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APRESENTAÇÃO

A logística de transporte de cargas e passageiros na Amazônia tem sido identifica-
da como um dos entraves ao processo de desenvolvimento regional.  Os resultados apre-
sentados pelo Projeto Norte Competitivo (2010) mostraram que investimentos prioritários 
em logística podem contribuir efetivamente para reduzir custos de transporte e aumentar a 
competitividade da região.

Análises realizadas no âmbito da Superintendência de Desenvolvimento da Ama-
zônia - SUDAM constataram a necessidade de aprofundar os estudos dos macroeixos reali-
zados no Programa Norte Competitivo, promovendo estudos dos microeixos para atender 
mais fortemente os interesses regionais quanto a otimização do transporte interno de cargas 
e passageiros nos estados da Região.

 Com o objetivo de identificar projetos logísticos prioritários para investimentos, 
tendo como base a redução de custos de transporte, aumentar a competitividade e contri-
buir de forma efetiva para o desenvolvimento com sustentabilidade da região, foi proposto 
a elaboração e o desenvolvimento de um Projeto de Identificação dos Microeixos de Trans-
porte de Cargas nos Estados da Amazônia. A decisão inicial foi iniciar o Projeto em três 
Estados: Amapá, Amazonas e Pará.  

A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), com apoio da Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e em parceria com a Fundação de Amparo 
e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) e a Macrologística, empresa especializada em 
infraestrutura logística, elaborou e desenvolveu o Projeto: Identificação  dos Microeixos de 
Transporte de Cargas   dos Estados do Amapá, Amazonas, e Pará. 

Este relatório apresenta os resultados desse Projeto que possibilita o entendimento 
da infraestrutura logística, movimentação de cargas e passageiros, e tomada de decisão so-
bre investimentos em novos projetos de logística em cada um dos três estados – objeto desse 
estudo.  É importante destacar que foi fundamental a colaboração dos Governos Estaduais 
através das Secretarias afins e das Federações das Indústrias dos Estados na realização desse 
trabalho. 

Tendo como referência fontes primárias e secundárias realiza-se inicialmente um 
diagnóstico e avaliação da situação atual de todos os modais da logística de transportes de 
cargas e passageiros.  Com o objetivo de avaliar a movimentação atual e futura de cargas e 
passageiros, realiza-se em seguida o diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais 
permitindo identificar os principais gargalos atuais e futuros na logística de transporte nos 
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estados.  Finalmente realiza-se a consolidação dos fluxos de cargas e avaliação do uso atual 
e futuro da infraestrutura de transportes, avaliando os benefícios socioeconômicos e iden-
tificando os projetos estratégicos prioritários para investimentos nos estados do Amapá, 
Amazonas e Pará.

Para cada Estado, além dos projetos de infraestrutura de transporte considerados 
prioritários no Projeto Norte Competitivo, são apresentados projetos de infraestrutura de 
transporte prioritários para investimentos nos microeixos alimentadores e integradores que 
se destacam pelo seu potencial no processo de desenvolvimento dos Estados.

A expectativa é que os resultados apresentados no trabalho possam ser instrumentos 
de decisão para melhorar a infraestrutura da logística de transporte de cargas e passageiros 
nos estados do Amapá, Amazonas e Pará, contribuindo efetivamente para o desenvolvimen-
to com sustentabilidade. 

O trabalho foi possível numa parceria que envolveu a Superintendência da SUDAM, 
na pessoa do Superintendente Dr. Djalma Melo; A UFOPA-Universidade Federal do Oeste 
do Pará, por meio do Reitor Pro Tempore José Seixas Lourenço e  a Pró-Reitoria de Pesquisa, 
Pós-Graduação e Inovação (PROPPIT/UFOPA),  na pessoa do Prof. Dr. Marcos Ximenes 
Ponte. 

RAIMUNDA NONATA MONTEIRO
Reitora

APRESENTAÇÃO

A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) com o apoio da Superintendên-
cia do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) apresentam para a sociedade regional o 
Estudo sobre Microeixos de Transportes de Cargas na Amazônia, o qual abrange os Estados 
do Amazonas, Pará e Amapá. Tal ação, complementa de forma regionalizada em escala esta-
dual o Projeto Norte Competitivo.

Nessa perspectiva pretende-se que esse estudo possibilite a implementação de ações 
de Planejamento Estratégico da Infraestrutura de transporte e logística de cargas na Ama-
zônia Legal visando a:

•	 A	integração	física	e	econômica	dos	Estados	da	Região;

•	 Tornar	a	Região	mais	competitiva	pela	implementação	de	um	eficiente	sistema	de	
logística formado pela infraestrutura de transportes e cargas na Amazônia;

•	 Identificar	e	capacitar	com	os	elementos	de	infraestrutura	os	microeixos	integra-
dos de transporte voltados ao mercado regional da Amazônia;

•	 Produzir	elementos	para	agilizar	o	processo	de	reconstrução	e	melhoria	da	infra-
estrutura regional da Amazônia, com a participação da iniciativa privada.

O estudo ora apresentado foi idealizado e apoiado pela Superintendência do De-
senvolvimento da Amazônia (SUDAM), em parceria com a Universidade do Oeste do Pará 
(UFOPA) na forma de termo de cooperação, assinado em 2012 e tem como objetivo mapear 
as rotas de transporte e logística de cargas nos microeixos dos estados supracitados. Na 
primeira etapa o projeto abrange os Estados do Amapá, Amazonas e Pará. A concepção do 
projeto nasceu após a constatação feita pela SUDAM sobre as relações comerciais inexpres-
sivas entre os estados da Região. O estudo também complementa-se com a realização pela 
SUDAM do Projeto Portal de Integração Intrarregional da Amazônia que visa promover o 
incremento e a integração dos negócios na Amazônia pela intensificação das transações co-
merciais entre os Estados da Região. Para o desenvolvimento da Amazônia um dos grandes 
gargalos é resolver os problemas de logística de transporte, que reduzirá o desconhecimento 
da oferta de produtos regionais. O primeiro passo foi a criação do Programa Norte Com-
petitivo, que apresenta os macroeixos de transporte. Esse projeto faz parte do Programa de 
Integração Intrarregional da Amazônia constante do Plano Regional de Desenvolvimento 
da Amazônia (PRDA).

Djalma Melo
Superintendente da SUDAM
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1 INTRODUÇÃO

O Projeto Norte Competitivo, desenvolvido pela Ação Pró Amazônia em 2010, iden-
tificou para a região Norte do país os macroeixos logísticos de transporte e seus respectivos 
projetos logísticos prioritários para investimentos, que deverão gerar considerável aumento 
na competitividade da região como um todo, tanto através da redução de custos logísticos 
de transporte quanto do desenvolvimento social dos estados dessa região.

Tais macroeixos são responsáveis pela movimentação regional de cargas e passagei-
ros, de modo que, dentro do ambiente estadual, muitas vezes eles não atendem adequada-
mente à essa movimentação. Tal fato fez necessário um estudo de priorização de projetos 
logísticos focado nos estados, a começar pelo Amapá, Amazonas e Pará, objetos do presente 
trabalho.

Nesse sentido, o Projeto Microeixos do Amapá, Amazonas e Pará deve aprofundar os 
diagnósticos e as análises realizadas no Projeto Norte Competitivo visando ao entendimento 
da movimentação de cargas e passageiros dentro de cada um dos estados de modo a permi-
tir a avaliação e priorização dos projetos logísticos existentes que atendam adequadamente 
às necessidades logísticas de cada um deles. 

Este documento trata do Relatório Executivo que sumariza os Relatórios Técnicos 
elaborados, os quais contêm mais de mil páginas de informações e análises sobre a infraes-
trutura logística, a movimentação de cargas e passageiros e os projetos logísticos referentes 
aos três estados.

Além da introdução este documento é composto por mais quatro Capítulos. O se-
gundo Capítulo apresenta os principais objetivos do Projeto enquanto que o terceiro expõe a 
metodologia de coleta e análise de dados utilizada para os três estados. Estes dois Capítulos 
são referentes aos três estados.

Os quarto e quinto Capítulos apresentam, respectivamente, os principais resultados 
e conclusões gerais, tratando especificamente de cada um dos estados em análise: Amapá, 
Amazonas e Pará.

2 OBJETIVO

Conforme já mencionado, o presente trabalho tem o principal objetivo de identificar 
os projetos logísticos prioritários para investimentos nos estados do Amapá, Amazonas e 
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Pará, que permitam gerar aos estados os maiores benefícios sociais e econômicos diante dos 
investimentos demandados para a sua implantação.

3 METODOLOGIA E DADOS

A metodologia do presente trabalho foi estruturada em três etapas, aplicadas para 
cada um dos três estados em estudo. Primeiramente foi realizada uma análise da oferta de 
infraestrutura de transporte existente em cada estado, em que foi mapeada a situação atual 
da logística de transporte do Amapá, Amazonas e Pará. Em seguida foi avaliada a demanda 
por infraestrutura de transporte, dada pela movimentação de cargas e passageiros atual e 
futura de cada um desses Estados. Por fim, a terceira e última etapa do trabalho realiza um 
cruzamento da oferta de infraestrutura com a demanda por infraestrutura mapeada, per-
mitindo a identificação dos principais gargalos de infraestrutura logística dos três estados 
e a avaliação do potencial de impacto dos projetos de infraestrutura logística no desenvol-
vimento econômico e social de cada um deles. Com isso o estudo prioriza para a implanta-
ção, no mais breve intervalo de tempo, os projetos com maior potencial de promover esse 
desenvolvimento.

A coleta de dados foi baseada tanto em fontes primárias quanto secundárias. Como 
principais fontes primárias podem ser citadas as diversas Secretarias e Federações das In-
dústrias e Agropecuária dos três estados. Os dados foram coletados através de entrevistas ou 
de contatos realizados ao longo da realização dos trabalhos. Também serviram como fontes 
primárias de informação órgãos do Governo Federal, associações de produtores, empresas 
privadas, entre outros, os quais foram contatados oportunamente conforme necessário vi-
sando à obtenção de informações específicas.

Além das fontes primárias de informação foram utilizadas também diversas fontes 
secundárias compostas por órgãos do Governo Federal e Estaduais, associações produtivas, 
empresas privadas e outros, os quais são devidamente apresentados ao longo dos Relatórios 
Técnicos.      

A seguir, neste Capítulo, são apresentados de maneira sumarizada a estrutura da 
coleta de dados assim como as análises realizadas ao longo das três etapas do trabalho, cujos 
principais resultados e conclusões serão apresentados especificamente para cada um dos 
estados nos seus respectivos Capítulos do presente documento.

3.1 Avaliação da infraestrutura de transportes

A avaliação da infraestrutura de transportes dos estados do Amapá, Amazonas e 

Pará compreende o diagnóstico dos modais rodoviário, ferroviário, hidroviário e dutoviário, 
assim como dos portos, terminais hidroviários e aeroportos nos três estados.

Nesse sentido, foram identificadas as principais rodovias de cada estado, sendo que 
para cada uma delas foi feito o levantamento detalhado do seu perfil, identificando ao longo 
de todo o seu percurso as condições de tráfego, os principais municípios atendidos, a exis-
tência de pedágios, os principais fluxos de cargas e passageiros atendidos, assim como as 
principais cargas transportadas. A Figura 1 apresenta como exemplo o perfil levantado para 
a rodovia BR-174 no Amazonas.

Figura 1: Perfil da rodovia BR-174 no Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

As principais fontes utilizadas para o levantamento do perfil das rodovias foram a 
Pesquisa Rodoviária da CNT 2013, o DNIT, o PNLT, o Ministério dos Transportes e as Se-
cretarias Estaduais de Infraestrutura e Transporte, também houve colaborações pontuais 
das Secretarias Estaduais de Planejamento assim como das Federações das Indústrias do 
Amapá, Amazonas e Pará, da FADESP e da UFOPA.

Assim como para as rodovias, as principais hidrovias foram devidamente mapeadas 
e tiveram seus perfis levantados. Foram identificados os principais trechos navegáveis co-
mercialmente, os calados disponíveis ao longo do seu curso, os principais municípios aten-
didos, as barragens e eclusas existentes, o tipo de comboio utilizado na navegação comercial 
e as principais cargas movimentadas atualmente.

