugerida, ainda, a construção de um novo aeroporto no Guarujá, a fi m de atender à demanda da Região 
da baixada santista.

Quanto às ferrovias, as obras sugeridas visam à sinalização, construção de contornos, recuperação e 
duplicação de ferrovias, ampliação de malha metroviária e construção do Trem de Alta Velocidade (TAV). 
De modo geral as obras vão permitir um melhor escoamento de cargas entre o interior do país e o litoral 
e melhorar a questão do transporte de passageiros. 

Relação dos Projetos - São Paulo ContinuAçãoRelação dos Projetos - São Paulo
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A construção de contornos tem por finalidade evitar que a composição passe através da cidade, de modo 
a facilitar o fluxo de cargas e evitar conflitos na área urbana. Essas obras abrangem a construção dos 
contornos de Tutóia (Araraquara) e de São Paulo (Tramo Norte e Sul). O Tramo Sul de São Paulo é operado 
pela Ferroban, que transportou 4,2 milhões de toneladas em 2006.

É sugerida também a eliminação de gargalos, seja por causa número excessivo de passagens de nível 
(ferrovia/rodovia) e pela falta de sinalização destas, ou ainda, devido à invasão de faixa de domínio nas 
cidades. No trecho Corumbá-Bauru, a eliminação das passagens de nível melhoraria o fluxo de carga, que 
é operado no trecho pela Ferrovia Novoeste S.A, que transportou 3,4 milhões de toneladas em 2006. No 
trecho Cubatão - São Paulo também é sugerida a intervenção em passagens de nível e no trecho Guarujá-
Cubatão é proposta a remoção das invasões de faixa de domínio. Ambos os trechos são operados pela 
MRS Logística S.A., que transportou 102 milhões de toneladas em 2006.

Outra obra importante é a duplicação da tramo ferroviário na Região Metropolitana de São Paulo, a fim de 
separar os fluxos de carga e de passageiros, eliminando restrições de velocidade e aumentando o volume 
transportado. O trecho em questão Jundiaí-Campo Limpo Paulista-Suzano-Manuel Feio e o Ipiranga-Rio 
Grande da Serra também são operados pela MRS Logística S.A.

Quanto ao metrô da Grande São Paulo, é sugerida a ampliação da malha a fim de melhor atender os 19,6 
milhões de habitantes da Região Metropolitana de São Paulo. Em 2007, o metrô atendeu nos dias úteis 
a 2,1 milhões de passageiros. O objetivo desta obra é oferecer para a população um transporte urbano 
mais eficiente, incentivando a troca do transporte individual pelo coletivo e colaborando para a redução 
dos congestionamentos.

Com o Trem de Alta Velocidade (TAV), pretende-se dinamizar o fluxo de passageiros entre as cidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro. Trata-se de uma alternativa rápida e eficiente para os usuários do transporte 
rodoviário e aéreo.

Devido à importância dos portos do estado, são sugeridas obras de dragagem e derrocagem, a fim de 
permitir a atracação com segurança de embarcações de maior porte. Além disso, é sugerida a ampliação 
do acesso rodoviário ao porto de Santos.

Em 2007, o porto de Santos movimentou 80,8 milhões de toneladas de carga. Desse total, as importa-
ções representaram 33,3% e as exportações 66,7%. Somente a participação deste porto no comércio 
internacional representou 25,4% da balança comercial do país. As principais mercadorias foram: açúcar 
a granel (10,8 milhões de toneladas), soja em grão (5,3 milhões de toneladas), carvão (3,4 milhões de 
toneladas), adubo (3,3 milhões de toneladas) e óleo combustível (2,5 milhões de toneladas). O Porto de 
Santos lidera a lista dos portos que mais movimentaram graneis sólidos. E ainda, o porto movimentou 1,7 
milhão de contêineres e atendeu a 5.741 embarcações. 

A área de influência primária do porto de Santos engloba os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O acesso direto das cargas ao porto se dá pelos modos ferroviário e 
rodoviário. A ligação férrea é feita com os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso 
do Sul e Paraná. As principais cargas trocadas entre o porto de Santos com o modal ferroviário são: soja, 
açúcar granel, farelos vegetais, contêineres, celulose/papel, trigo e fertilizantes. O acesso intermodal 
inclui a hidrovia Tietê-Paraná.
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Já o porto de São Sebastião movimentou 50,3 milhões de toneladas de carga, das quais 42,8 milhões de 
toneladas foram de petróleo. 

São sugeridas obras para o transporte fluvial na hidrovia Tietê-Paraná. A hidrovia Paraná-Tietê movimen-
tou, em 2007, 4,5 milhões de toneladas, sendo que 3,3 milhões de toneladas tiveram origem na hidrovia 
do Paraná e 1,3 milhão de toneladas tiveram origem e destino na do Tietê. Os principais produtos trans-
portados foram: soja, sorgo, milho, farelos, areia e fertilizantes. Assim, as obras sugeridas englobam a 
modernização de eclusas, abertura de canal e qualificação da hidrovia.

O estado de São Paulo é o que tem o maior fluxo interno de carga rodoviária e maior fluxo entre estados 
no país. Portanto, as obras sugeridas buscam atender esse elevado movimento de cargas englobando a 
recuperação, a implantação de faixas adicionais e a duplicação de rodovias. Além disso, é proposta a cons-
trução do arco rodoviário de São Paulo (Rodoanel) a fim de desviar o fluxo que não tem destino à capital 
do estado, mas que por falta de alternativa passa por ela contribuindo para os congestionamentos.

Para dinamizar as operações e o uso eficiente da infra-estrutura rodoviária, ferroviária e aqüaviária do 
estado, faz-se necessária a construção e ampliação de terminais intermodais. Sendo assim, o Plano CNT 
sugere a construção de terminais hidroviários na hidrovia Tietê-Paraná, nas cidades de Anhembi, Pereira 
Barreto, Panorama e Rosana. Na hidrovia Rio Grande, as cidades são Colômbia e Igarapava. Além disso, 
é proposta a ampliação ou construção de terminais intermodais (hidrovia/ ferrovia/rodovia) nas cidades 
de Araçatuba, Pederneiras, Presidente Epitácio, Santa Fé do Sul, Tietê. 
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estimativa de investimento mínimo para são paulo

Investimento Mínimo - São Paulo
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região sul

A Região Sul compreende os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que juntos totalizam 
uma população de 27 milhões de habitantes. É a menor das regiões brasileiras em área territorial, com 576 
mil km2. Contudo, apresenta o segundo maior PIB regional atrás apenas da Região Sudeste. Em 2005, a 
participação nas riquezas do país foi de 17% (R$ 365 bilhões).

A proximidade com os demais países da América do Sul torna a região muito importante para a inte-
gração do Brasil com os Países vizinhos, principalmente, aqueles pertencentes aos países: Uruguai, 
Argentina e Paraguai.

A malha rodoviária da Região Sul é bastante densa, formada por 32,6 mil km de rodovias pavimentadas. As 
rodovias que se destacam por apresentar um grande fluxo de veículos são: as BR-101 e BR-116, que atra-
vessam os três estados da região; a BR-277 que faz a ligação da fronteira com o Paraguai até o litoral do 
estado paranaense; a BR-282 que liga a região de Santa Catarina próxima à fronteira com a Argentina até 
a faixa litorânea e a BR-290 que corta o Rio Grande do Sul no sentido leste-oeste entre os municípios de 
Porto Alegre e Uruguaiana. 

Segundo o IDET os principais fluxos de mercadorias pelo modal rodoviário com origem na Região Sul (48,5 
milhões de t.km) têm como destinos as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. De forma análoga, a 
maior parte das cargas recebidas no sul brasileiro (87,2 milhões de t.km) origina-se nessas mesmas regiões. 
Complementarmente, a movimentação de veículos de carga é mais intensa nas rodovias dos próprios estados 
da região, totalizando 219,3 milhões de toneladas t.km. 

O sistema ferroviário da Região Sul é formado por aproximadamente 6.000 km de malha operada pela América 
Latina Logística (ALL), na qual são transportados, principalmente, granéis sólidos (grãos e fertilizantes) e 
carga geral (produtos industrializados); e um trecho de 164 km da Ferrovia Teresa Cristina (FTC) no sul de Santa 
Catarina. O sistema ferroviário possui importante ligação com as ferrovias do Uruguai e da Argentina.

No ano de 2006, 31,5 milhões de toneladas de commodities agrícolas (produzidos nas regiões do Centro-
Oeste e nos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul) foram transportadas pela malha ferroviária 
existente na Região Sul. Além disso, esta modalidade também é importante no transporte de combustíveis 
(álcool, diesel, gasolina e óleo combustível) e óleo vegetal nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul.
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Os principais portos do sul brasileiro são portos de Paranaguá (PR), Rio Grande (RS), Porto Alegre (RS), São 
Francisco do Sul (SC) e o Terminal Hidroviário de Estrela (RS). 

Em 2007, a movimentação de carga no sistema portuário foi de cerca de 89,1 milhões de toneladas com 
destaque para o porto de Paranaguá que é o segundo porto brasileiro em movimentação de cargas e o maior 
porto graneleiro da América Latina. O porto de São Francisco do Sul (SC) possui o quarto complexo de soja 
do país e, por sua vez, o porto de Itajaí, ocupa a segunda posição nacional em relação à movimentação de 
contêineres (destaque para a carga refrigerada, principalmente, carnes de frango, de suínos e bovinos).

Já o sistema de transporte hidroviário na Região Sul é formado pelo tramo sul da hidrovia Tietê-Paraná, formada 
pelo trecho entre as cidades de Panorama (SP) e Guaíra (PR). Em 2007, 3,3 milhões de toneladas transportadas 
tiveram origem no Paraná sendo principalmente soja, sorgo, milho, farelos, areia e fertilizantes. 

A hidrovia da Lagoa dos Patos é formada pelo rio Jacuí (e seus afluentes: Taquari, Caí, Gravataí e dos Sinos), 
pela Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim. Esse sistema de vias navegáveis é responsável por mais da metade 
das cargas movimentadas pelas hidrovias interiores do País (5,3 milhões de toneladas) destacando-se os 
granéis sólidos e líquidos.

Existem ainda na Região Sul, 12 aeroportos administrados pela Infraero – Empresa Brasileira de Infra-Estrutura 
Aeroportuária. Contudo, dos 8 aeroportos internacionais apenas os aeroportos de Curitiba, Florianópolis 
e Porto Alegre realizam vôos regulares para outros países. Em 2007, estes aeroportos movimentaram 12,2 
milhões de passageiros, 72,7 mil toneladas de carga e 20,1 mil toneladas de mala postal. 

eiXos estruturAntes

A Região Sul do País abriga uma porção dos quatro Eixos Estruturantes dentre os nove propostos pelo Plano 
CNT de Logística para todo o país, são eles: Eixo Nordeste-Sul (E1), Eixo Litorâneo (E2), Eixo Norte-Sul (E3) 
e Eixo de Cabotagem (E9).

O Eixo Nordeste–Sul (E1) é formado pela malha ferroviária da ALL em todos os estados da Região: no Rio Grande 
do Sul, trata-se de um ramal férreo que liga Rio Grande a Marcelino Ramos; em Santa Catarina, o trecho compre-
ende os municípios entre Alto Bela Vista e Mafra e no Paraná, de Rio Negro a Sengés, divisa com São Paulo.

O Eixo Litorâneo (E2) é constituído exclusivamente de infra-estrutura rodoviária. Inicia-se pela BR-290 entre 
Porto Alegre (RS) e Osório (RS) e a partir deste município, a diretriz do eixo passa a ser a BR-101, percorrendo 
toda a extensão catarinense da rodovia até Garuva, divisa com o Paraná. Nesse estado, o eixo contempla as 
rodovias BR-376, entre Guaratuba e Quatro Barras, e a BR-116, entre Quatro Barras até o estado de São Paulo.

O Eixo Norte-Sul (E3) é formado por trechos de rodovias e da hidrovia do rio Paraná estendendo-se desde 
o Rio Grande do Sul até a divisa com o estado de São Paulo. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o eixo 
abrange apenas a infra-estrutura rodoviária com início na BR-472, entre Uruguaiana (RS) e São Borja (RS), 
onde segue pelas BR-285 até Parambi (RS) e BR-158 até Iraí (RS). Em Santa Catarina, o eixo percorre as BR-
158 e BR-262 até Barracão (PR). No estado paranaense, a diretriz do eixo é formada pela BR-163 até Guaíra 
(PR) e pela hidrovia do rio Paraná – limite territorial entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul - até 
a cidade de Marilena (PR), divisa entre Paraná e São Paulo.
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O Eixo de Cabotagem (E9) consiste na integração dos principais portos do Brasil em uma rota de Cabotagem 
que inclui o porto de Rio Grande no Rio Grande do Sul; os portos de São Francisco do Sul e Itajaí em Santa 
Catarina e os portos de Paranaguá e de Antonina, no Paraná.

O Plano também propõe para a Região Sul um Projeto Metroviário (PM), onde está prevista a ampliação da 
malha metroviária de Porto Alegre, visando a melhoria da mobilidade urbana da população, conectando 
bairros e cidades periféricas do entorno da capital à zona de comércio, serviço e indústria.

A tabela seguinte apresenta a distribuição dos projetos na Região Sul de acordo com a infra-estrutura e o 
eixo de cada intervenção:

Número de intervenções e investimento mínimo necessário por eixo para a Região Sul

i. pArAná

O Paraná possui uma população estimada de 10,2 milhões de habitantes e uma área de 199,3 mil km2. A 
economia do estado se baseia na agricultura (cana-de-açúcar, milho, soja, trigo, café e mandioca), na 
indústria (agroindústria, indústria automobilística, papel e celulose) e no extrativismo vegetal (madeira 
e erva-mate). 

Contexto econômico

O Paraná contribui em 5,9% do total de riquezas produzidas no país, o que representa R$ 126,6 bilhões. As 
cinco principais atividades econômicas do estado são: indústria de transformação (19,5%); comércio e ser-
viços de manutenção e reparação (15,5%); administração, saúde e educação públicas; atividades imobiliárias 
e aluguéis (8,2%); intermediação fi nanceira, seguros e previdência complementar (6,6%).

O estado produziu 29,0 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas, em 2007, o que corres-
ponde a 21,8% da produção nacional. Destaca-se que o estado paranaense é o maior produtor de milho do 
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País (13,8 milhões de toneladas) e o segundo produtor de soja (11,9 milhões de toneladas) e cana-de-açúcar 
(32,4 milhões de toneladas). 

Nas regiões norte e nordeste do estado estão localizadas as lavouras de cana-de-açúcar e a maior parte 
das usinas e destilarias de açúcar e álcool. O volume de açúcar e álcool etílico exportado fi ca atrás apenas 
do estado de São Paulo. 

O Paraná destaca-se ainda na produção de carne suína (437 mil toneladas), bovina (295 mil toneladas) e 
de carne de frango (2 milhões de toneladas de carne de frango) sendo, em relação a este último item, o 
maior produtor nacional. 

Em relação ao comércio externo, as exportações somam US$ 12 bilhões e as importações US$ 9 bilhões, 
o que gera um saldo da balança comercial de US$ 3,34 bilhões. Os principais produtos exportados, rela-
tivamente ao valor, são: soja (8,5%); resíduos de soja (7,7%); automóveis (5,6%); milho (5,6%); frango 
em pedaços (4,9%); frango (4,07%); óleo de soja (3,9%); açúcar (3,1%); madeira compensada (2,4%) e 
óleo de soja fracionado (2%).

o plano para o paraná

O Plano CNT de Logística sugere para o Paraná intervenções em todas as modalidades de transporte, como 
também a construção de 6 terminais intermodais, localizados em Foz do Iguaçu, Guaíra, Cambará, União da 
Vitória, Telêmaco Borba e Santa Helena. Citando alguns outros projetos, tem-se a ampliação do aeroporto de 
Curituba; a duplicação de 110 km do tramo ferroviário entre Curitiba e Paranaguá; a qualifi cação da hidrovia 
do rio Paraná com cerca de 10,65 milhões de m3 de dragagem, a ampliação da área portuária de Paranaguá 
e duplicação de mais de 1.500 km de rodovia, onde estão inclusas as BR-116, BR-153, BR-163 e BR-277.

projetos para o paraná

Relação dos Projetos – Paraná
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Relação dos Projetos – Paraná ContinuAçãoRelação dos Projetos – Paraná



212 Plano CNT de Logística

Justifi cativa Econômica para os Projetos

No modo aéreo, sugere-se a ampliação do aeroporto de Curitiba. Em 2007, o aeroporto atendeu 3,9 milhões de 
passageiros e movimentou 23,6 mil toneladas de carga, sendo que 67,2% referem-se à carga internacional. O 
aeroporto está operando no limite de sua capacidade projetada para 3,5 milhões de passageiros por ano. 

Os projetos ferroviários sugeridos têm o objetivo de melhorar o fl uxo de cargas no entorno de Curitiba e a 
efi ciência do transporte em direção ao porto de Paranaguá, que concentra parte signifi cativa da produção 
de grãos dos estados do Centro-Oeste, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 

A proposta de construção de um ramal ferroviário na região oeste do estado visa facilitar o acesso ferrovi-
ário à Hidrovia do rio Paraná, englobando os municípios de Guaíra, Cascavel e Foz do Iguaçu. A integração 
da Hidrovia do Paraná com os demais sistemas de transporte (ferrovias e rodovias) faz com que essa seja 
uma alternativa importante para a logística de transporte da produção agrícola do estado com destino à 
exportação. Nesse sentido, são apresentados projetos de terminais intermodais para o processamento e a 
transferência das cargas.