O levantamento dos dados referentes às hidrovias teve como principais fontes a Ad-
ministração das Hidrovias da Amazônia Ocidental (AHIMOC), a Administração das Hi-
drovias da Amazônia Oriental (AHIMOR), a Administração das Hidrovias do Tocantins 
e Araguaia (AHITAR), assim como ANTAQ, DNIT, Ministério dos Transportes, FADESP, 
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das Secretarias Estaduais de Planejamento assim como das Federações das Indústrias do 
Amapá, Amazonas e Pará, da FADESP e da UFOPA.

Assim como para as rodovias, as principais hidrovias foram devidamente mapeadas 
e tiveram seus perfis levantados. Foram identificados os principais trechos navegáveis co-
mercialmente, os calados disponíveis ao longo do seu curso, os principais municípios aten-
didos, as barragens e eclusas existentes, o tipo de comboio utilizado na navegação comercial 
e as principais cargas movimentadas atualmente.

O levantamento dos dados referentes às hidrovias teve como principais fontes a Ad-
ministração das Hidrovias da Amazônia Ocidental (AHIMOC), a Administração das Hi-
drovias da Amazônia Oriental (AHIMOR), a Administração das Hidrovias do Tocantins 
e Araguaia (AHITAR), assim como ANTAQ, DNIT, Ministério dos Transportes, FADESP, 
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UFOPA, Secretarias Estaduais de Infraestrutura e Transporte, e Federações das Indústrias 
dos três estados.

A Figura 2 a seguir apresenta o exemplo do perfil da hidrovia dos rios Tapajós e Teles 
Pires no Pará.

Figura 2: Perfil da hidrovia dos rios Tapajós e Teles Pires no Pará

Fonte: Análise Macrologística

No caso das ferrovias, as principais fontes utilizadas foram a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), o Ministério dos Transportes, e as empresas privadas ope-
radoras, dado que na grande maioria dos casos, as ferrovias do Amapá e do Pará são sistemas 
dedicados à logística de transporte de empresas locais dos setores de mineração e celulose, 
sendo elas: Vale, Anglo-Ferrous, Jari Celulose, MRN e Alcoa.

As ferrovias tiveram mapeadas as suas características operacionais, seus pontos de 
conexão com outras malhas ferroviárias, assim como os seus respectivos históricos de mo-
vimentação e os principais produtos transportados. A Figura 3 apresenta como exemplo o 
diagnóstico da EF Carajás, da Vale.

Figura 3: Diagnóstico operacional da ferrovia EF Carajás

Fonte: Análise Macrologística

Por fim, ainda com relação aos modais de transporte, foram também identificadas as 
principais dutovias dos estados, as quais tiveram caracterizados seu trajeto, extensão, capaci-
dade, finalidade do transporte e tipo de produto transportado. A Figura 4 mostra o exemplo 
do perfil da dutovia Urucu-Coari-Manaus no Amazonas. 

Figura 4: Perfil do gasoduto Urucu-Coari-Manaus no Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

As principais fontes utilizadas para o diagnóstico das dutovias foram a Transpetro, 
a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Ministério dos 
Transportes, o PNLT e as demais empresas operadoras das principais dutovias, sendo elas: 
Imerys, Alunorte e CADAM.

Além dos modais de transporte, o estudo também analisou todos os principais por-
tos, terminais hidroviários e aeroportos dos estados.

No caso dos portos e terminais hidroviários, foram levantados os seus respectivos 
perfis operacionais envolvendo: a localização; o administrador do porto ou terminal; o nú-
mero de terminais em operação, os berços e respectivos calados, e que tipo de carga movi-
mentam; os tipos de navios operados entre Handymax, Panamax ou Capesize; a capacidade 
estática de armazenagem, mapeando o número de armazéns e pátios destinados aos dife-
rentes tipos de cargas movimentadas; os principais equipamentos utilizados na operação; e 
os seus respectivos históricos de movimentação e as principais cargas embarcadas e desem-
barcadas.

A Figura 5 apresenta como exemplo o perfil do Porto Público de Vila do Conde lo-
calizado em Barcarena no Pará.
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Figura 5: Perfil do Porto Público de Vila do Conde no Pará

Fonte: Análise Macrologística

Para os portos e terminais, as principais fontes de dados utilizadas foram a AN-
TAQ a Companhias Docas do Pará (CDP), a Companhia Docas de Santana (CDS), a 
Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias do Amazonas (SNPH), assim como as em-
presas privadas operadoras dos principais terminais de uso privativo (TUPs) dos três 
estados, entre elas: Portonaus, Bertolini, Grupo Chibatão, Hermasa, Transpetro, Imerys, 
Alcoa, entre outras. 

Por fim, também foi realizado um levantamento das características dos princi-
pais aeroportos, envolvendo a localização, a identificação do operador aeroportuário, a 
área total do aeroporto, a capacidade do pátio de aeronaves, o número e comprimen-
to da(s) pista(s) de pouso e decolagem, as companhias aéreas que operam com linhas 
regulares, as principais rotas de ligação direta, o histórico de movimentação de cargas 
domésticas e internacionais, as áreas destinadas ao armazenamento de cargas domésti-
cas e internacionais e as principais cargas movimentadas. Para isso, as principais fontes 
consultadas foram a Infraero, a Infraero Cargo, a Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC), o Ministério dos Transportes e as principais companhias aéreas em operação 
– TAM, Gol, Azul, Trip, Sete, entre outras.

A Figura 6 a seguir apresenta como exemplo o perfil do Aeroporto Internacional 
Eduardo Gomes, localizado em Manaus no estado do Amazonas. 

Figura 6: Perfil do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus-AM

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do diagnóstico realizado da infraestrutura do Amapá, Amazonas e 
Pará faz parte dos Relatórios Técnicos 1A – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do 
Amapá, 1B – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Amazonas e 1C – Avaliação 
da Situação Atual da Infraestrutura do Pará.

3.2 Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais

A etapa de diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais do Amapá, Ama-
zonas e Pará tem o principal objetivo de avaliar a movimentação de cargas atual e futura 
dos três estados, o que, juntamente com a movimentação de passageiros, compreende a de-
manda de utilização da infraestrutura de transporte presente dos três estados, assim como 
o nível esperado de utilização futura para esta infraestrutura. Essa informação é necessária 
e de fundamental importância para a identificação dos principais gargalos atuais e futuros 
do sistema de transporte desses estados, assim como para a avaliação do impacto social e 
econômico esperado dos projetos de infraestrutura logística propostos para os estados.

O primeiro passo dessa etapa trata de realizar uma caracterização geral das diversas 
microrregiões de cada estado, visando ao entendimento da distribuição populacional, eco-
nômica e do comércio exterior dos estados.

Para isso, cada microrregião da cada estado teve caracterizada a sua população, o 
PIB, as exportações e importações, assim como os principais produtos produzidos, expor-
tados e importados. A Figura 7 apresenta como exemplo a caracterização da distribuição 
populacional e econômica das microrregiões do Amapá, assim como os principais produtos 
produzidos, exportados e importados pela microrregião de Macapá.
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Figura 7: Caracterização geral das microrregiões do Amapá 

Fonte: Análise Macrologística

Pela metodologia proposta do trabalho, o nível geográfico de análise é o de microrre-
giões, desse modo, todas as análises realizadas ao longo do trabalho são realizadas com base 
nas divisões territoriais estabelecidas pelo IBGE. 

Apenas para efeito ilustrativo, o Projeto Norte Competitivo, que realizou um plane-
jamento regional da infraestrutura de transporte dos estados da Região Norte do Brasil teve 
como nível geográfico de análise as macrorregiões do IBGE, no entanto, dado que o objetivo 
deste trabalho é o planejamento estadual dos investimentos em infraestrutura de transporte, 
entende-se que a partir das macrorregiões não seria possível analisar, com o nível de detalhe 
necessário, a movimentação de cargas e passageiros dentro dos estados que permitisse ava-
liar os projetos prioritários nos seus macroeixos estruturantes e microeixos de transporte.

Outro fato relevante é que na região Norte do país as macrorregiões, e até mesmo por 
vezes as microrregiões e municípios, possuem grandes dimensões geográficas o que contri-
buiu para a adoção das microrregiões como objeto das análises a serem realizadas.

Uma vez caracterizadas as microrregiões de cada estado, a metodologia proposta do 
trabalho identifica as principais cadeias produtivas do Amapá, Amazonas e Pará. Para tanto, 
partiu-se da análise da balança comercial de cada estado, analisando-se respectivamente 
em cada um deles quais  cadeias produtivas são responsáveis pelos maiores volumes de mo-
vimentação de cargas assim como quais são as de maior valor movimentado de comércio 
exterior. Com isso é realizada uma primeira seleção das principais cadeias produtivas para 
o comércio exterior, tanto em volume quanto em valor, do Amapá, Amazonas e Pará. A Fi-
gura 8 apresenta como exemplo a análise da balança comercial em volume e valor do Pará.

Figura 8: Análise da Balança Comercial do Pará 

Fonte: Análise Macrologística

A principal fonte utilizada para a análise da balança comercial dos estados foi a Se-
cretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC), que teve como data-base de análise o ano de 2011.

Complementarmente as cadeias estratégicas para o comércio exterior, a metodologia 
parte então para uma análise da produção local, analisando no detalhe a produção agro-
pecuária, extrativista mineral e florestal, e industrial dos três estados. Com isso foi possí-
vel identificar as demais principais cadeias produtivas dos três estados, não relevantes em 
termos de comércio internacional, mas relevantes para a movimentação de cargas com o 
mercado interno, as quais também foram também selecionadas para serem analisadas em 
detalhe no presente trabalho.

As Figuras 9 e 10 mostram como exemplo a seleção das cadeias produtivas para se-
rem analisadas no estado do Amazonas.

Figura 9: Análise da produção agropecuária e extrativista mineral e florestal no estado do Amazonas 

Fonte: Análise Macrologística
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Figura 10: Análise da produção industrial e seleção das cadeias produtivas estratégicas do Amazonas 

Fonte: Análise Macrologística

A data-base estabelecida para essas análises foi o ano de 2011, em função da disponi-
bilidade de informações das principais fontes consultadas, sendo elas: IBGE, Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM), Ministério da Agricultura e Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).

É importante ressaltar que as cadeias produtivas são compostas por diferentes pro-
dutos que fazem parte do seu detalhamento logístico. A cadeia do ferro e aço, por exemplo, 
é composta pelos produtos minério de ferro, pelotas de ferro, ferro gusa, aço e transforma-
dos de aço. Dessa forma todos os produtos que compõem cada uma das cadeias produtivas 
estratégicas selecionadas foram detalhados ao longo do trabalho. 

Apesar dessa etapa da metodologia tratar apenas da movimentação de cargas produ-
zidas ou importadas pelos três estados, a próxima etapa trata de consolidar os fluxos de car-
gas identificados adicionando à estes os fluxos de abastecimento, consumo e passagem das 
microrregiões – os fluxos de passagem são fluxos com origem e destino fora dos estados alvo 
das análises, porém utilizam a infraestrutura de transporte destes estados para a sua movi-
mentação. Exemplo desses fluxos é a exportação de soja da região oeste do Mato Grosso que 
utiliza tanto a hidrovia do rio Madeira quanto a infraestrutura portuária de Itacoatiara e 
Santarém para a sua movimentação. 

Com relação ao detalhamento logístico das cadeias produtivas estratégicas selecio-
nadas e seus respectivos subprodutos no Amapá, Amazonas e Pará, o estudo segue primeira-
mente com a identificação dos principais polos de produção atuais de cada um dos produtos 
analisados, sendo mapeada para cada produto a produção total por município em 2011. A 
Figura 11 mostra como exemplo a produção total de madeira serrada em 2011 por municí-
pio no estado do Amapá.

Figura 11: Análise da produção industrial e seleção das cadeias produtivas estratégicas do Amazonas 

Fonte: Análise Macrologística

O próximo passo foi identificar os principais fluxos desses produtos, tanto no co-
mércio internacional quanto no mercado interno visando identificar as quantidades movi-
mentadas assim como os principais modais de transporte utilizados para a movimentação. 
A Figura 12 mostra como exemplo os principais fluxos de exportação e de mercado interno 
da madeira serrada produzida no Amapá.

Figura 12: Principais fluxos de exportação e de mercado interno de madeira serrada do Amapá 

Fonte: Análise Macrologística

Dado que o principal objetivo do trabalho é o planejamento de investimentos em 
projetos de infraestrutura de transporte ao longo dos próximos anos, o estudo trata também 
de verificar para cada um dos produtos estratégicos selecionados, assim como para os de-
mais fluxos de abastecimento e passagem, a projeção dos volumes que potencialmente serão 
movimentados no futuro, tendo como base o ano de 2020. 