Para o modal aqüaviário, sugere-se a ampliação da área portuária do porto de Paranaguá. Esse porto é o 
segundo maior do País em movimentação de cargas, atuando principalmente, na exportação de grãos, so-
bretudo milho e soja produzidos no estado. É também utilizado pelo Paraguai para o transporte de sua carga 
alfandegada (nos dois sentidos), conforme tratado fi rmado entre esse país e o Brasil.

O conjunto de obras rodoviárias visa adequar a oferta de rodovias ao fl uxo de veículos, a fi m de proporcionar 
maior segurança e nível de serviço, reduzindo os custos de transporte.

Para a Região Metropolitana de Curitiba propõe-se a construção de corredor exclusivo para ônibus, de 
modo a oferecer para a população um transporte urbano mais efi ciente, incentivando a troca do transporte 
individual pelo coletivo e colaborando para a redução dos congestionamentos.

Relação dos Projetos – Paraná ContinuAçãoRelação dos Projetos – Paraná
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estimativa de investimento mínimo para o paraná

Investimento Mínimo – Paraná

ii. sAntA CAtArinA

Santa Catarina possui uma população estimada de 5,8 milhões de habitantes e abrange uma área de 95,3 mil 
km2. A economia baseia-se na indústria, principalmente agroindústria, têxtil, cerâmica e metal-mecânica; no 
extrativismo, representado por extração de minérios; e na pecuária com a criação de suínos e aves. 
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Contexto econômico

Santa Catarina contribuiu com 4% do total das riquezas produzidas no país (R$ 85,3 bilhões). As princi-
pais atividades econômicas do estado são: indústria de transformação (24,5%); comércio e serviços de 
manutenção e reparação (14,8%); administração, saúde e educação públicas (10,6%); atividades imobi-
liárias e aluguéis (9,2%); agricultura, silvicultura e exploração de florestas; transportes, armazenagem 
e correio (5,2%).

O estado de Santa Catarina possui atividades de destaque no agronegócio, como a produção de carnes sendo 
o maior produtor nacional de carne suína (673,8 mil de toneladas) e o segundo produtor de carne de frango 
(1,8 milhão de toneladas). A produção de carne bovina, por sua vez, é menos expressiva, representando 70 
mil toneladas. 

A produção de grãos, a criação de suínos, de aves, frigoríficos e também abatedouros (grande e médio porte) 
estão concentrados na região oeste do estado. Os principais municípios são Chapecó, Xanxerê, Concórdia 
e São Miguel do Oeste.

O estado produziu 6,3 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas, o que correspondeu a 
4,8% da produção nacional no ano de 2007. Os principais produtos agrícolas são fumo em folha, milho em 
grão, maçã, arroz em casca e soja em grão.

Santa Catarina possui um importante setor industrial e apresenta boas condições para a expansão destas 
atividades. Os pólos industriais do estado estão assim distribuídos, segundo a região: agroindústria de ali-
mentos, no oeste; cerâmico, carvão e descartáveis plásticos, no sul; motores e metalurgia, no norte; têxtil 
(um dos mais importantes do País) no Vale do Itajaí e moveleiro, na região serrana.

Do total das vendas da indústria catarinense, 74% destinaram-se ao mercado interno brasileiro, enquanto 
os 26% restantes destinaram-se ao exterior. Os principais itens exportados são produtos agroindustriais, 
eletro-mecânicos, pisos cerâmicos, móveis, madeira, têxteis e carrocerias. 

o plano para santa Catarina

Em Santa Catarina estão sendo propostos, no Plano CNT de Logística, projetos em todas as modalidades 
de transporte, incluindo construção e ampliação de terminais intermodais localizados em Imbituba, 
Chapecó e Dionísio Cerqueira. Como exemplo destes projetos, pode-se citar a ampliação do aeroporto de 
Florianópolis; construção de contornos ferroviários nas cidades de São Francisco do Sul, Joinville, Jaraguá 
do Sul e Tubarão. O Plano também propõe a ampliação da área portuária e dragagem para o porto de São 
Francisco do Sul e aproximadamente 992 km de duplicação de rodovias em trechos das BR-101, BR-116, 
BR-153, BR-280 e BR-470.
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projetos para santa Catarina

Relação de Projetos - Santa CatarinaRelação de Projetos - Santa Catarina



216 Plano CNT de Logística

Justifi cativa Econômica para os Projetos

Para melhorar o desempenho do sistema aeroportuário, sugere-se a ampliação do aeroporto internacional de 
Florianópolis, já que o movimento atual de passageiros e de carga supera a capacidade de projeto. Segundo 
a Infraero, o aeroporto tem uma capacidade projetada para atender 980 mil usuários por ano. Contudo, o 
aeroporto movimenta cerca de 1,9 milhão de passageiros; 12,7 mil toneladas de carga e 4,7 mil toneladas 
de mala postal. 

O conjunto de projetos para o modo ferroviário visa integrar os portos catarinenses (São Francisco do Sul, 
Itajaí e Imbituba) de forma a dar maior fl exibilidade ao sistema logístico da Região Sul, interligando, sobre-
tudo, a região oeste do estado, ao sistema portuário para o escoamento da produção agroindustrial.

O porto de São Francisco do Sul movimenta 8,4 milhões de toneladas de carga por ano. Desse total, o granel 
sólido para exportação contribui com 48,5% e a carga de contêineres com 33,3%. O Porto de Itajaí movi-
menta 7,3 milhões de toneladas de carga e o de Imbituba, 191,5 mil toneladas. 

Os projetos sugeridos para o modal aqüaviário, em termos gerais, dividem-se em manutenção e ampliação 
desse sistema de transporte. O objetivo da dragagem dos portos de Itajaí, Laguna e São Francisco do Sul é 
aumentar a segurança dos portos e permitir a operação de navios de maior capacidade. É sugerida, ainda, a 
ampliação da área portuária dos portos de Imbituba, Itajaí e Laguna, a fi m de que possam movimentar uma 
quantidade superior de carga em função do aumento da demanda.

Os projetos rodoviários apresentados para Santa Catarina visam melhorar as condições de tráfego nas princi-
pais rodovias do estado. A adequação dessa infra-estrutura trará benefícios para os usuários principalmente 
os transportadores de carga cujos destinos são os portos do estado.

Relação de Projetos - Santa Catarina ContinuAçãoRelação de Projetos - Santa Catarina
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A fi m de ampliar a efi ciência das operações de transporte de cargas, facilitando a intermodalidade, são 
sugeridas a construção e ampliação de terminais intermodais.

estimativa de investimento mínimo para santa Catarina

Investimento Mínimo - Santa Catarina

 iii. rio grAnde do sul

O Rio Grande do Sul apresenta área territorial de aproximadamente 281,7 mil km2, com uma população estimada 
de 10,8 milhões de habitantes. A economia do estado baseia-se na agricultura (cultivo de soja, trigo, arroz e mi-
lho), na pecuária e na indústria (de couro e calçados, alimentícia, têxtil, madeireira, metalúrgica e química). 
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Contexto econômico

O estado do Rio Grande do Sul foi responsável por R$ 144,3 bilhões (6,7%) do Produto Interno Bruto (PIB) do 
país em 2005. As principais atividades econômicas naquele ano foram: indústria de transformação (22,9%); 
comércio e serviços de manutenção e reparação (13,4%); administração, saúde e educação públicas (13,3%); 
atividades imobiliárias e aluguéis (8,8%); transportes, armazenagem (5,7%).

O estado possui o segundo PIB do agronegócio, atrás apenas do estado de São Paulo. Em 2007, o Rio Grande 
do Sul produziu 24,5 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas, o que correspondeu a 18,4% 
da produção nacional. Os principais produtos foram: soja em grão (terceiro produtor nacional com 9,9 milhões 
de toneladas), arroz em casca e fumo em folha (maior produção do país) além de milho e mandioca. 

Neste estado, destaca-se, principalmente, a produção de carne suína (590,3 mil de toneladas de carne 
suína) que é a segunda maior do Brasil. São abatidos, ainda, 1,4 milhão de tonelada de frangos e 309,3 mil 
toneladas de bovinos.

O setor industrial é bastante desenvolvido, principalmente a indústria de transformação. As regiões e os 
principais pólos produtivos são:

Nordeste: material de transporte (ônibus), metalúrgica, mobiliário e mecânica;

Noroeste: produtos alimentares (carnes), mecânica, vestuário, calçados, bebidas e metalúrgica;

Centro: fumo, produtos alimentares (derivados de carnes), vestuário, calçados e química;

Centro ocidental: produtos alimentares (derivados de carnes), bebidas, mobiliário, couros e peles;

Sudeste: produtos alimentares (arroz), química, minerais não-metálicos e madeira;

Sudoeste: têxtil, bebidas e produtos alimentares;

Metropolitana: química, vestuário, calçados, produtos plásticos e mecânica.

Do total exportado, 38,2% são produtos básicos, 10% semimanufaturados, 50,7% manufaturados. Os prin-
cipais são: soja, fumo, calçados, frangos, suínos, óleo de soja, tratores e óleo diesel. Do total importado, 
36,8% são de produtos básicos, 4,2% de semimanufaturados, 59% de manufaturados. Os principais são: 
petróleo, insumos para as indústrias petroquímica e de fertilizantes e veículos. 

o plano para o rio grande do sul

O Plano CNT de Logística sugere para o Rio Grande do Sul intervenções em todas as modalidades de trans-
porte, como também construção de quatro terminais intermodais localizados em Jaguarão, Porto Xavier, 
Triunfo e Caxias do Sul. 

Citando outros projetos, tem-se a ampliação do terminal de cargas e melhoria na pista do aeroporto Salgado 
Filho, a ampliação da malha metroviária na Grande Porto Alegre, a qualificação da hidrovia das lagoas Mirim 
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e dos Patos, ampliação de área portuária e dragagem para os portos de Rio Grande e Porto Alegre. Para as 
rodovias estão sendo propostas construção de cerca de 428 km, 1.287 km de duplicação, 1.568 de implantação 
de faixa adicional, 395 km de pavimentação e 432 km de recuperação do pavimento.

projetos para o rio grande do sul 

Relação dos projetos – Rio Grande dos Sul
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Relação dos projetos – Rio Grande dos Sul ContinuAçãoRelação dos projetos – Rio Grande dos Sul
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Justifi cativa Econômica para os Projetos

Os projetos sugeridos para o modo aéreo do estado do Rio Grande do Sul visam propor a melhoria do 
sistema de transporte. Nesse sentido, para o aeroporto internacional de Porto Alegre, cuja movimentação 
anual de passageiros e de cargas é a maior da Região Sul, propõe-se a ampliação da infra-estrutura de 
movimentação de carga, incluindo pista e terminal. Adicionalmente, é previsto um projeto de ampliação 
do aeroporto de Caxias do Sul.

O conjunto de sugestões de obras para o sistema hidroviário tem como principal objetivo potencializar 
o uso das hidrovias do estado, ampliando a capacidade de escoamento de cargas a partir do interior do 
estado. Assim, são previstas melhorias para a navegabilidade dos rios Jacuí e Taquari, e das Lagoas Mirim 
e dos Patos. 

No setor portuário, sugere-se projetos para aumentar a efi ciência dos portos de Porto Alegre e de Rio Gran-
de. O porto de Porto Alegre, maior porto fl uvial do país, em 2007, movimentou aproximadamente 4 milhões 
de toneladas de carga principalmente bobinas de papel, fertilizantes, sal, grãos vegetais, transformadores 
elétricos, frango e celulose. Esses produtos têm, de uma forma geral, origem ou destino nas empresas da 
Região Metropolitana de Porto Alegre e eixo Porto Alegre-Caxias do Sul.

O porto de Rio Grande destaca-se, principalmente, na movimentação de contêineres. A área de infl uência 
compreende os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o Uruguai, o sul do Paraguai e o norte 
da Argentina. Em 2007, a movimentação de carga no porto foi de 31,2 milhões de toneladas. As principais 
mercadorias foram: soja, cavacos de madeira, farelo de soja, fertilizantes, trigo, óleo de soja, celulose e 
insumos para a indústria de fertilizantes. 

Pelas rodovias do estado é transportada grande parte da carga da Região Sul que passa pelos portos rio-gran-
denses. Além disso, o estado é via de passagem das cargas rodoviárias destinadas à Argentina e ao Uruguai.

Os projetos sugeridos para o modo rodoviário tratam da implantação de faixas adicionais, duplicação e 
construção de novas rodovias. Esse conjunto de obras tem por objetivo melhorar o tráfego de veículos, 
reduzindo acidentes e custos de transporte.

Relação dos projetos – Rio Grande dos Sul ContinuAçãoRelação dos projetos – Rio Grande dos Sul
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Os projetos intermodais, por sua vez, têm como objetivo viabilizar a integração e maximizar a eficiência na 
operação de transbordo de cargas. Nesse sentido, o conjunto de projetos sugeridos refere-se a obras de 
ampliação ou construção de terminais intermodais próximos aos portos das hidrovias (hidrovia do Paraná, 
Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim), entroncamentos rodoviários e ferroviários.

As obras de terminais intermodais abrangem os municípios de Estrela, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, 
Triunfo e Uruguaiana. Estrela e Cachoeira do Sul, que estão inseridas nas hidrovias dos rios Jacuí e Taquari, 
onde a movimentação de soja e milho é relevante para a avicultura e suinocultura. Caxias do Sul e Triunfo 
são importantes áreas de escoamento de produção e ligação entre rodovias e ferrovias. Uruguaiana é en-
troncamento rodoviário, ferroviário e hidroviário estratégico para o Mercosul.

As obras de terminais hidroviários abrangem duas regiões do estado: a região da hidrovia do Uruguai (municí-
pios de Porto Xavier e Uruguaiana) e região da Lagoa Mirim (Jaguarão e Santa Vitória do Palmar). Essas duas 
áreas são importantes para integração do País com o Mercosul e para o escoamento da produção de soja. 

E, por fim, para melhorar a mobilidade urbana adequando o sistema de transporte público de passageiros à 
demanda, sugere-se a ampliação do sistema de transporte metroviário na capital do estado, Porto Alegre. 
Em 2007, foram transportados 45,3 milhões de passageiros.

A Região Metropolitana de Porto Alegre abrange 31 municípios, que de maneira conjunta possuem 3,9 milhões 
de habitantes distribuídos em uma área de 9.800,2 km2. Na capita a frota de veículos é de 555,3 mil, o que 
resulta em 2,6 pessoas por veículo.  

Para melhorar o transporte público da Região Metropolitana, o Plano propõe a construção de corredor 
exclusivo para ônibus, na avenida Baltazar de Oliveira Garcia. O objetivo é oferecer para a população um 
transporte urbano mais eficiente, incentivando a troca do transporte individual pelo coletivo e colaborando 
para a redução dos congestionamentos.
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estimativa de investimento mínimo para o rio grande do sul

Investimento Mínimo - Grande do Sul
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região Centro-oeste

A Região Centro-Oeste é formada pelos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e pelo Distrito 
de Federal, que de maneira conjunta são responsáveis por 8,9% da produção de riquezas no país, isto é, R$ 
190,1 bilhões. A Região abrange uma área territorial de 1,6 milhão km2 e uma população de 13,2 milhões de 
habitantes, 14,0 % da população nacional, distribuídos em 466 municípios. 

O Centro-Oeste brasileiro possui significativa participação no agronegócio brasileiro. Destaca-se principal-
mente na produção de grãos (soja e milho) para a indústria nacional e o mercado externo.

Dados de 2007 dão conta que o Centro-Oeste produziu 44,0 milhões de toneladas de cereais, o que represen-
tou 33,1% da produção do país. Os principais produtos agrícolas foram a soja (26,4 milhões de toneladas), o 
milho (13,5 milhões de toneladas), o algodão (1,6 milhão de toneladas) e o arroz (1,2 milhão de toneladas).

Quanto à produção de carnes, a Região abateu 2,6 milhões de toneladas de bovinos (37,1% da produção 
nacional), 299,4 mil toneladas de suínos (12,1% da produção nacional) e 910,2 mil toneladas de frango (10,1% 
da produção nacional).

Em relação ao comércio externo, a Região exportou US$ 9,7 bilhões (26,2 milhões de toneladas) e importou US$ 
5,8 bilhões (12,7 milhões de toneladas), o que levou a um saldo de US$3,9 bilhões, 9,8% do saldo brasileiro.

No que diz respeito à oferta de infra-estrutura de transporte, o Centro-Oeste dispõe de aproximadamente 24 
mil km de rodovias pavimentadas. Em função do grande fluxo de tráfego podem-se citar importantes rodovias 
longitudinais, como as rodovias BR-153, BR-158, BR-163, BR-174, além das rodovias radiais que partem do 
Distrito Federal em direção aos extremos do país. 

Especificamente no transporte de cargas por rodovias em 2007, foram transportadas 64,4 milhões de to-
neladas, sendo que o maior fluxo ocorreu na própria Região, conforme dados do IDET-Fipe/CNT. Os maiores 
parceiros do Centro-Oeste, na troca de carga pelo modal rodoviário, foram a Região Sudeste com 35,0 milhões 
de toneladas e a Região Sul com 6,4 milhões de toneladas. 