Para isso a metodologia proposta utiliza projeções que têm como principais fontes 
associações setoriais assim como órgão de pesquisa do Governo, tanto na esfera Federal 
quanto Estadual. 
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Figura 10: Análise da produção industrial e seleção das cadeias produtivas estratégicas do Amazonas 

Fonte: Análise Macrologística

A data-base estabelecida para essas análises foi o ano de 2011, em função da disponi-
bilidade de informações das principais fontes consultadas, sendo elas: IBGE, Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM), Ministério da Agricultura e Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).

É importante ressaltar que as cadeias produtivas são compostas por diferentes pro-
dutos que fazem parte do seu detalhamento logístico. A cadeia do ferro e aço, por exemplo, 
é composta pelos produtos minério de ferro, pelotas de ferro, ferro gusa, aço e transforma-
dos de aço. Dessa forma todos os produtos que compõem cada uma das cadeias produtivas 
estratégicas selecionadas foram detalhados ao longo do trabalho. 

Apesar dessa etapa da metodologia tratar apenas da movimentação de cargas produ-
zidas ou importadas pelos três estados, a próxima etapa trata de consolidar os fluxos de car-
gas identificados adicionando à estes os fluxos de abastecimento, consumo e passagem das 
microrregiões – os fluxos de passagem são fluxos com origem e destino fora dos estados alvo 
das análises, porém utilizam a infraestrutura de transporte destes estados para a sua movi-
mentação. Exemplo desses fluxos é a exportação de soja da região oeste do Mato Grosso que 
utiliza tanto a hidrovia do rio Madeira quanto a infraestrutura portuária de Itacoatiara e 
Santarém para a sua movimentação. 

Com relação ao detalhamento logístico das cadeias produtivas estratégicas selecio-
nadas e seus respectivos subprodutos no Amapá, Amazonas e Pará, o estudo segue primeira-
mente com a identificação dos principais polos de produção atuais de cada um dos produtos 
analisados, sendo mapeada para cada produto a produção total por município em 2011. A 
Figura 11 mostra como exemplo a produção total de madeira serrada em 2011 por municí-
pio no estado do Amapá.

Figura 11: Análise da produção industrial e seleção das cadeias produtivas estratégicas do Amazonas 

Fonte: Análise Macrologística

O próximo passo foi identificar os principais fluxos desses produtos, tanto no co-
mércio internacional quanto no mercado interno visando identificar as quantidades movi-
mentadas assim como os principais modais de transporte utilizados para a movimentação. 
A Figura 12 mostra como exemplo os principais fluxos de exportação e de mercado interno 
da madeira serrada produzida no Amapá.

Figura 12: Principais fluxos de exportação e de mercado interno de madeira serrada do Amapá 

Fonte: Análise Macrologística

Dado que o principal objetivo do trabalho é o planejamento de investimentos em 
projetos de infraestrutura de transporte ao longo dos próximos anos, o estudo trata também 
de verificar para cada um dos produtos estratégicos selecionados, assim como para os de-
mais fluxos de abastecimento e passagem, a projeção dos volumes que potencialmente serão 
movimentados no futuro, tendo como base o ano de 2020. 

Para isso a metodologia proposta utiliza projeções que têm como principais fontes 
associações setoriais assim como órgão de pesquisa do Governo, tanto na esfera Federal 
quanto Estadual. 
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Assim, o estudo detalha a movimentação de cargas atual e futura nos fluxos de esco-
amento, abastecimento, exportação, importação e passagem das diversas microrregiões dos 
três estados. A Figura 13 apresenta como exemplo a projeção da produção municipal e dos 
fluxos de mercado interno e externo de carne bovina do Pará.

Figura 13: Projeção da produção municipal e dos fluxos de mercado interno e exportação de carne bovina do 
Pará

Fonte: Análise Macrologística

Para a realização das análises acima apresentadas, a coleta de dados utilizou diversas 
fontes distintas, desde órgãos dos governos Federal e Estadual, até associações de produto-
res, cooperativas, empresas de consultoria especializadas em análises de mercado e empre-
sas privadas, as quais se encontram detalhadas ao longo dos Relatórios Técnicos do trabalho. 

A identificação e detalhamento dos produtos estratégicos do Amapá, Amazonas e 
Pará fazem parte dos Relatórios Técnicos 2A – Diagnóstico dos polos produtivos atuais e po-
tenciais no Amapá, 2B – Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais no Amazonas 
e 2C – Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais no Pará.

3.3 Priorização dos projetos logísticos

A terceira e última etapa da metodologia proposta do trabalho, é dividida em três 
subpartes independentes: a consolidação dos fluxos de cargas das microrregiões e avaliação 
do uso atual e futuro da infraestrutura de transportes instalada, identificando os principais 
gargalos de infraestrutura de transporte atuais e futuros; a identificação dos eixos e projetos 
logísticos de transporte dos três estados; e, por fim, a avaliação dos benefícios socioeconô-
micos dos projetos de infraestrutura e identificação dos projetos estratégicos prioritários 
para investimento do Amapá, Amazonas e Pará. Cada uma das três subpartes é apresentada 
a seguir.

3.3.1 Consolidação de fluxos logísticos e identificação de gargalos

A consolidação dos fluxos logísticos das microrregiões do Amapá, Amazonas e Pará 
parte inicialmente dos fluxos identificados no detalhamento dos produtos estratégicos, adi-
cionando a estes os fluxos de abastecimentos e passagem não analisados especificamente no 
Capítulo de cadeias produtivas do estudo.

Para a estimação dos fluxos de passagem e abastecimento foram utilizados dados de 
consumo de cada microrregião dos três estados levantados pela Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (FIPE) e pelo IBGE durante a elaboração do Plano Nacional de Logística 
de Transporte (PNLT), em sua última revisão. A Figura 14 mostra como exemplo o conso-
lidado dos fluxos de abastecimento do Amazonas, identificando os principais produtos e as 
principais microrregiões consumidoras.

Figura 14: Consolidado dos fluxos de abastecimento do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

Através dos dados de consumo e produção de cada microrregião dos estados do 
Amapá, Amazonas e Pará, foi possível estimar a movimentação de cargas de entrada e saída 
de cada microrregião e a distribuição dos fluxos internos de veículos de carga. Essa movi-
mentação de cargas serviu de base para a estimação dos fluxos de veículos de passageiros, 
que utilizaram dados do DNIT e do Laboratório de Transportes da Universidade Federal de 
Santa Catarina que correlacionam a composição do tráfego nas rodovias em automóveis, 
ônibus e caminhões, em função da sua movimentação total em Veículos Médio Dia (VMD).

A movimentação de veículos nas rodovias utiliza o VMD como parâmetro, pois este 
é largamente aplicado em projetos e estudos de capacidade para o setor de rodovias. 

A projeção da movimentação de cargas e passageiros nas microrregiões para o ano 
de 2020 do transporte de cargas teve como base a projeção dos fluxos dos produtos estraté-
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Assim, o estudo detalha a movimentação de cargas atual e futura nos fluxos de esco-
amento, abastecimento, exportação, importação e passagem das diversas microrregiões dos 
três estados. A Figura 13 apresenta como exemplo a projeção da produção municipal e dos 
fluxos de mercado interno e externo de carne bovina do Pará.

Figura 13: Projeção da produção municipal e dos fluxos de mercado interno e exportação de carne bovina do 
Pará

Fonte: Análise Macrologística

Para a realização das análises acima apresentadas, a coleta de dados utilizou diversas 
fontes distintas, desde órgãos dos governos Federal e Estadual, até associações de produto-
res, cooperativas, empresas de consultoria especializadas em análises de mercado e empre-
sas privadas, as quais se encontram detalhadas ao longo dos Relatórios Técnicos do trabalho. 

A identificação e detalhamento dos produtos estratégicos do Amapá, Amazonas e 
Pará fazem parte dos Relatórios Técnicos 2A – Diagnóstico dos polos produtivos atuais e po-
tenciais no Amapá, 2B – Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais no Amazonas 
e 2C – Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais no Pará.

3.3 Priorização dos projetos logísticos

A terceira e última etapa da metodologia proposta do trabalho, é dividida em três 
subpartes independentes: a consolidação dos fluxos de cargas das microrregiões e avaliação 
do uso atual e futuro da infraestrutura de transportes instalada, identificando os principais 
gargalos de infraestrutura de transporte atuais e futuros; a identificação dos eixos e projetos 
logísticos de transporte dos três estados; e, por fim, a avaliação dos benefícios socioeconô-
micos dos projetos de infraestrutura e identificação dos projetos estratégicos prioritários 
para investimento do Amapá, Amazonas e Pará. Cada uma das três subpartes é apresentada 
a seguir.

3.3.1 Consolidação de fluxos logísticos e identificação de gargalos

A consolidação dos fluxos logísticos das microrregiões do Amapá, Amazonas e Pará 
parte inicialmente dos fluxos identificados no detalhamento dos produtos estratégicos, adi-
cionando a estes os fluxos de abastecimentos e passagem não analisados especificamente no 
Capítulo de cadeias produtivas do estudo.

Para a estimação dos fluxos de passagem e abastecimento foram utilizados dados de 
consumo de cada microrregião dos três estados levantados pela Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (FIPE) e pelo IBGE durante a elaboração do Plano Nacional de Logística 
de Transporte (PNLT), em sua última revisão. A Figura 14 mostra como exemplo o conso-
lidado dos fluxos de abastecimento do Amazonas, identificando os principais produtos e as 
principais microrregiões consumidoras.

Figura 14: Consolidado dos fluxos de abastecimento do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

Através dos dados de consumo e produção de cada microrregião dos estados do 
Amapá, Amazonas e Pará, foi possível estimar a movimentação de cargas de entrada e saída 
de cada microrregião e a distribuição dos fluxos internos de veículos de carga. Essa movi-
mentação de cargas serviu de base para a estimação dos fluxos de veículos de passageiros, 
que utilizaram dados do DNIT e do Laboratório de Transportes da Universidade Federal de 
Santa Catarina que correlacionam a composição do tráfego nas rodovias em automóveis, 
ônibus e caminhões, em função da sua movimentação total em Veículos Médio Dia (VMD).

A movimentação de veículos nas rodovias utiliza o VMD como parâmetro, pois este 
é largamente aplicado em projetos e estudos de capacidade para o setor de rodovias. 

A projeção da movimentação de cargas e passageiros nas microrregiões para o ano 
de 2020 do transporte de cargas teve como base a projeção dos fluxos dos produtos estraté-
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gicos estudados assim como dados e projeções do IBGE e outras fontes relativas às expec-
tativas de crescimento populacional, do PIB e outros indicadores e referências econômicas. 

No caso dos demais modais, as ferrovias e hidrovias tiveram sua movimentação le-
vantada em toneladas para cargas e passageiros para a movimentação de pessoas. Nesse 
caso, as principais fontes consultadas para o levantamento do transporte de passageiros fo-
ram a ANTT, que monitora a movimentação de passageiros nas ferrovias, e a FADESP, que 
identificou a movimentação de passageiros entre os principais terminais hidroviários de 
passageiros da região Amazônica. As projeções dos fluxos para 2020 desses modais utiliza-
ram de metodologia semelhante a apresentada para o modal rodoviário.

A Figura 15 a seguir apresenta como exemplo o consolidado da movimentação de 
cargas e a utilização da infraestrutura na região de Macapá, no Amapá. 

Figura 15: Movimentação de cargas e passageiros atual e projetada e utilização da infraestrutura da micror-
região de Macapá no Amapá

Fonte: Análise Macrologística

A partir da avaliação do uso atual e projetado da infraestrutura de transporte das mi-
crorregiões do Amapá, Amazonas e Pará, foi realizado o cruzamento dos dados de demanda 
por transporte com os dados de oferta de transporte levantados nos Relatórios Técnicos de 
avaliação da situação atual da infraestrutura de transporte dos três estados. Tal procedimen-
to permitiu o mapeamento dos principais gargalos existentes e projetados da infraestrutura 
de transporte de cada um desses estados.

No caso do modal rodoviário, o estudo analisou e cruzou a capacidade de movi-
mentação das rodovias, em VMD, com a sua utilização, comparando também o uso dessas 
rodovias com as condições de tráfego atualmente existentes. Desse modo, foram identifica-
dos tanto os gargalos de uso de capacidade quanto de comprometimento das condições de 
tráfego.