O sistema ferroviário da Região é formado por malha de aproximadamente 2.460 mil km de extensão, que está 
concentrada principalmente em Mato Grosso do Sul e possui ligação apenas com a malha da Região Sudeste 
do país. As concessionárias que operam neste estado são a Novoeste e a Ferronorte Em Goiás e no Distrito 
Federal, por sua vez, a concessão ferroviária é de responsabilidade da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). 
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Em 2007, foram transportados 14,1 milhões de TKU pelas ferrovias no estado. O principal fluxo de cargas 
ocorre entre o Centro-Oeste e Sudeste e representou 8,7 milhões de TKU.

Na Região estão presentes trechos dos rios Araguaia, das Mortes, Guaporé, Paraguai e Paraná, que apresentam 
significativa importância econômica para o transporte de pessoas e produtos agrícolas. Os principais portos 
fluviais são os de Corumbá/Ladário (MS) e de Cáceres, os quais movimentaram, em 2007, respectivamente, 
2,5 milhões de toneladas e 145,1 mil toneladas de carga.

Na Região existem seis aeroportos administrados pela INFRAERO através dos quais foram transportados 14,7 
milhões de passageiros, 603,3 mil toneladas de carga e 151,3 mil toneladas de mala postal.

Em 2007, a Região contribuiu com R$ 47,5 bilhões em impostos federais (excluindo INSS e tributos estaduais 
e municipais), o que representa 10,6% do total arrecadado. Os investimentos liquidados em transportes 
foram de R$ 1,1 bilhão, e deste total, somente R$ 446,2 milhões foram pagos no ano.

eiXos estruturAntes

Dentre os nove eixos estruturantes propostos pelo Plano CNT de Logística, quatro passam pela Região Centro-
Oeste. São eles: Eixo Norte-Sul(E3), Eixo Centro-Norte (E5), Eixo Norte-Sudeste (E6) e Eixo Leste-Oeste (E7). 

O Eixo Norte-Sul (E3) possui diretrizes passando pelos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. O eixo 
encontra-se entre os municípios de Guairá (PR) e Bataiporã (MS) e percorre a hidrovia do rio Paraná. Em 
Goiás, a infra-estrutura pertencente a este eixo é a BR-153, que corta todo o estado, ligando os municípios 
de Itumbira a Porangatu.

O Eixo Centro-Norte (E5) apresenta grande parte do seu traçado na Região Centro-Oeste, cortando os 
estados de Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. A infra-estrutura predominante é a BR-163, que tem o 
início no município de Guaratã do Norte (MT) e segue até Novo Mundo (MS), sendo interrompida ao longo 
deste trajeto entre os municípios de Várzea Grande (MT) e Santo Antônio do Leverger (MT), onde o eixo 
percorre a BR-070.

O Eixo Norte-Sudeste (E6) foi traçado pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com base em 
infra-estrutura rodoviária e ferroviária. Em Mato Grosso o eixo inicia-se em Comodoro na BR-364, onde 
passa a percorrer a BR-174. Em Cárceres (MT), a infra-estrutura passa a ser a BR-070 e retorna para 
BR-364 em Santo Antônio do Leverger (MT). Em Alto Araguaia (MT) o transporte passa a ser ferroviário 
percorrendo a malha da Ferronorte até o município de Aparecida do Taboado (MS).

O Eixo Leste-Oeste (E7) corta a Região transversalmente, atravessando os estados de Mato Grosso e Goiás, 
passando pelo Distrito Federal. As infra-estruturas pertencentes ao eixo nestes locais são rodoviárias, 
tendo início em Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) com a BR-174, passando para BR-364 em Pontes 
Lacerda (MT). Em Várzea Grande (MT), a infra-estrutura passa a ser a BR-070, que percorre todo o estado 
de Goiás e entra em Ceilândia (DF). O eixo é finalizado na Região Centro-Oeste pela BR-020 que passa 
pelo Distrito Federal e chega a Guarani de Goiás (GO).

Segue a distribuição dos projetos na Região Centro-Oeste de acordo com a infra-estrutura e o eixo de 
cada intervenção:
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intervenções e investimento mínimo para a região Centro-oeste

Número de intervenções e investimento mínimo necessário por eixo para a Região Centro-Oeste

i.mAto grosso

Mato Grosso é um estado que se destaca no contexto nacional nas atividades de pecuária e agricultura, 
confi gurando-se como um dos principais produtores e exportadores de soja do país. O agronegócio repre-
senta 70,2% do PIB estado.

Contexto econômico

O estado do Mato Grosso ocupa uma área de 903,4 mil km2 e possui uma população de 2,8 milhões de habi-
tantes distribuídos em 141 municípios. Em 2005, o estado foi responsável por 1,7% da riqueza produzida no 
país, o que correspondeu a R$ 37,5 bilhões. As cinco principais atividades econômicas do estado foram: 1) 
Agricultura (26,2%); 2) Comércio e serviços (14,0%); 3) Administração, saúde e educação públicas (12,2%); 
4) Indústria (10,3%) e 5) Atividade imobiliária (7.9%).

Em 2007, o Mato Grosso produziu 23,9 milhões de toneladas de cereais, o que correspondeu a 18,0% da 
produção nacional. A soja é o produto com relevante importância para a economia do estado, cujos principais 
pólos produtores são as cidades de Sorriso, Sapezal e Campo Novo do Parecis. Em 2008, de acordo com 
estimativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a participação da soja na renda bruta 
gerada pelas lavouras do estado será de 51,9% ou seja, R$ 11,7 bilhões.

Quanto à produção de carnes, foram abatidos 1,1 milhão de toneladas de bovinos (15,5% da produção nacional), 
87,5 mil de toneladas de suínos (3,5% da produção nacional) e 208,6 mil toneladas de frango (2,3% da pro-
dução nacional). A produção de cana-de-açúcar prevista para 2008 alcançará 16,3 milhões de toneladas.
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As regiões norte, centro-sul e sudeste mato-grossenses têm como principais atividades a indústria de trans-
formação, representada pela produção de alimentos e a confecção de artigos de vestuário. 

Na porção sudoeste, no município de Barra do Bugre, a atividade de extração de minério calcário representa 
9,8% da produção nacional (3,5 bilhões de toneladas). 

Em relação ao comércio externo, as exportações foram de US$ 5,1 bilhões (14,9 milhões de toneladas) e as 
importações de US$ 753,3 milhões (2,7 milhões de toneladas), o que levou a um saldo de US$ 4,4 bilhões. 
Os principais produtos exportados foram: soja, milho, carne bovina, algodão, óleo de soja e madeiras.

Em 2007, os investimentos liquidados em transportes foram de R$ 273,0 milhões, e deste total, somente R$ 
99,8 milhões foram pagos no ano. Já a arrecadação tributária no estado foi de R$ 1,6 bilhão em impostos 
federais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais), o que representa 0,4% do total arrecadado. 

o plano para o mato grosso

Dentre os projetos propostos pelo Plano CNT de Logística para o Mato Grosso podem-se citar a recuperação 
de 408 km do pavimento da BR-163, a duplicação de 452 km da BR-070 e a pavimentação de 219 km da BR-
364. Para a ferrovia é proposta a construção do ramal que liga Diamantino (MT) a Uberlândia (MG), sendo 
aproximadamente 560 km de nova linha férrea no estado de Mato Grosso. Também foram propostos projetos 
de qualifi cação das hidrovias dos rios Araguaia e das Mortes, além da construção de cinco terminais inter-
modais para processamento das cargas. 

projetos para o mato grosso

Relação dos Projetos – Mato GrossoRelação dos Projetos – Mato Grosso
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Relação dos Projetos – Mato Grosso ContinuAçãoRelação dos Projetos – Mato Grosso
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 Justificativa Econômica para os Projetos

Mato Grosso conta com um aeroporto administrado pela Infraero, que em 2007 movimentou 1,3 milhão de 
passageiros, 4,0 mil toneladas de carga e 6,3 mil toneladas de mala postal. Tal movimentação de passageiros 
supera os 580 mil passageiros por ano previstos no projeto original.

Em função da restrita oferta de ferrovia, sugere-se a construção de variante ferroviária a Diamantino (MT) 
e Uberlândia (MG), ligando o estado à malha ferroviária da Região Sudeste. O objetivo dessa obra é oferecer 
uma logística de transporte mais eficiente para a produção de grãos do estado, melhorando a sua compe-
titividade internacional.

O transporte hidroviário está concentrado no sudoeste do estado no porto de Cáceres (MT), na bacia do 
rio Paraguai. O acesso se dá pela BR-070 e pela BR-174 em direção à divisa com o estado de Rondônia. Este 
porto movimentou 145,2 mil toneladas de graneis sólidos em 2007, principalmente soja em grãos. 

A ampliação do transporte hidroviário passa pela melhoria das condições de navegação nos trechos nave-
gáveis existentes e pela criação de novas vias. Assim, é sugerida a melhoria das condições de navegação 
no rio Paraguai, entre Cáceres (MT) e Corumbá (MS), para que seja possível aumentar o escoamento da 
produção agrícola nesse segmento.

São propostas obras com o objetivo de capacitar um trecho do rio das Mortes que tem ligação com hidrovia 
do Araguaia-Tocantins o que possibilitará a navegação até o porto de Itaqui (MA) na Região Norte. Com a 
capacitação desse corredor, haverá a redução dos custos logísticos de exportação, principalmente para a Eu-
ropa e conseqüentemente, melhorará a competitividade internacional dos produtos agrícolas do estado.

Além disso, são propostas obras com o objetivo de melhorar a integração com as hidrovias da Região ama-
zônica. São projetos que visam a melhoria das condições de navegação dos rios Mamoré-Guaporé, na região 
oeste do estado, que estão ligados aos rios Madeira e Amazonas. É sugerida também a abertura de um canal 
entre os rios Guaporé e Paraguai, ampliando ainda mais a integração das hidrovias brasileiras, resultando 
em uma alternativa de transporte para a produção do estado. 

Devido à pequena oferta de infra-estrutura ferroviária e da utilização restrita das hidrovias, pode-se dizer 
que o transporte de mercadorias no estado está concentrado no transporte rodoviário. A intensa utiliza-
ção de caminhões principalmente na época de escoamento da safra gera a necessidade de conservação, 
manutenção e até mesmo ampliação das rodovias. Assim, devido a essa grande importância do transporte 
rodoviário para a economia do estado, tanto para cargas como para passageiros, é que são sugeridos projetos 
de recuperação de pavimentos, a duplicação, a pavimentação e a construção de novas rodovias. 

Com o objetivo de melhorar a integração dos modais de transporte são propostas obras envolvendo terminais 
hidroviários e rodoviários. Assim, em Nova Xavantina, a construção do terminal hidroviário integrado ao 
projeto da qualificação do trecho do rio das Mortes permitirá a capacitação do trecho para o transporte de 
cargas e pessoas. De forma semelhante, a construção de um terminal na hidrovia do rio Araguaia em Barra 
do Garças permitirá maior utilização da hidrovia para o escoamento da produção de forma mais eficiente e 
segura. Já em Cáceres, na hidrovia do rio Paraguai, sugere-se a construção de terminal rodoviário a fim de 
facilitar o escoamento de carga entre a Região Centro-Oeste e as regiões Sul e Sudeste. Terminais rodoviários 
também são propostos para a capital Cuiabá e para Rondonópolis, para possibilitar a integração entre as 
rodovias existentes na distribuição de cargas para o estado e para o Mercosul, além do processamento de 
carga nas proximidades do trecho ferroviário proposto, entre Diamantino (MT) e Uberlândia (MG). 
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estimativa de investimento mínimo para mato grosso

Investimento Mínimo – Mato Grosso 

 ii. mAto grosso do sul

O Mato Grosso do Sul também se destaca na atividade de agronegócio, que participa com 77,2 % do PIB 
do estado. A agricultura é diversifi cada, com culturas de soja, arroz, café, trigo, milho, feijão, mandioca, 
algodão, amendoim e cana-de-açúcar. A principal atividade industrial é a fabricação de gêneros alimentícios, 
seguida da transformação de minerais não-metálicos e da indústria de madeira. O turismo ecológico também 
representa uma importante fonte de receita para o estado.

Contexto econômico

O Mato Grosso do Sul ocupa uma área de 357,1 mil km2, com uma população de 2,3 milhões de habitantes distribuídos 
em 78 municípios. Em 2005, o estado contribuiu com R$ 21,6 bilhões na produção de riquezas no país sendo as cinco 
principais atividades econômicas do estado: 1) Administração, saúde e educação públicas (18,6%); 2) Comércio e 
serviços (15,2%); 3) Pecuária e pesca (11,8%) 4) Atividade imobiliária (10,0%) e 5) Indústria (8,5%).

Em 2007 o estado produziu 8,4 milhões de toneladas de cereais, o que correspondeu a 6,3 % da produção 
nacional. Quanto à produção de carnes, foram abatidas 854,3 mil toneladas de bovinos (12,1% da produção na-
cional), 69,4 mil de toneladas de suínos (2,8% da produção nacional) e 271,0 mil de toneladas de frango (3% da 
produção nacional). A previsão para 2008 da produção de cana-de-açúcar é atingir 23 milhões de toneladas.
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Adicionalmente, menciona-se a produção de minério de ferro do município de Corumbá. Em 2007, o volume 
extraído das reservas do município foi de 2,9 milhões de toneladas. A maior parte dessa produção é enviada 
ao mercado externo, principalmente a Argentina e, internamente os destinos são os estados de Minas Gerais 
e Espírito Santo.

O minério calcário, produzido no município de Bodoquena abastece principalmente o mercado interno, 
representado pelo estado de Minas Gerais. Em relação à exportação, o pequeno volume restante tem como 
destino exclusivo o Paraguai. 

No comércio externo, as exportações foram de US$ 1,3 bilhão (5,7 milhões de toneladas) e as importações 
de US$ 2,2 bilhões (8,4 milhões de toneladas). Os principais produtos exportados foram soja, milho, frango 
e subprodutos, minério de ferro, carne bovina e subprodutos e óleo de soja.

No que diz respeito à arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 1,1 bilhão em impostos 
federais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais), o que representa 0,3% do total arrecadado. 
Em transporte, os investimentos liquidados em foram de R$ 341,6 milhões e, deste total, somente R$ 221,1 
milhões foram pagos no ano.

o plano para mato grosso do sul

O Plano CNT de Logística propõe para o Mato Grosso do Sul intervenções em rodovias destacando-se a 
duplicação de 445 km da BR-163 e a recuperação de pavimento das BR-060 (212 km), BR-262 (365 km) e 
BR-267 (415 km). As intervenções ferroviárias abrangem a construção do anel ferroviário de Campo Grande 
e a eliminação de passagens de nível com rodovias federais e estaduais. Dentre outros projetos, também 
foi proposta a qualificação da hidrovia do Paraná, construção e a ampliação de terminais intermodais e 
ampliação do aeroporto de Corumbá.
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projetos de mato grosso do sul

Relação dos projetos – Mato Grosso do Sul 
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 Justificativa Econômica para os Projetos

No estado existem três aeroportos administrados pela Infraero, que em 2007 movimentaram 796,4 mil 
passageiros, 3,3 mil toneladas de carga e 1,7 mil toneladas de mala postal. O aeroporto com maior fluxo 
de passageiros e carga é o de Campo Grande, que movimentou 755,4 mil passageiros, 3,2 mil toneladas de 
carga e 1,7 mil toneladas de mala postal. Nele são sugeridas obras de ampliação do terminal de cargas e de 
melhorias na pista de pouso, visando dinamizar o fluxo de cargas aéreas, permitindo a operação de aeronaves 
de grande porte com maior segurança. 

O aeroporto de Corumbá movimentou 38,0 mil passageiros e o de Ponta Porã movimentou 3,0 mil passageiros. 
São sugeridas obras de ampliação do aeroporto de Corumbá, de modo a prover maior segurança e conforto 
aos usuários neste importante centro de conexão do Mercosul, principalmente Argentina e Paraguai.

O estado possui 1.622 km de ferrovias dividas em dois trechos operados pela Ferronorte e a Ferrovia Novoeste. A 
Ferronorte situa-se entre os estado de Goiás e Mato Grosso do Sul possui ligação com o litoral brasileiro, por exemplo, 
através da Ferroban. Em 2006 foram transportadas 5,5 milhões de toneladas, principalmente soja e subprodutos. 

Já a Novoeste passa pela capital Campo Grande e transportou 3,4 milhões de toneladas em 2006, princi-
palmente de minério de ferro. A Novoeste faz ligação até as fronteiras com Paraguai e Bolívia e, através de 
outras concessionárias, com o litoral brasileiro. Além disso, a América Latina Logística do Brasil S.A. (ALL) 
possui um tramo cujo final de linha está situado na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Uma das obras sugeridas é justamente a construção de contorno ferroviário na cidade de Campo Grande, a 
fim de retirar o tráfego de trens das áreas urbanas e melhorar o desempenho operacional. Outro conjunto 
de obras visa à eliminação de passagens de nível entre os municípios de Três Lagoas e Corumbá, de modo a 
reduzir riscos de acidentes e aumentar a velocidade de operação. Vale lembrar que em Corumbá encontra-se 
importante porto fluvial, pertencente à bacia do rio Paraguai.