Para o cálculo da capacidade nominal das rodovias, utilizaram-se como parâmetros a 
velocidade média de transporte em razão da condição da via, a distância segura de frenagem 
entre veículos e a composição do tráfego da via. Para a velocidade média em razão da condi-
ção da via foram utilizados como base parâmetros da CNT enquanto que para a distância de 
frenagem o cálculo foram seguidos os parâmetros estabelecidos pala American Association 
of State Highway and Transportation Officials, conforme apresentado na Figura 16.

Figura 16: Metodologia de cálculo da distância de frenagem: método AASHTO

Fonte: AASHTO, UFSC, análise Macrologística

Para a estimativa da composição de tráfego foram utilizados dados do DNIT e da 
UFSC que estabelecem a composição do tráfego em razão da ocupação da via.

A Figura 17 mostra as estimativas de capacidade das rodovias em razão da sua con-
dição de tráfego, tanto para rodovias sem interferência de tráfego urbano quanto com, en-
quanto que a Figura 18 mostra como exemplo o uso da infraestrutura nas principais rodo-
vias do estado do Pará.

Figura 17: Capacidade média das rodovias por faixa de rolamento em VMD em função do uso

Fonte: Análise Macrologística
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gicos estudados assim como dados e projeções do IBGE e outras fontes relativas às expec-
tativas de crescimento populacional, do PIB e outros indicadores e referências econômicas. 

No caso dos demais modais, as ferrovias e hidrovias tiveram sua movimentação le-
vantada em toneladas para cargas e passageiros para a movimentação de pessoas. Nesse 
caso, as principais fontes consultadas para o levantamento do transporte de passageiros fo-
ram a ANTT, que monitora a movimentação de passageiros nas ferrovias, e a FADESP, que 
identificou a movimentação de passageiros entre os principais terminais hidroviários de 
passageiros da região Amazônica. As projeções dos fluxos para 2020 desses modais utiliza-
ram de metodologia semelhante a apresentada para o modal rodoviário.

A Figura 15 a seguir apresenta como exemplo o consolidado da movimentação de 
cargas e a utilização da infraestrutura na região de Macapá, no Amapá. 

Figura 15: Movimentação de cargas e passageiros atual e projetada e utilização da infraestrutura da micror-
região de Macapá no Amapá

Fonte: Análise Macrologística

A partir da avaliação do uso atual e projetado da infraestrutura de transporte das mi-
crorregiões do Amapá, Amazonas e Pará, foi realizado o cruzamento dos dados de demanda 
por transporte com os dados de oferta de transporte levantados nos Relatórios Técnicos de 
avaliação da situação atual da infraestrutura de transporte dos três estados. Tal procedimen-
to permitiu o mapeamento dos principais gargalos existentes e projetados da infraestrutura 
de transporte de cada um desses estados.

No caso do modal rodoviário, o estudo analisou e cruzou a capacidade de movi-
mentação das rodovias, em VMD, com a sua utilização, comparando também o uso dessas 
rodovias com as condições de tráfego atualmente existentes. Desse modo, foram identifica-
dos tanto os gargalos de uso de capacidade quanto de comprometimento das condições de 
tráfego.

Para o cálculo da capacidade nominal das rodovias, utilizaram-se como parâmetros a 
velocidade média de transporte em razão da condição da via, a distância segura de frenagem 
entre veículos e a composição do tráfego da via. Para a velocidade média em razão da condi-
ção da via foram utilizados como base parâmetros da CNT enquanto que para a distância de 
frenagem o cálculo foram seguidos os parâmetros estabelecidos pala American Association 
of State Highway and Transportation Officials, conforme apresentado na Figura 16.

Figura 16: Metodologia de cálculo da distância de frenagem: método AASHTO

Fonte: AASHTO, UFSC, análise Macrologística

Para a estimativa da composição de tráfego foram utilizados dados do DNIT e da 
UFSC que estabelecem a composição do tráfego em razão da ocupação da via.

A Figura 17 mostra as estimativas de capacidade das rodovias em razão da sua con-
dição de tráfego, tanto para rodovias sem interferência de tráfego urbano quanto com, en-
quanto que a Figura 18 mostra como exemplo o uso da infraestrutura nas principais rodo-
vias do estado do Pará.

Figura 17: Capacidade média das rodovias por faixa de rolamento em VMD em função do uso

Fonte: Análise Macrologística
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Figura 18: Identificação dos principais gargalos rodoviários atuais do Pará

Fonte: Análise Macrologística

No caso das ferrovias, o cálculo da capacidade de movimentação de cargas e passa-
geiros teve como base parâmetros da ANTT e dos operadores ferroviários que estabelecem 
a capacidade dos trechos ferroviários em número de pares de trem por dia, isto é, qual o 
limite em número de trens que podem trafegar diariamente por sentido em cada um dos 
trechos da malha ferroviária. Também foram utilizados parâmetros de composição, tipo dos 
trens em tráfego nas ferrovias em estudo. A Figura 19 mostra a identificação dos gargalos 
ferroviários atuais e futuros nas ferrovias do Pará.

Figura 19: Identificação dos principais gargalos ferroviários atuais e futuros do Pará

Fonte: Análise Macrologística

Já para a identificação dos gargalos nos portos e terminais em estudo foram avalia-
dos dois parâmetros relativos à utilização da infraestrutura existente: a taxa de ocupação de 
berços e o giro de terminais.

A taxa de ocupação de berços refere-se ao percentual de tempo do ano em que exis-
tem embarcações atracadas nos berços dos portos e terminais analisados nos três estados. 

Segundo a ANTAQ e outras organizações ligadas à navegação marítima e ao setor portuário, 
taxas de ocupação acima de 65% já proporcionam regulares filas de navios para atracação, 
gerando a incidência de demurrage (custo adicional cobrado pela empresa de navegação 
marítima do usuário, dono da carga, devido ao tempo de espera para a atracação).  

No caso do giro de terminais, refere-se ao número de vezes que a capacidade estática 
total de armazenamento dos portos e terminais é movimentada ao longo de um ano, iden-
tificando potenciais gargalos em terminais com elevado número de giros da sua capacidade 
de armazenamento. Por exemplo, casos em que terminais de granéis agrícolas apresentam 
giros de armazenagem muito superiores a vinte vezes no ano, já são indícios de gargalos 
potenciais na capacidade de movimentação dos terminais.

Os dados e informações utilizados para o cálculo de ambos os fatores têm como 
principais fontes a ANTAQ, a CDP, a CDS, a SNPH e os operadores de terminais.

A Figura 20 a seguir tem-se como exemplo os gargalos de infraestrutura portuária 
nos portos e terminais do estado do Amazonas.

Figura 20: Identificação dos gargalos portuários atuais do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

Além dos gargalos rodoviários, ferroviários e portuários, o estudo ainda tratou de 
avaliar os potenciais gargalos e entraves relacionados aos terminais de passageiros dos esta-
dos, assim como seus aeroportos.

No caso dos aeroportos a metodologia proposta do trabalho analisa com base em 
dados da ANAC e Infraero o uso da capacidade de movimentação de cargas dos terminais de 
cargas aéreas (TECAs), enquanto que os terminais de passageiros hidroviários foram analisados 
com base em dados da ANTAQ publicados no estudo “Caracterização da Oferta e da Demanda 
do Transporte Fluvial de Passageiros na Região Amazônica” elaborado pela FADESP. 
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Figura 18: Identificação dos principais gargalos rodoviários atuais do Pará

Fonte: Análise Macrologística

No caso das ferrovias, o cálculo da capacidade de movimentação de cargas e passa-
geiros teve como base parâmetros da ANTT e dos operadores ferroviários que estabelecem 
a capacidade dos trechos ferroviários em número de pares de trem por dia, isto é, qual o 
limite em número de trens que podem trafegar diariamente por sentido em cada um dos 
trechos da malha ferroviária. Também foram utilizados parâmetros de composição, tipo dos 
trens em tráfego nas ferrovias em estudo. A Figura 19 mostra a identificação dos gargalos 
ferroviários atuais e futuros nas ferrovias do Pará.

Figura 19: Identificação dos principais gargalos ferroviários atuais e futuros do Pará

Fonte: Análise Macrologística

Já para a identificação dos gargalos nos portos e terminais em estudo foram avalia-
dos dois parâmetros relativos à utilização da infraestrutura existente: a taxa de ocupação de 
berços e o giro de terminais.

A taxa de ocupação de berços refere-se ao percentual de tempo do ano em que exis-
tem embarcações atracadas nos berços dos portos e terminais analisados nos três estados. 

Segundo a ANTAQ e outras organizações ligadas à navegação marítima e ao setor portuário, 
taxas de ocupação acima de 65% já proporcionam regulares filas de navios para atracação, 
gerando a incidência de demurrage (custo adicional cobrado pela empresa de navegação 
marítima do usuário, dono da carga, devido ao tempo de espera para a atracação).  

No caso do giro de terminais, refere-se ao número de vezes que a capacidade estática 
total de armazenamento dos portos e terminais é movimentada ao longo de um ano, iden-
tificando potenciais gargalos em terminais com elevado número de giros da sua capacidade 
de armazenamento. Por exemplo, casos em que terminais de granéis agrícolas apresentam 
giros de armazenagem muito superiores a vinte vezes no ano, já são indícios de gargalos 
potenciais na capacidade de movimentação dos terminais.

Os dados e informações utilizados para o cálculo de ambos os fatores têm como 
principais fontes a ANTAQ, a CDP, a CDS, a SNPH e os operadores de terminais.

A Figura 20 a seguir tem-se como exemplo os gargalos de infraestrutura portuária 
nos portos e terminais do estado do Amazonas.

Figura 20: Identificação dos gargalos portuários atuais do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

Além dos gargalos rodoviários, ferroviários e portuários, o estudo ainda tratou de 
avaliar os potenciais gargalos e entraves relacionados aos terminais de passageiros dos esta-
dos, assim como seus aeroportos.

No caso dos aeroportos a metodologia proposta do trabalho analisa com base em 
dados da ANAC e Infraero o uso da capacidade de movimentação de cargas dos terminais de 
cargas aéreas (TECAs), enquanto que os terminais de passageiros hidroviários foram analisados 
com base em dados da ANTAQ publicados no estudo “Caracterização da Oferta e da Demanda 
do Transporte Fluvial de Passageiros na Região Amazônica” elaborado pela FADESP. 
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O detalhamento do uso de infraestrutura e dos gargalos identificados nos três esta-
dos para os diferentes modais de transporte são apresentados nos Relatórios Técnicos 3A 
– Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no Amapá, 3B – Priorização dos Projetos 
Logísticos Estratégicos no Amazonas e 3C – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos 
no Pará.

3.3.2 Eixos e projetos logísticos de transporte

Para se chegar à priorização dos projetos estratégicos de infraestrutura de transporte 
dos estados do Amapá, Amazonas e Pará, essa etapa do estudo realiza um grande levanta-
mento entre diferentes fontes visando identificar todos os projetos pertinentes de infraestru-
tura logística relevantes para o desenvolvimento social, econômico e ambiental dos estados 
em foco. Para isso, as principais fontes consultadas foram: DNIT, PAC, PAC 2, IIRSA (Ini-
ciativa para Integração da Infraestrutura Regional Sul-americana), PNLT, ANTAQ, BNDES, 
AHIMOC, AHITAR, AHIMOR, SEPLAN-AP, SETRAP-AP, CDS, SEPLAN-AM, SEINFRA
-AM, FIEAM, SNPH, CDP, CPH, SETRAN-PA, SEINFRA-PA, PELT-PA, FADESP, UFOPA, 
além de fontes do setor privado como, empresas, associações, cooperativas, etc. A data-base 
da coleta de informações relativas aos projetos é dezembro de 2013.

Foram levantados 256 projetos nos três estados, sendo que, em todos eles, o estudo 
buscou identificar o escopo do projeto, o modal de transporte prioritário, o responsável pelo 
desenvolvimento do projeto, os principais resultados esperados com a sua implantação, o 
valor previsto a ser investido na sua execução, o foco principal de movimentação, o início e 
conclusão previstos e o status atual de acordo com quatro condições específicas:

	•	 Em	andamento:	projetos	com	obras	em	execução	em	dezembro	de	2013;

	•	 Projetado:	projetos	com	projetos	técnicos	de	concepção,	projeto	básico	ou	proje-
to executivo já elaborados, que permitem o andamento da obtenção de licenças 
ambientais e de implantação, necessárias para sua execução;

	•	 Planejados:	projetos	ainda	na	fase	de	planejamento	que	necessitam	do	desenvol-
vimento de projetos técnicos com maior detalhamento que permitam o anda-
mento do seu processo de implantação; 

	•	 Idealizados:	projetos	que	não	existem	no	planejamento	dos	órgãos	públicos	com-
petentes (Ministério dos Transportes, DNIT, Secretaria Especial dos Portos, Se-
cretarias Estaduais de infraestrutura ou transportes, entre outros) nem da inicia-
tiva privada.