Na região noroeste do estado está o porto de Corumbá/Ladário, que movimentou 2,5 milhões de toneladas em 
2007 e que faz parte da bacia do rio Paraguai. Com o objetivo de ampliar a opção do transporte hidroviário de 
cargas, são sugeridas obras de construção de canais para a interligação com importantes hidrovias do país, 
como as hidrovias do Araguaia, do Tocantins, do Paraguai e do Paraná-Tietê. Além disso, são recomendadas 
obras de modernização e qualificação.

Nesse sentido, é sugerida a abertura de um canal entre os rios Taquari e Araguaia, de modo a promover a 
ligação com a hidrovia do Araguaia-Tocantins. Essa opção logística tem o potencial de reduzir os custos de 
transporte para os produtos agrícolas a serem exportados.

São sugeridos projetos de abertura de canal que possibilitam a navegação entre a hidrovia do rio Paraguai 
e a hidrovia  Tietê-Paraná. Um dos canais sugeridos localiza-se entre os rios Taquari e Verde, no norte do 
estado. Mais ao sul, o outro canal sugerido é entre os rios Miranda e Ivinhema, que permitirá a integração 
da hidrovia do rio Paraguai com a do Paraná, encurtando distâncias. Essa maior integração hidroviária com 
o Sudeste e com o Sul do país tem o potencial de reduzir custos de transporte, o que aumenta a competiti-
vidade internacional dos produtos agrícolas do estado e favorece também o consumidor interno.

São propostas também obras de modernização de eclusas e de qualificação de trechos de hidrovia implantada, 
de modo a permitir a navegação de comboios com maior capacidade de carga e reforçando as vantagens 
comentadas anteriormente.
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No estado, a produção de cereais, carnes e minério de ferro alcança 12,6 milhões de toneladas. Observando 
a movimentação de cargas nas hidrovias e ferrovias, grande parte é transportada pelo modal rodoviário. Tal 
fato reforça a necessidade das intervenções rodoviárias que são sugeridas neste Plano. Essas obras envolvem 
a implantação de faixas adicionais, a recuperação de pavimento e a duplicação de rodovias. A expectativa é 
de que com rodovias de ótima qualidade o consumo de combustível, os custos de manutenção dos veículos, 
o tempo de viagem e os acidentes sejam reduzidos. 

Com o objetivo de melhorar a efi ciência do transporte através da multimodalidade, são propostos terminais 
intermodais. Na hidrovia do rio Paraguai, é sugerida ampliação do terminal intermodal de Corumbá e do 
terminal de Porto Murtinho. Já em Três Lagoas e em Aparecida do Taboado, a proposta é a construção de 
terminais intermodais que permitam o transbordo de cargas entre as rodovias da Região com a ferrovia e com 
a hidrovia Tietê-Paraná. Além disso, como Campo Grande ocupa uma posição central no estado, é sugerida a 
construção de terminal ferroviário para facilitar a integração com o transporte rodoviário de cargas.

estimativa de investimento mínimo para o mato grosso do sul

Investimento Mínimo – Mato Grosso do Sul 
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iii. goiás

O agronegócio no estado de Goiás apresenta menor participação no PIB que Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul, representando 55,9 % desse valor. A economia baseia-se no comércio, na indústria (de mineração, 
alimentícia, farmacêutica, de vestuário, mobiliária, metalúrgica, madeireira), na pecuária (principalmente 
bovinos) e na agricultura (soja, arroz, algodão, cana-de-açúcar).

Contexto econômico

O estado de Goiás ocupa uma área de 340,1 mil km2 e possui uma população de 5,6 milhões de habitantes 
distribuídos em 246 municípios. Em 2005 o estado foi responsável por 2,4% da produção de riquezas no país, 
o que correspondeu a R$ 50,5 bilhões. As principais atividades econômicas do estado foram: 1) Comércio e 
serviços (14,4%); 2) Administração, saúde e educação públicas (14,3%); 3) Indústria (13,9%); 4) atividades 
imobiliárias (10,0%) e 5) Agricultura (7,8%).

Em 2007 o estado produziu 11,3 milhões de toneladas de cereais, o que correspondeu a 8,5% da produção 
nacional. Destaca-se a produção de soja (localizada na Região do sul do estado) e milho. O estado é também 
importante produtor de cana-de-açúcar, cuja produção para 2008 está estimada em 30 milhões de toneladas. 
Quanto à produção de carnes, foram abatidas 654,3 mil toneladas de bovinos (9,3% da produção nacional), 
132,7 mil toneladas de suínos (5,4% da produção nacional) e 430,6 mil toneladas de frangos (4,8% da 
produção nacional). 

Em relação ao comércio externo, as exportações foram de US$ 3,2 bilhões (5,4 milhões de toneladas) e as 
importações de US$ 1,7 bilhão (1,5 milhão de toneladas), o que levou a um saldo da balança comercial de 
US$ 1,5 bilhão (3,75% do saldo brasileiro). Os principais produtos exportados, em relação ao valor, foram: 
soja, carne bovina, minérios, milho e frangos.

No que tange à arrecadação tributária, em 2007 o estado contribuiu com R$ 3,8 bilhões em impostos fe-
derais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais), o que representa 0,9% do total arrecadado. Os 
investimentos liquidados em transportes foram de R$ 480,4 milhões, e deste total, somente R$ 123,8 milhões 
foram pagos no ano.

o plano para goiás

As intervenções sugeridas pelo Plano CNT de Logística contemplam obras rodoviárias como a duplicação 
da BR-070 (130 km) e a ampliação da capacidade da BR-153 (trecho de 365 km), com construção de faixas 
adicionais de subida em terrenos ondulados e montanhosos. Foram sugeridas, também, intervenções no 
modo ferroviário, como a construção da Ferrovia Norte-Sul, com 928 km de no estado de Goiás. Um exemplo 
de intervenção em hidrovias é a ampliação do porto de São Simão. Foram também sugeridas a ampliação de 
um terminal em Aruanã e a construção de mais 5 terminais intermodais.



237Plano CNT de Logística - CENTRO OESTE

projetos para goiás

Relação dos projetos – Goiás 
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Justifi cativa Econômica para os Projetos

O estado conta com um aeroporto administrado pela Infraero, que em 2007 movimentou 1,5 milhão de pas-
sageiros, 5,5 mil toneladas de carga e 1,9 mil toneladas de mala postal. As obras sugeridas são de ampliação 
da infra-estrutura aeroportuária, uma vez que o fl uxo de passageiros supera a capacidade de projeto de 
600 mil passageiros ao ano.

O transporte ferroviário no estado é operado pela FCA, que também atende o Distrito Federal, parte dos 
estados do Sudeste e os estados da Bahia e Sergipe. 

Para Goiás é sugerida a construção do trecho da Ferrovia Norte-Sul que passa pelas cidades goianas de 
Itajá (divisa com o Mato Grosso do Sul) e Porangatu (divisa com Tocantins). O objetivo da obra é promover 
conexão da Região Centro-Oeste com as regiões Norte e Nordeste, facilitando o escoamento de grãos para 
exportação pelo porto de Vila do Conde (PA) e reduzindo o fl uxo rodoviário de veículos de carga pela BR-153. 
Também para facilitar o escoamento da produção agrícola, é sugerida a construção da variante ferroviária 
entre Uberlândia (MG) e Diamantino (MT), que passa pelas cidades de Santa Rita do Araguaia e Cachoeira 
Dourada, ambas no estado de Goiás.

Com acontece com o restante do país, a maior parte do transporte de carga com destino e origem no estado 
de Goiás é feito pelo modal rodoviário. Além disso, a importância do transporte rodoviário aumenta quando 
se considera o transporte de passageiros. Em função da importância econômica e social da capacidade e 
do estado de conservação da malha rodoviária, é sugerida um conjunto de obras que envolve a implantação 
de faixas adicionais, recuperação de pavimento e duplicação de rodovias. Uma vez implementadas, estas 
obras tendem a reduzir os custos de manutenção dos veículos, o consumo de combustível, os acidentes e 
o tempo de viagem.

Relação dos Projetos – Mato Grosso ContinuAçãoRelação dos Projetos – Mato Grosso
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Os projetos intermodais sugeridos para o estado envolvem a construção de dois terminais hidroviários e 
quatro terminais rodoviários. Um dos terminais hidroviários é proposto para a cidade de Aruanã, de modo a 
promover a integração modal com a hidrovia Araguaia-Tocantins. Essa hidrovia é importante ligação do Centro-
Oeste com a Região Norte, permitindo o escoamento da produção agrícola de maneira competitiva.

Outro terminal hidroviário é apontado para a cidade de Itumbiara, junto ao rio Paranaíba, que pertence à 
hidrovia Tietê-Paraná. Mais ao sul, na cidade de São Simão, é proposta a ampliação da área portuária com 
o objetivo de aumentar a capacidade operacional. A hidrovia Tietê-Paraná representa uma alternativa para 
o escoamento da produção de forma competitiva para São Paulo e para a Região Sul.