A Figura 21 mostra como exemplo a ficha detalhada do projeto de dragagem e sina-
lização da hidrovia do Amazonas.

Figura 21: Ficha de informações do projeto de dragagem e sinalização da hidrovia do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

Todos esses projetos levantados foram agrupados conforme uma classificação de Ei-
xos de Transporte, de acordo com o papel que representam na movimentação regional ou 
local de cargas e passageiros.

Os Eixos de Transporte compreendem tanto os macroeixos de transporte regional 
quanto os microeixos de transporte estadual e local, segundo a seguinte classificação:

	•	 Macroeixos	Estratégicos:	consideram	os	eixos	logísticos	de	transporte	prioriza-
dos como estratégicos no contexto regional com base nos Projetos Norte Compe-
titivo, Centro-Oeste Competitivo ou Nordeste Competitivo. Estes eixos apresen-
tam projeção de grande volume de carga e resultarem em grandes benefícios de 
redução de custos logísticos para a economia regional. Podem ser citados como 
exemplos a hidrovia do rio Madeira, o eixo Manaus-Belém-Brasília, a EF Carajás, 
entre outros;

	•	 Macroeixos	Estruturantes:	consideram	os	eixos	 logísticos	de	transporte	 impor-
tantes a nível estadual com grande potencial desenvolvedor e que constituem, 
junto com os macroeixos estratégicos, as vias arteriais de transporte do estado. 
Podem ser citados como exemplo a BR-156 no Amapá, a BR-158 no Pará, etc.;

	•	 Microeixos	Alimentadores:	consideram	os	eixos	logísticos	de	transporte	que	co-
nectam os principais polos econômicos e municípios de cada microrregião dos 
estados aos macroeixos estratégicos e estruturantes. Podem ser citados como 
exemplo a AP-070 no Amapá, a BR-317 no Amazonas, etc.; 
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O detalhamento do uso de infraestrutura e dos gargalos identificados nos três esta-
dos para os diferentes modais de transporte são apresentados nos Relatórios Técnicos 3A 
– Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no Amapá, 3B – Priorização dos Projetos 
Logísticos Estratégicos no Amazonas e 3C – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos 
no Pará.

3.3.2 Eixos e projetos logísticos de transporte

Para se chegar à priorização dos projetos estratégicos de infraestrutura de transporte 
dos estados do Amapá, Amazonas e Pará, essa etapa do estudo realiza um grande levanta-
mento entre diferentes fontes visando identificar todos os projetos pertinentes de infraestru-
tura logística relevantes para o desenvolvimento social, econômico e ambiental dos estados 
em foco. Para isso, as principais fontes consultadas foram: DNIT, PAC, PAC 2, IIRSA (Ini-
ciativa para Integração da Infraestrutura Regional Sul-americana), PNLT, ANTAQ, BNDES, 
AHIMOC, AHITAR, AHIMOR, SEPLAN-AP, SETRAP-AP, CDS, SEPLAN-AM, SEINFRA
-AM, FIEAM, SNPH, CDP, CPH, SETRAN-PA, SEINFRA-PA, PELT-PA, FADESP, UFOPA, 
além de fontes do setor privado como, empresas, associações, cooperativas, etc. A data-base 
da coleta de informações relativas aos projetos é dezembro de 2013.

Foram levantados 256 projetos nos três estados, sendo que, em todos eles, o estudo 
buscou identificar o escopo do projeto, o modal de transporte prioritário, o responsável pelo 
desenvolvimento do projeto, os principais resultados esperados com a sua implantação, o 
valor previsto a ser investido na sua execução, o foco principal de movimentação, o início e 
conclusão previstos e o status atual de acordo com quatro condições específicas:

	•	 Em	andamento:	projetos	com	obras	em	execução	em	dezembro	de	2013;

	•	 Projetado:	projetos	com	projetos	técnicos	de	concepção,	projeto	básico	ou	proje-
to executivo já elaborados, que permitem o andamento da obtenção de licenças 
ambientais e de implantação, necessárias para sua execução;

	•	 Planejados:	projetos	ainda	na	fase	de	planejamento	que	necessitam	do	desenvol-
vimento de projetos técnicos com maior detalhamento que permitam o anda-
mento do seu processo de implantação; 

	•	 Idealizados:	projetos	que	não	existem	no	planejamento	dos	órgãos	públicos	com-
petentes (Ministério dos Transportes, DNIT, Secretaria Especial dos Portos, Se-
cretarias Estaduais de infraestrutura ou transportes, entre outros) nem da inicia-
tiva privada.

A Figura 21 mostra como exemplo a ficha detalhada do projeto de dragagem e sina-
lização da hidrovia do Amazonas.

Figura 21: Ficha de informações do projeto de dragagem e sinalização da hidrovia do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

Todos esses projetos levantados foram agrupados conforme uma classificação de Ei-
xos de Transporte, de acordo com o papel que representam na movimentação regional ou 
local de cargas e passageiros.

Os Eixos de Transporte compreendem tanto os macroeixos de transporte regional 
quanto os microeixos de transporte estadual e local, segundo a seguinte classificação:

	•	 Macroeixos	Estratégicos:	consideram	os	eixos	logísticos	de	transporte	prioriza-
dos como estratégicos no contexto regional com base nos Projetos Norte Compe-
titivo, Centro-Oeste Competitivo ou Nordeste Competitivo. Estes eixos apresen-
tam projeção de grande volume de carga e resultarem em grandes benefícios de 
redução de custos logísticos para a economia regional. Podem ser citados como 
exemplos a hidrovia do rio Madeira, o eixo Manaus-Belém-Brasília, a EF Carajás, 
entre outros;

	•	 Macroeixos	Estruturantes:	consideram	os	eixos	 logísticos	de	transporte	 impor-
tantes a nível estadual com grande potencial desenvolvedor e que constituem, 
junto com os macroeixos estratégicos, as vias arteriais de transporte do estado. 
Podem ser citados como exemplo a BR-156 no Amapá, a BR-158 no Pará, etc.;

	•	 Microeixos	Alimentadores:	consideram	os	eixos	logísticos	de	transporte	que	co-
nectam os principais polos econômicos e municípios de cada microrregião dos 
estados aos macroeixos estratégicos e estruturantes. Podem ser citados como 
exemplo a AP-070 no Amapá, a BR-317 no Amazonas, etc.; 
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	•	 Microeixos	Integradores:	consideram	os	eixo	logísticos	de	transporte	que	englo-
bam a infraestrutura relevante para o transporte intermunicipal de passageiros e 
mercadorias sem, no entanto, terem relevância alimentadora para os macroeixos. 
Podem ser citados como exemplo a AM-363 no Amazonas, a PA-254 no Pará, 
etc.; 

Para se avaliar quais desses projetos apresentam maiores potenciais de desenvolvi-
mento para os três estados, devendo ser priorizados para investimento e desenvolvimento, 
a metodologia proposta aborda e analisa distintamente os macroeixos dos microeixos em 
estudo.

No caso dos Macroeixos Estratégicos, os projetos logísticos incluídos nos macroei-
xos já foram considerados como prioritários nos projetos Norte Competitivo, Centro-Oeste 
Competitivo ou Nordeste Competitivo, por conta de sua importância estratégica para a mo-
vimentação regional de cargas e passageiros. Assim, tais projetos também são tratados como 
projetos prioritários no presente trabalho, devido aos seus elevados potenciais de movimen-
tação de cargas e competitividade. 

Já para os Macroeixos Estruturantes, os projetos logísticos incluídos nos macroeixos 
têm importante função desenvolvedora a nível estadual e constituem, junto com os macro-
eixos estratégicos, as vias arteriais de transporte do estado. Tais eixos foram priorizados de 
acordo com o seu potencial de desenvolvimento para os estados, considerando tanto a sua 
influência econômica quanto os impactos socioambientais que geram. 

Os Microeixos Alimentadores e Integradores, por sua vez, também foram prioriza-
dos de acordo com o seu potencial de desenvolvimento, tanto pela sua influência econômica 
quanto pelos impactos socioambientais que geram.

Do ponto de vista econômico, os eixos foram avaliados de acordo com o PIB da 
sua área de influência e pela economia potencial proporcionada nos custos logísticos de 
transporte. Nesse caso os benefícios e influência econômica dos eixos são comparadas tanto 
diante dos investimentos necessários para a sua implantação quanto em termos absolutos, 
verificando assim quais os eixos que apresentam os melhores custo x benefícios e quais os 
eixos, de fato, exercem as maiores influências econômicas. 

Com relação ao aspecto socioambiental foram cinco diferentes parâmetros analisa-
dos: os benefícios sociais gerados; o potencial de desenvolvimento regional; o seu impacto 
no meio ambiente, tanto positivo no caso de redução de emissões, quanto negativo no caso 
de impacto sobre áreas de preservação, etc.; o seu potencial de geração de empregos; e o seu 

potencial de geração de tributos. Cada um dos projetos avaliados recebeu notas para cada 
um dos cinco critérios apresentados entre os critérios analisados. 

A Figura 22 mostra para cada critério socioambiental analisado como foi baseada a 
avaliação dos projetos.

Figura 22: Definição dos graus de impacto socioambientais

Fonte: Análise Macrologística

Para a priorização dos macroeixos e microeixos em si foi construída uma matriz de 
priorização na qual é possível identificar quais projetos e eixos apresentam maiores poten-
cial de desenvolvimento tanto econômico quanto social e ambiental para cada um do três 
estados. Vide Figura 23.

Figura 23: Definição dos graus de impacto socioambientais

Fonte: Análise Macrologística
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	•	 Microeixos	Integradores:	consideram	os	eixo	logísticos	de	transporte	que	englo-
bam a infraestrutura relevante para o transporte intermunicipal de passageiros e 
mercadorias sem, no entanto, terem relevância alimentadora para os macroeixos. 
Podem ser citados como exemplo a AM-363 no Amazonas, a PA-254 no Pará, 
etc.; 

Para se avaliar quais desses projetos apresentam maiores potenciais de desenvolvi-
mento para os três estados, devendo ser priorizados para investimento e desenvolvimento, 
a metodologia proposta aborda e analisa distintamente os macroeixos dos microeixos em 
estudo.

No caso dos Macroeixos Estratégicos, os projetos logísticos incluídos nos macroei-
xos já foram considerados como prioritários nos projetos Norte Competitivo, Centro-Oeste 
Competitivo ou Nordeste Competitivo, por conta de sua importância estratégica para a mo-
vimentação regional de cargas e passageiros. Assim, tais projetos também são tratados como 
projetos prioritários no presente trabalho, devido aos seus elevados potenciais de movimen-
tação de cargas e competitividade. 

Já para os Macroeixos Estruturantes, os projetos logísticos incluídos nos macroeixos 
têm importante função desenvolvedora a nível estadual e constituem, junto com os macro-
eixos estratégicos, as vias arteriais de transporte do estado. Tais eixos foram priorizados de 
acordo com o seu potencial de desenvolvimento para os estados, considerando tanto a sua 
influência econômica quanto os impactos socioambientais que geram. 

Os Microeixos Alimentadores e Integradores, por sua vez, também foram prioriza-
dos de acordo com o seu potencial de desenvolvimento, tanto pela sua influência econômica 
quanto pelos impactos socioambientais que geram.

Do ponto de vista econômico, os eixos foram avaliados de acordo com o PIB da 
sua área de influência e pela economia potencial proporcionada nos custos logísticos de 
transporte. Nesse caso os benefícios e influência econômica dos eixos são comparadas tanto 
diante dos investimentos necessários para a sua implantação quanto em termos absolutos, 
verificando assim quais os eixos que apresentam os melhores custo x benefícios e quais os 
eixos, de fato, exercem as maiores influências econômicas. 

Com relação ao aspecto socioambiental foram cinco diferentes parâmetros analisa-
dos: os benefícios sociais gerados; o potencial de desenvolvimento regional; o seu impacto 
no meio ambiente, tanto positivo no caso de redução de emissões, quanto negativo no caso 
de impacto sobre áreas de preservação, etc.; o seu potencial de geração de empregos; e o seu 

potencial de geração de tributos. Cada um dos projetos avaliados recebeu notas para cada 
um dos cinco critérios apresentados entre os critérios analisados. 

A Figura 22 mostra para cada critério socioambiental analisado como foi baseada a 
avaliação dos projetos.

Figura 22: Definição dos graus de impacto socioambientais

Fonte: Análise Macrologística

Para a priorização dos macroeixos e microeixos em si foi construída uma matriz de 
priorização na qual é possível identificar quais projetos e eixos apresentam maiores poten-
cial de desenvolvimento tanto econômico quanto social e ambiental para cada um do três 
estados. Vide Figura 23.

Figura 23: Definição dos graus de impacto socioambientais

Fonte: Análise Macrologística



IDENTIFICAÇÃO DOS MICROEIXOS DO TRANSPORTE DE CARGAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, AMAZONAS E PARÁ

Relatório Executivo Relatório Executivo

IDENTIFICAÇÃO DOS MICROEIXOS DO TRANSPORTE DE CARGAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, AMAZONAS E PARÁ

38

3.3.2.1 Priorização dos macroeixos estruturantes

Os macroeixos estruturantes são compostos por um conjunto de projetos, e o pri-
meiro passo para a sua priorização é a consolidação dos seus respectivos projetos, avaliando 
de maneira conjunta o seu potencial de geração de benefícios econômicos e socioambientais.

A Figura 24 mostra como exemplo a consolidação dos benefícios econômicos e so-
cioambientais do eixo da BR-230 no Pará, assim como dos demais eixos estruturantes do 
Estado.

Figura 24: Consolidação do macroeixo estruturante da BR-230 no Pará e consolidação dos demais macroei-
xos estruturantes do Estado

Fonte: Análise Macrologística

A partir da avaliação dos impactos econômicos e socioambientais esperados com a 
implantação de cada um dos macroeixos estruturantes, os resultados são comparados entre 
si com o auxílio da matriz de priorização, dessa forma são selecionados como prioritários 
os macroeixos com maior potencial de desenvolvimento para os estados nos dois critérios 
avaliados. A Figura 25 mostra como exemplo a priorização dos macroeixos estruturantes 
do Pará.

Figura 25: Priorização dos macroeixos estruturantes do Pará

Fonte: Análise Macrologística

Além dessa avaliação em termos de benefícios diante do investimento necessário, o 
estudo também identifica quais são os projetos com maior influência econômica em termos 
absolutos, independentes do montante necessário de investimento para a sua implantação. 
Esses eixos, quando não priorizados, foram considerados como eixos potenciais para o de-
senvolvimento dos estados, de modo que devem fazer parte dos planos de Governo a médio 
e longo prazos.

A Figura 26 mostra como exemplo a avaliação da influência econômica dos macro-
eixos estruturantes do Pará.

Figura 26: Influência econômica dos macroeixos estruturantes do Pará

Fonte: Análise Macrologística

3.3.2.2 Priorização dos Microeixos Alimentadores e Integradores

Assim como para os macroeixos estruturantes, os microeixos alimentadores e in-
tegradores foram avaliados em virtude dos seus benefícios econômicos e socioambientais.

A metodologia proposta utiliza a matriz de priorização do macroeixos, em que  os 
projetos são comparados em virtude da sua influência econômica e dos seus benefícios so-
cioeconômicos. Assim, a influência econômica também é ponderada pelo investimento ne-
cessário para a implantação do projeto, de modo que, o que se busca é priorizar projetos que 
tragam maiores benefícios econômico por real investido.

A Figura 27 mostra como exemplo a priorização dos projetos dos microeixos ali-
mentadores e integradores do Amapá.
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3.3.2.1 Priorização dos macroeixos estruturantes

Os macroeixos estruturantes são compostos por um conjunto de projetos, e o pri-
meiro passo para a sua priorização é a consolidação dos seus respectivos projetos, avaliando 
de maneira conjunta o seu potencial de geração de benefícios econômicos e socioambientais.

A Figura 24 mostra como exemplo a consolidação dos benefícios econômicos e so-
cioambientais do eixo da BR-230 no Pará, assim como dos demais eixos estruturantes do 
Estado.

Figura 24: Consolidação do macroeixo estruturante da BR-230 no Pará e consolidação dos demais macroei-
xos estruturantes do Estado

Fonte: Análise Macrologística

A partir da avaliação dos impactos econômicos e socioambientais esperados com a 
implantação de cada um dos macroeixos estruturantes, os resultados são comparados entre 
si com o auxílio da matriz de priorização, dessa forma são selecionados como prioritários 
os macroeixos com maior potencial de desenvolvimento para os estados nos dois critérios 
avaliados. A Figura 25 mostra como exemplo a priorização dos macroeixos estruturantes 
do Pará.

Figura 25: Priorização dos macroeixos estruturantes do Pará

Fonte: Análise Macrologística

Além dessa avaliação em termos de benefícios diante do investimento necessário, o 
estudo também identifica quais são os projetos com maior influência econômica em termos 
absolutos, independentes do montante necessário de investimento para a sua implantação. 
Esses eixos, quando não priorizados, foram considerados como eixos potenciais para o de-
senvolvimento dos estados, de modo que devem fazer parte dos planos de Governo a médio 
e longo prazos.

A Figura 26 mostra como exemplo a avaliação da influência econômica dos macro-
eixos estruturantes do Pará.

Figura 26: Influência econômica dos macroeixos estruturantes do Pará

Fonte: Análise Macrologística

3.3.2.2 Priorização dos Microeixos Alimentadores e Integradores

Assim como para os macroeixos estruturantes, os microeixos alimentadores e in-
tegradores foram avaliados em virtude dos seus benefícios econômicos e socioambientais.

A metodologia proposta utiliza a matriz de priorização do macroeixos, em que  os 
projetos são comparados em virtude da sua influência econômica e dos seus benefícios so-
cioeconômicos. Assim, a influência econômica também é ponderada pelo investimento ne-
cessário para a implantação do projeto, de modo que, o que se busca é priorizar projetos que 
tragam maiores benefícios econômico por real investido.

A Figura 27 mostra como exemplo a priorização dos projetos dos microeixos ali-
mentadores e integradores do Amapá.
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Figura 27: Economia potencial dos macroeixos estruturantes do Pará

Fonte: Análise Macrologística

4 RESULTADOS

Diante da metodologia apresentada, a seguir serão apresentados os principais re-
sultados dos diagnósticos e análises realizadas nos Relatório Técnicos do presente trabalho.

4.1 Amapá

4.1.1 Situação logística atual do Amapá

O Amapá é um estado que conta com todos os modais de transporte implantados, 
rodovias, ferrovias, hidrovias e dutovias, assim como uma infraestrutura de portos e termi-
nais hidroviários destinados a movimentação de cargas e passageiros do estado.

Essa infraestrutura instalada se concentra, principalmente, no entanto, no entorno 
de Macapá, o que faz com que uma vasta área do seu território não possua infraestrutura de 
transporte implantada em condições de atender a movimentação tanto de cargas quanto de 
passageiros nas diversas regiões do estado. O presente Capítulo apresenta um resumo das 
principais infraestruturas de transporte do Amapá.

4.1.1.1 Rodovias

O Amapá possui um total de 2.297 km de rodovias implantadas e mais 4.937 km de 
rodovias ainda planejadas. Do total de rodovias implantadas apenas 473 km são pavimenta-
dos, o equivalente a aproximadamente 20% do total das rodovias implantadas.

A densidade rodoviária do Amapá é de aproximadamente 16 km de rodovias para 
cada mil km2 de área territorial, 50 vezes inferior à densidade rodoviária do estado de São 
Paulo. Se considerarmos somente as rodovias pavimentadas, a densidade do Amapá é de 
apenas 3 km de rodovias pavimentadas por mil km2 de área territorial, aproximadamente 40 
vezes inferior à do estado de São Paulo. Tal fato, logo, demonstra a carência do estado com 
relação ao modal rodoviário que representa um dos principais fatores de desenvolvimento 
social e econômico para a região. 

O estudo identificou cinco principais rodovias no estado, a BR-156, a BR-210, a AP-
010, a AP-070 e a AP-260, as quais, juntas, totalizam uma extensão de 1.521 km. Desta ex-
tensão, 66% se encontra em condições regulares de tráfego enquanto que outros 34% estão 
em péssimas condições. A Figura 28 apresenta a localização e a condição atual dessas prin-
cipais rodovias.  

Figura 28: Localização e condição geral das principais rodovias do Amapá - 2012

Fonte: DNIT, CNT, análise Macrologística

Dentre essas rodovias, merecem destaque a BR-156 e BR-210 pois representam, res-
pectivamente, os principais eixos de transporte de norte a sul e leste a oeste do estado.

A BR-156 cruza o Amapá de norte a sul desde a região de Vitória do Jari, na divisa 
com o Pará até o Oiapoque na divisa com a Guiana Francesa. A rodovia possui uma exten-
são total de 823 km, sendo que 796 km encontram-se implantados. Os principais municípios 
atendidos pela rodovia são Laranjal do Jari, Amapá, Calçoene e Oiapoque, além de permitir 
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Figura 27: Economia potencial dos macroeixos estruturantes do Pará

Fonte: Análise Macrologística

4 RESULTADOS

Diante da metodologia apresentada, a seguir serão apresentados os principais re-
sultados dos diagnósticos e análises realizadas nos Relatório Técnicos do presente trabalho.

4.1 Amapá

4.1.1 Situação logística atual do Amapá

O Amapá é um estado que conta com todos os modais de transporte implantados, 
rodovias, ferrovias, hidrovias e dutovias, assim como uma infraestrutura de portos e termi-
nais hidroviários destinados a movimentação de cargas e passageiros do estado.

Essa infraestrutura instalada se concentra, principalmente, no entanto, no entorno 
de Macapá, o que faz com que uma vasta área do seu território não possua infraestrutura de 
transporte implantada em condições de atender a movimentação tanto de cargas quanto de 
passageiros nas diversas regiões do estado. O presente Capítulo apresenta um resumo das 
principais infraestruturas de transporte do Amapá.

4.1.1.1 Rodovias

O Amapá possui um total de 2.297 km de rodovias implantadas e mais 4.937 km de 
rodovias ainda planejadas. Do total de rodovias implantadas apenas 473 km são pavimenta-
dos, o equivalente a aproximadamente 20% do total das rodovias implantadas.

A densidade rodoviária do Amapá é de aproximadamente 16 km de rodovias para 
cada mil km2 de área territorial, 50 vezes inferior à densidade rodoviária do estado de São 
Paulo. Se considerarmos somente as rodovias pavimentadas, a densidade do Amapá é de 
apenas 3 km de rodovias pavimentadas por mil km2 de área territorial, aproximadamente 40 
vezes inferior à do estado de São Paulo. Tal fato, logo, demonstra a carência do estado com 
relação ao modal rodoviário que representa um dos principais fatores de desenvolvimento 
social e econômico para a região. 

O estudo identificou cinco principais rodovias no estado, a BR-156, a BR-210, a AP-
010, a AP-070 e a AP-260, as quais, juntas, totalizam uma extensão de 1.521 km. Desta ex-
tensão, 66% se encontra em condições regulares de tráfego enquanto que outros 34% estão 
em péssimas condições. A Figura 28 apresenta a localização e a condição atual dessas prin-
cipais rodovias.  

Figura 28: Localização e condição geral das principais rodovias do Amapá - 2012

Fonte: DNIT, CNT, análise Macrologística

Dentre essas rodovias, merecem destaque a BR-156 e BR-210 pois representam, res-
pectivamente, os principais eixos de transporte de norte a sul e leste a oeste do estado.

A BR-156 cruza o Amapá de norte a sul desde a região de Vitória do Jari, na divisa 
com o Pará até o Oiapoque na divisa com a Guiana Francesa. A rodovia possui uma exten-
são total de 823 km, sendo que 796 km encontram-se implantados. Os principais municípios 
atendidos pela rodovia são Laranjal do Jari, Amapá, Calçoene e Oiapoque, além de permitir 
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o acesso a capital Macapá através da BR-010. As condições de tráfego ao longo do seu per-
curso variam de regulares a péssimas, sendo que o trecho crítico está no trecho entre Laran-
jal do Jari e o entroncamento com a BR-010, ao sul de Macapá.