Os terminais rodoviários visam dinamizar o escoamento da produção agrícola nas cidades de Jataí, Morrinhos, 
Rialma e Uruaçu. Jataí e Morrinhos são importantes entroncamentos rodoviários da Região sul do estado, 
enquanto que Rialma e Uruaçu estão localizadas na Região norte do estado.

E para melhor atender a população, é proposta a ampliação de terminais de integração de transporte coletivo. 
O objetivo desta obra é oferecer para a população um transporte urbano mais efi ciente, incentivando a troca 
do transporte individual pelo coletivo e colaborando para a redução dos congestionamentos.

A Região Metropolitana de Goiânia abrange 13 municípios, que de maneira conjunta possuem 2,0 milhões 
de habitantes distribuídos em uma área de 5.787 km2. Somente a cidade de Goiânia ocupa uma área de 739 
km2, possui uma população de 1,2 milhões de habitantes e sua frota de veículos é de 618,0 mil, o que resulta 
em 2,0 pessoas por veículo. 

estimativa de investimento mínimo para goiás

Investimento Mínimo – Goiás 



240 Plano CNT de Logística

iv. distrito FederAl

O Distrito Federal destaca-se nas atividades de serviço principalmente por abrigar a sede do Governo Federal. 
Os principais produtos agrícolas são: café, goiaba, laranja, limão, mamão, manga e tangerina. Na indústria, 
destacam-se a construção civil, gráfi ca e de transformação.

Contexto econômico

O Distrito Federal possui uma população de 2,4 milhões de habitantes distribuída em uma área de 5,8 mil 
km2. Em 2005 foi responsável por 3,7% da produção de riquezas no país, R$ 80,5 bilhões. As principais 
atividades econômicas do estado são: 1) administração, saúde e educação pública (54,3%); 2) intermedia-
ção fi nanceira, seguros e previdência complementar (10,4%); 3) comércio e serviços (6,1%); 4) atividade 
imobiliária (5,9%) e 5) construção (4,3%).

Em 2007, o Distrito Federal produziu 456,3 mil toneladas de cereais, 8,8 mil toneladas de bovinos e 9,9 mil 
toneladas de suínos. 

Em relação ao comércio externo, as exportações foram de US$ 81,5 milhões (82,8 mil toneladas) e as im-
portações foram de US$ 1,1 bilhão (142,7 mil toneladas). Os principais produtos exportados foram frango e 
soja, enquanto que os principais produtos importados foram medicamentos.

Com relação à arrecadação tributária, em 2007 o Distrito Federal contribuiu com R$ 41,0 bilhões em impostos 
federais (excluindo INSS e tributos estaduais e municipais), o que representa 9,1% do total arrecadado. Já 
os investimentos liquidados em transportes foram de R$ 29,5 milhões, e deste total, somente R$ 1,4 milhão 
foi pago no ano.

o plano para o distrito Federal

Para o Distrito Federal o Plano CNT de Logística propõe a ampliação do terminal de passageiros do ae-
roporto internacional de Brasília e a construção do ramal férreo que liga a capital federal a Pirapora, no 
estado de Minas Gerais. 

projetos para o distrito Federal

Relação dos Projetos – Distrito Federal 
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Justifi cativa Econômica para os Projetos

O Distrito Federal conta com um aeroporto administrado pela Infraero, que em 2007 movimentou 11,1 mi-
lhões de passageiros, 50,2 mil toneladas de carga e 21,8 mil toneladas de mala postal. Cabe mencionar que 
o aeroporto tem uma capacidade de projeto para movimentar 7,4 milhões de passageiros/ano. Portanto, 
neste documento são sugeridas obras de ampliação do aeroporto, de modo a permitir maior segurança e 
conforto aos usuários.

Em relação ao transporte ferroviário, está sendo sugerido o projeto de construção de uma variante ferroviária 
ligando Brasília à Pirapora (MG), um importante pólo industrial do norte de Minas Gerais que está localizado 
ás margens do rio São Francisco. Essa ligação permitirá a integração do sistema de transporte da FCA no 
Centro-Oeste com a hidrovia do São Francisco e também com a malha ferroviária da Região Sudeste.

O projeto de intervenção na BR-080 tem o objetivo de adequar a infra-estrutura rodoviária do Distrito Federal 
de uma importante ligação com Goiás. 

estimativa de investimento mínimo para o distrito Federal

Investimento Mínimo – Distrito Federal
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ConsiderAçÕes FinAis

O setor de transportes no Brasil enfrenta problemas de diversos aspectos, desde burocráticos até aqueles 
relacionados à oferta de infra-estrutura. Tal situação é conseqüência direta da falta de um planejamento 
estruturado para, a curto prazo, adequar a malha existente às necessidades atuais e, no longo prazo, dar 
suporte ao crescimento econômico do país.

Com o Plano CNT de Logística, os transportadores contribuem para a retomada da discussão sobre o plane-
jamento do Setor, vez que são oferecidas informações detalhadas sobre projetos considerados prioritários 
para o desenvolvimento dos transportes no país.

O Plano apresenta, sob a perspectiva dos transportadores, uma rede ideal de transporte voltada para a 
eficiência da logística nacional. A formulação dos projetos contemplou um conjunto de intervenções nas 
modalidades rodoviária, ferroviária, aquaviária e aérea, considerando eixos de desenvolvimento chamados 
de Eixos Estruturantes. Os critérios para a escolha dos projetos partem de uma visão estratégica e integrada 
do sistema de transporte, considerando-o como elemento indutor de desenvolvimento econômico e social.

Os projetos de adequação da malha rodoviária visam melhorar as condições de circulação dos veículos, pro-
porcionando maior eficiência operacional, conforto e segurança. Adicionalmente, foram propostos projetos 
de ampliação da rede, de forma a estabelecer, também, uma conexão com ferrovias e hidrovias. 

No que diz respeito ao transporte ferroviário, é sugerida a construção de novos trechos, integrando a malha 
existente hoje, concentrada, principalmente, nas regiões Sul e Sudeste, ao restante do país. Por outro lado, 
frente à situação atual das ferrovias, são também considerados projetos relativos à solução de gargalos, 
principalmente aqueles situados em áreas urbanas. 

Diante do potencial econômico das hidrovias interiores, são listados projetos de qualificação de vias na-
vegáveis, hoje subutilizadas e a capacitação de novos trechos, incluindo obras de ampliação de calado e a 
construção de canais e de dispositivos de transposição (eclusas). Em relação à eficiência do transporte de 
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cabotagem e de longo curso, foram propostos projetos nos principais portos brasileiros, dentre os quais 
dragagem e ampliação de áreas portuárias e retroportuárias.

No sistema aéreo, foram consideradas obras de adequação da infra-estrutura, necessárias para o transporte 
seguro e eficiente de cargas e passageiros. Além disso, em função do aumento de demanda, o Plano sugere 
a construção e a ampliação de novos aeroportos.

A fim de permitir a intermodalidade e a eficiência no transbordo de cargas, são elencados projetos de ter-
minais intermodais, abrangendo terminais hidroviários, rodo-ferroviários e rodoviários.

O Plano propõe projetos para o transporte de passageiros, incluindo a construção de trem de alta velocidade 
como opção para o deslocamento de pessoas entre importantes centros econômicos do país. No transporte 
urbano, por sua vez, são propostos projetos de construção de corredores exclusivos para ônibus, construção 
e ampliação de terminais de integração e construção de metrôs. O objetivo destas intervenções é melhorar 
a oferta dos serviços de transporte para a população.

A avaliação do cenário nacional aponta para um severo grau de carência do Brasil em termos de infra-estrutura 
de transportes. Para a reversão desta complexa situação, que ameaça o potencial de crescimento do país, 
o Plano CNT de Logística elenca 587 projetos prioritários para a reestruturação, ampliação e integração da 
rede de transportes brasileira. 

A implementação destes projetos no país demanda, hoje, investimentos da ordem de R$ 280 bilhões. Tomando-
se em conta, para fins de análise, um horizonte de 10 anos, isso equivale a investimentos de R$ 28 bilhões 
por ano. Se comparado com 2007, esse valor de investimento anual corresponderia a 1,1% do PIB daquele 
ano, valor próximo ao investido no final da década de 1970 (1,5% do PIB), período de maior destinação de 
recursos ao setor de transportes no Brasil.

Diante da expressividade do total de recursos mínimos necessários para melhorar a oferta  e qualidade do 
sistema de transporte, é fundamental a efetiva alocação de recursos dos orçamentos da União, dos estados 
e também Parcerias Público Privadas.

Com a publicação do Plano CNT de Logística, a Confederação busca fomentar o aprimoramento da atividade 
de transporte e promover a valorização do setor, resultando em melhorias a todo o país.
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