Já a BR-210 é uma rodovia de ligação no sentido leste-oeste que se estende plane-
jada desde o Amazonas, passando também pelos estados do Pará e Roraima. No Amapá, 
a rodovia encontra-se com 305 km implantados desde Rio Jacaré até Macapá. Nesse 
trajeto, as condições de tráfego variam entre regulares e ruins, sendo que os principais 
municípios atendidos pela rodovia são Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari e Por-
to Grande.

As demais rodovias representam principalmente ligações locais de acesso a diversos 
municípios do estado. A rodovia AP-010, por exemplo, é uma rodovia estadual que liga 
Macapá ao distrito de Mazagão Velho, enquanto que a AP-070 possibilita a ligação entre a 
capital Macapá e o município de Cutias do Araguari. Já a AP-260 liga o distrito de Lourenço 
ao entroncamento com a BR-156. 

De fato, nota-se que o modal rodoviário no Amapá é escasso e apresenta-se em con-
dições inadequadas de uso na maior parte da malha implantada em praticamente todo o 
Amapá. A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), desse mo-
dal no Estado, apresenta as seguintes conclusões. Vide Figura 29.

Figura 29: Análise SWOT do modal rodoviário no Amapá

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do diagnóstico da situação atual das rodovias do Amapá pode ser 
encontrado no Relatório Técnico 1A – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do 
Amapá.

4.1.1.2 Hidrovias

O estado do Amapá conta com 4 rios com potencial de exploração hidroviária, sendo 
eles os rios Amazonas, Oiapoque, Jari e Araguari. No entanto, apenas os rios Amazonas e 
Jari apresentam condições para navegação em uma extensão total de 1.756 km, conforme 
apresenta a Figura 30, abaixo.

Figura 30: Principais rios e hidrovias do Amapá - 2012

Fonte: ANTAQ, Ministério dos Transportes, DNIT, análise Macrologística

Dentre esses dois rios, o Amazonas é navegável durante o ano todo em toda a sua 
extensão no estado do Amapá apresentando calados superiores à 11,5 metros em todo o seu 
curso. Esse calado é limitado pela Barra Norte do rio, que restringe a navegação marítima 
e de cabotagem para embarcações do tipo Handymax, ou Panamax de até 50 mil toneladas, 
por toda a hidrovia do Amazonas.

Já o rio Jari, localizado na divisa do Amapá com o Pará, possui uma extensão total 
de 800 km, dos quais apenas 110 km são navegáveis entre a sua foz no rio Amazonas e o 
município de Santo Antônio da Cachoeira. O trecho navegável permite a navegação de em-
barcações com calado de 10 metros até Munguba e Monte Dourado, onde se localizam os 
terminais portuários de Munguba e de Jari. 
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o acesso a capital Macapá através da BR-010. As condições de tráfego ao longo do seu per-
curso variam de regulares a péssimas, sendo que o trecho crítico está no trecho entre Laran-
jal do Jari e o entroncamento com a BR-010, ao sul de Macapá.

Já a BR-210 é uma rodovia de ligação no sentido leste-oeste que se estende plane-
jada desde o Amazonas, passando também pelos estados do Pará e Roraima. No Amapá, 
a rodovia encontra-se com 305 km implantados desde Rio Jacaré até Macapá. Nesse 
trajeto, as condições de tráfego variam entre regulares e ruins, sendo que os principais 
municípios atendidos pela rodovia são Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari e Por-
to Grande.

As demais rodovias representam principalmente ligações locais de acesso a diversos 
municípios do estado. A rodovia AP-010, por exemplo, é uma rodovia estadual que liga 
Macapá ao distrito de Mazagão Velho, enquanto que a AP-070 possibilita a ligação entre a 
capital Macapá e o município de Cutias do Araguari. Já a AP-260 liga o distrito de Lourenço 
ao entroncamento com a BR-156. 

De fato, nota-se que o modal rodoviário no Amapá é escasso e apresenta-se em con-
dições inadequadas de uso na maior parte da malha implantada em praticamente todo o 
Amapá. A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), desse mo-
dal no Estado, apresenta as seguintes conclusões. Vide Figura 29.

Figura 29: Análise SWOT do modal rodoviário no Amapá

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do diagnóstico da situação atual das rodovias do Amapá pode ser 
encontrado no Relatório Técnico 1A – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do 
Amapá.

4.1.1.2 Hidrovias

O estado do Amapá conta com 4 rios com potencial de exploração hidroviária, sendo 
eles os rios Amazonas, Oiapoque, Jari e Araguari. No entanto, apenas os rios Amazonas e 
Jari apresentam condições para navegação em uma extensão total de 1.756 km, conforme 
apresenta a Figura 30, abaixo.

Figura 30: Principais rios e hidrovias do Amapá - 2012

Fonte: ANTAQ, Ministério dos Transportes, DNIT, análise Macrologística

Dentre esses dois rios, o Amazonas é navegável durante o ano todo em toda a sua 
extensão no estado do Amapá apresentando calados superiores à 11,5 metros em todo o seu 
curso. Esse calado é limitado pela Barra Norte do rio, que restringe a navegação marítima 
e de cabotagem para embarcações do tipo Handymax, ou Panamax de até 50 mil toneladas, 
por toda a hidrovia do Amazonas.

Já o rio Jari, localizado na divisa do Amapá com o Pará, possui uma extensão total 
de 800 km, dos quais apenas 110 km são navegáveis entre a sua foz no rio Amazonas e o 
município de Santo Antônio da Cachoeira. O trecho navegável permite a navegação de em-
barcações com calado de 10 metros até Munguba e Monte Dourado, onde se localizam os 
terminais portuários de Munguba e de Jari. 
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Os demais rios, Oiapoque e Araguari, não são utilizados comercialmente, servindo 
apensas a movimentações locais de cargas e passageiros. O detalhamento do diagnóstico da 
situação atual das hidrovias do Amapá pode ser encontrado no Relatório Técnico 1A – Ava-
liação da Situação Atual da Infraestrutura do Amapá.

A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), do modal 
hidroviário no Amapá, apresenta as seguintes conclusões. Vide Figura 31.

Figura 31: Análise SWOT do modal hidroviário no Amapá

Fonte: Análise Macrologística

1.1.1.3 Ferrovias

O Amapá conta com apenas uma ferrovia implantada, a Estrada de Ferro do Amapá 
(EF Amapá) que faz parte do sistema logístico dedicado da Anglo Ferrous para o transporte 
de minério de ferro desde Serra do Navio até o terminal de embarque no Porto de Santana. 

A ferrovia possui um traçado de aproximadamente 194 km em bitola de 1,435 me-
tros e transportou em 2012 6,5 milhões de toneladas de minério de ferro. Vide Figura 32.

Figura 32: EF Amapá

Fonte: ANTT

O detalhamento do diagnóstico da EF Amapá pode ser encontrado no Relatório 
Técnico 1A – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Amapá.

4.1.1.4 Dutovias

O estado do Amapá conta com apenas uma dutovia implantada que serve ao trans-
porte de minério de caulim da empresa Cadam entre Munguba e o Terminal Caulim da 
Amazônia. O duto possui uma extensão de 7 km, diâmetro de 10” e capacidade nominal de 
transporte de aproximadamente 800 mil toneladas anuais.

O detalhamento do diagnóstico da infraestrutura dutoviária do Amapá pode ser en-
contrado no Relatório Técnico 1A – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Ama-
pá.

4.1.1.5 Portos e terminais hidroviários

A infraestrutura portuária de cargas do Amapá conta com um Porto Organizado e 
mais dois Terminais de Uso Privativo, conforme mostra a Figura 33 a seguir.
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Os demais rios, Oiapoque e Araguari, não são utilizados comercialmente, servindo 
apensas a movimentações locais de cargas e passageiros. O detalhamento do diagnóstico da 
situação atual das hidrovias do Amapá pode ser encontrado no Relatório Técnico 1A – Ava-
liação da Situação Atual da Infraestrutura do Amapá.

A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), do modal 
hidroviário no Amapá, apresenta as seguintes conclusões. Vide Figura 31.

Figura 31: Análise SWOT do modal hidroviário no Amapá

Fonte: Análise Macrologística

1.1.1.3 Ferrovias

O Amapá conta com apenas uma ferrovia implantada, a Estrada de Ferro do Amapá 
(EF Amapá) que faz parte do sistema logístico dedicado da Anglo Ferrous para o transporte 
de minério de ferro desde Serra do Navio até o terminal de embarque no Porto de Santana. 

A ferrovia possui um traçado de aproximadamente 194 km em bitola de 1,435 me-
tros e transportou em 2012 6,5 milhões de toneladas de minério de ferro. Vide Figura 32.

Figura 32: EF Amapá

Fonte: ANTT

O detalhamento do diagnóstico da EF Amapá pode ser encontrado no Relatório 
Técnico 1A – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Amapá.

4.1.1.4 Dutovias

O estado do Amapá conta com apenas uma dutovia implantada que serve ao trans-
porte de minério de caulim da empresa Cadam entre Munguba e o Terminal Caulim da 
Amazônia. O duto possui uma extensão de 7 km, diâmetro de 10” e capacidade nominal de 
transporte de aproximadamente 800 mil toneladas anuais.

O detalhamento do diagnóstico da infraestrutura dutoviária do Amapá pode ser en-
contrado no Relatório Técnico 1A – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Ama-
pá.

4.1.1.5 Portos e terminais hidroviários

A infraestrutura portuária de cargas do Amapá conta com um Porto Organizado e 
mais dois Terminais de Uso Privativo, conforme mostra a Figura 33 a seguir.
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Figura 33: Portos e Terminais de Uso Privativo do Amapá

Fonte: ANTAQ, CDS, análise Macrologística

Como pode ser observado, toda essa infraestrutura se localiza em Santana, próximo 
a Macapá. Dentre os portos e terminais destaca-se o Terminal de Uso Privativo da Anglo 
Ferrous, que movimenta o maior volume da carga portuária do estado, sendo esta composta 
exclusivamente de minério de ferro. 

O Porto de Santana e o Terminal de Uso Privativo da Bertolini, por sua vez, são res-
ponsáveis principalmente pelo escoamento e abastecimento de combustível e carga geral do 
Amapá. As Figuras 34 e 35 apresentam a movimentação dos portos e terminais do estado 
assim como os principais tipos de cargas embarcadas e desembarcadas. 

Figura 34: Movimentação de cargas nos portos e terminais do Amapá - 2012

Fonte: ANTAQ, análise Macrologística

Figura 35: Movimentação de cargas nos portos e terminais do Amapá por produto e tipo de fluxo - 2012

Fonte: ANTAQ, análise Macrologística

Com relação aos terminais de passageiros do estado, assim como no caso da movi-
mentação de cargas, eles se concentram na região de Macapá, onde está localizada a maior 
população do Amapá. De fato, nessa região estão localizado dez dos onze principais termi-
nais de passageiros do estado. Vide Figura 36.

Figura 36: Principais terminais de passageiros do Amapá

Fonte: FADESP, IBGE, análise Macrologística

A partir do diagnóstico detalhado e avaliação da infraestrutura física e operacional 
dos portos e terminais do Amapá, apresentada por completo no Relatório Técnico 1A – Ava-
liação da Situação Atual da Infraestrutura do Amapá, a análise de forças, fraquezas, opor-
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Figura 33: Portos e Terminais de Uso Privativo do Amapá

Fonte: ANTAQ, CDS, análise Macrologística

Como pode ser observado, toda essa infraestrutura se localiza em Santana, próximo 
a Macapá. Dentre os portos e terminais destaca-se o Terminal de Uso Privativo da Anglo 
Ferrous, que movimenta o maior volume da carga portuária do estado, sendo esta composta 
exclusivamente de minério de ferro. 

O Porto de Santana e o Terminal de Uso Privativo da Bertolini, por sua vez, são res-
ponsáveis principalmente pelo escoamento e abastecimento de combustível e carga geral do 
Amapá. As Figuras 34 e 35 apresentam a movimentação dos portos e terminais do estado 
assim como os principais tipos de cargas embarcadas e desembarcadas. 

Figura 34: Movimentação de cargas nos portos e terminais do Amapá - 2012

Fonte: ANTAQ, análise Macrologística

Figura 35: Movimentação de cargas nos portos e terminais do Amapá por produto e tipo de fluxo - 2012

Fonte: ANTAQ, análise Macrologística

Com relação aos terminais de passageiros do estado, assim como no caso da movi-
mentação de cargas, eles se concentram na região de Macapá, onde está localizada a maior 
população do Amapá. De fato, nessa região estão localizado dez dos onze principais termi-
nais de passageiros do estado. Vide Figura 36.

Figura 36: Principais terminais de passageiros do Amapá

Fonte: FADESP, IBGE, análise Macrologística

A partir do diagnóstico detalhado e avaliação da infraestrutura física e operacional 
dos portos e terminais do Amapá, apresentada por completo no Relatório Técnico 1A – Ava-
liação da Situação Atual da Infraestrutura do Amapá, a análise de forças, fraquezas, opor-
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tunidades e ameaças (análise SWOT) do modal portuário no Amapá apresenta as seguintes 
principais conclusões. Vide Figura 37.

Figura 37: Análise SWOT do modal portuário no Amapá

Fonte: Análise Macrologística

4.1.1.6 Aeroportos

No caso dos aeroportos, o Amapá conta com apenas um aeroporto localizado em 
Macapá, que representa o 4º aeroporto mais movimentado da região Norte. O aeroporto 
possui uma área total de 15,2 milhões de m2, uma pista de 2.100 metros e um estacionamen-
to para 15 aeronaves. Sua infraestrutura para operação de cargas abrange uma área de arma-
zenagem de cargas aérea (TECA) com 180 m2 que em 2012 movimentou 3,4 mil toneladas 
de cargas. As principais companhias aéreas em operação nesse aeroporto são: Tam, Gol, Sete 
e Azul, operando com linhas regulares com o aeroporto de Belém no Pará.

A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT) do modal 
aeroportuário no Amapá apresenta as seguintes principais conclusões. Vide Figura 38.

Figura 38: Análise SWOT do modal aeroportuário no Amapá

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do diagnóstico da infraestrutura aeroportuária do Amapá é apre-
sentado no Relatório Técnico 1A – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Amapá.

4.1.2 Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais do Amapá

O diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais do Amapá tem como obje-
tivo avaliar a movimentação de cargas atual e futura do estado, o que, juntamente com a 
movimentação de passageiros, compreende a demanda de utilização da infraestrutura de 
transporte existente no estado assim como o nível esperado de utilização futura dessa infra-
estrutura.

4.1.2.1 Caracterização das microrregiões 

De acordo com a divisão territorial do IBGE, o estado do Amapá possui quatro mi-
crorregiões: Oiapoque, Amapá, Macapá e Mazagão. A região de Macapá é de longe a mais 
representativa para a economia do estado, representando 81% da população, 85% do PIB, 
90% das exportações e 100% das importações. Vide Figura 39.
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tunidades e ameaças (análise SWOT) do modal portuário no Amapá apresenta as seguintes 
principais conclusões. Vide Figura 37.

Figura 37: Análise SWOT do modal portuário no Amapá

Fonte: Análise Macrologística

4.1.1.6 Aeroportos

No caso dos aeroportos, o Amapá conta com apenas um aeroporto localizado em 
Macapá, que representa o 4º aeroporto mais movimentado da região Norte. O aeroporto 
possui uma área total de 15,2 milhões de m2, uma pista de 2.100 metros e um estacionamen-
to para 15 aeronaves. Sua infraestrutura para operação de cargas abrange uma área de arma-
zenagem de cargas aérea (TECA) com 180 m2 que em 2012 movimentou 3,4 mil toneladas 
de cargas. As principais companhias aéreas em operação nesse aeroporto são: Tam, Gol, Sete 
e Azul, operando com linhas regulares com o aeroporto de Belém no Pará.

A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT) do modal 
aeroportuário no Amapá apresenta as seguintes principais conclusões. Vide Figura 38.

Figura 38: Análise SWOT do modal aeroportuário no Amapá

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do diagnóstico da infraestrutura aeroportuária do Amapá é apre-
sentado no Relatório Técnico 1A – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Amapá.

4.1.2 Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais do Amapá

O diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais do Amapá tem como obje-
tivo avaliar a movimentação de cargas atual e futura do estado, o que, juntamente com a 
movimentação de passageiros, compreende a demanda de utilização da infraestrutura de 
transporte existente no estado assim como o nível esperado de utilização futura dessa infra-
estrutura.

4.1.2.1 Caracterização das microrregiões 

De acordo com a divisão territorial do IBGE, o estado do Amapá possui quatro mi-
crorregiões: Oiapoque, Amapá, Macapá e Mazagão. A região de Macapá é de longe a mais 
representativa para a economia do estado, representando 81% da população, 85% do PIB, 
90% das exportações e 100% das importações. Vide Figura 39.
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Figura 39: Caracterização geral das Microrregiões do Amapá

Fonte: IBGE, MDIC, análise Macrologística

Os principais produtos do Amapá são a madeira e o minério de ferro. Dentre eles 
a madeira tem relevância em praticamente todo o estado, enquanto que o minério de ferro 
é produzido principalmente na microrregião de Macapá. A Tabela 1 a seguir apresenta os 
principais produtos produzidos, exportados e importados pelas microrregiões do Amapá.

Tabela 1: Principais produtos produzidos, exportados e importados pelas microrregiões do Amapá

Microrregião Principais produtos 
produzidos em volume

Principais produtos 
exportados em valor

Principais produtos 
importados em valor

Oiapoque madeira serrada na na

Amapá toras, madeira serrada e 
bubalinos na na

Macapá minério de ferro, toras, madeira 
serrada e cavaco de madeira

minério de ferro e cavaco de 
madeira

aço, material de construção, 
material elétrico, produtos de 

consumo no geral

Mazagão minério de ferro, caulim, 
madeira serrada e cromo minério de ferro e cromo na

Fonte: IBGE, MDIC, análise Macrologística

A caracterização completa das microrregiões do Amapá com o detalhamento da 
produção, principais polos econômicos, produtos e valores de exportação e importação, en-
tre outras informações relevantes é apresentada no Relatório Técnico 2A – Diagnóstico dos 
polos produtivos atuais e potenciais no Amapá.

4.1.2.2 Detalhamento das cadeias produtivas

O detalhamento das cadeias produtivas envolve a identificação dos principais fluxos 
logísticos atuais e futuros das principais cadeias produtivas do Amapá. O primeiro passo é 
a seleção das cadeias produtivas estratégicas mais representativas para a movimentação de 
cargas do estado, as quais terão seus fluxos logísticos detalhadamente mapeados.

Para isso, parte-se da análise da Balança Comercial do Amapá, apresentada na Figu-
ra 40, na qual se percebe que as cadeias produtivas do ferro e aço, da madeira e do cromo 
representam 99,8% da movimentação em volume e 87,7% da movimentação em valor da Ba-
lança Comercial do estado, sendo assim selecionadas como cadeias produtivas estratégicas 
do comércio exterior do Amapá.

Figura 40: Balança Comercial do Amapá - 2011

Fonte: MDIC, análise Macrologística

O próximo passo é a análise do setor produtivo do Amapá, visando à identificação 
das cadeias produtivas estratégicas do estado que não fazem parte da sua Balança Comercial. 

A análise da produção agropecuária do Amapá, apresentada na Figura 41, mostra 
também a importância da mandioca, dos bubalinos e dos bovinos, principalmente na região 
Norte do Amapá. 
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Figura 39: Caracterização geral das Microrregiões do Amapá

Fonte: IBGE, MDIC, análise Macrologística

Os principais produtos do Amapá são a madeira e o minério de ferro. Dentre eles 
a madeira tem relevância em praticamente todo o estado, enquanto que o minério de ferro 
é produzido principalmente na microrregião de Macapá. A Tabela 1 a seguir apresenta os 
principais produtos produzidos, exportados e importados pelas microrregiões do Amapá.

Tabela 1: Principais produtos produzidos, exportados e importados pelas microrregiões do Amapá

Microrregião Principais produtos 
produzidos em volume

Principais produtos 
exportados em valor

Principais produtos 
importados em valor

Oiapoque madeira serrada na na

Amapá toras, madeira serrada e 
bubalinos na na

Macapá minério de ferro, toras, madeira 
serrada e cavaco de madeira

minério de ferro e cavaco de 
madeira

aço, material de construção, 
material elétrico, produtos de 

consumo no geral

Mazagão minério de ferro, caulim, 
madeira serrada e cromo minério de ferro e cromo na

Fonte: IBGE, MDIC, análise Macrologística

A caracterização completa das microrregiões do Amapá com o detalhamento da 
produção, principais polos econômicos, produtos e valores de exportação e importação, en-
tre outras informações relevantes é apresentada no Relatório Técnico 2A – Diagnóstico dos 
polos produtivos atuais e potenciais no Amapá.

4.1.2.2 Detalhamento das cadeias produtivas

O detalhamento das cadeias produtivas envolve a identificação dos principais fluxos 
logísticos atuais e futuros das principais cadeias produtivas do Amapá. O primeiro passo é 
a seleção das cadeias produtivas estratégicas mais representativas para a movimentação de 
cargas do estado, as quais terão seus fluxos logísticos detalhadamente mapeados.

Para isso, parte-se da análise da Balança Comercial do Amapá, apresentada na Figu-
ra 40, na qual se percebe que as cadeias produtivas do ferro e aço, da madeira e do cromo 
representam 99,8% da movimentação em volume e 87,7% da movimentação em valor da Ba-
lança Comercial do estado, sendo assim selecionadas como cadeias produtivas estratégicas 
do comércio exterior do Amapá.

Figura 40: Balança Comercial do Amapá - 2011

Fonte: MDIC, análise Macrologística

O próximo passo é a análise do setor produtivo do Amapá, visando à identificação 
das cadeias produtivas estratégicas do estado que não fazem parte da sua Balança Comercial. 

A análise da produção agropecuária do Amapá, apresentada na Figura 41, mostra 
também a importância da mandioca, dos bubalinos e dos bovinos, principalmente na região 
Norte do Amapá. 
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Figura 41: Produção agropecuária do Amapá - 2011

Fonte: IBGE, análise Macrologística

No que tange ao extrativismo e à silvicultura do estado, apresentada na Figura 42, 
além das cadeias já identificadas na análise da Balança Comercial, nota-se ainda a relevância 
das cadeias produtivas do caulim e da areia, também localizadas principalmente na Micror-
região de Macapá.

Figura 42: Produção extrativista e silvicultura do Amapá - 2011

Fonte: IBGE, DNPM, análise Macrologística

Por fim, no que tange à produção industrial, apresentada na Figura 43, verifica-se 
que esta se localiza principalmente na Microrregião de Macapá e que as principais cadeias 

produtivas do setor já fazem parte das cadeias estratégicas selecionadas nas etapas anterio-
res, assim, não se inclui nenhuma nova cadeia produtiva estratégica às já selecionadas.

Figura 43: Produção industrial do Amapá - 2010

Fonte: IBGE, análise Macrologística

Desse modo, conforme mostra a Figura 44, foram selecionadas oito cadeias produti-
vas estratégicas para o estado do Amapá: Areia, Bovinos, Bubalinos, Caulim, Cromo, Ferro 
e Aço, Madeira e Mandioca, as quais terão mapeados os seus principais fluxos logísticos. 

Figura 44: Cadeias estratégicas selecionadas do Amapá

Fonte: Análise Macrologística
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Figura 41: Produção agropecuária do Amapá - 2011

Fonte: IBGE, análise Macrologística

No que tange ao extrativismo e à silvicultura do estado, apresentada na Figura 42, 
além das cadeias já identificadas na análise da Balança Comercial, nota-se ainda a relevância 
das cadeias produtivas do caulim e da areia, também localizadas principalmente na Micror-
região de Macapá.

Figura 42: Produção extrativista e silvicultura do Amapá - 2011

Fonte: IBGE, DNPM, análise Macrologística

Por fim, no que tange à produção industrial, apresentada na Figura 43, verifica-se 
que esta se localiza principalmente na Microrregião de Macapá e que as principais cadeias 

produtivas do setor já fazem parte das cadeias estratégicas selecionadas nas etapas anterio-
res, assim, não se inclui nenhuma nova cadeia produtiva estratégica às já selecionadas.

Figura 43: Produção industrial do Amapá - 2010

Fonte: IBGE, análise Macrologística

Desse modo, conforme mostra a Figura 44, foram selecionadas oito cadeias produti-
vas estratégicas para o estado do Amapá: Areia, Bovinos, Bubalinos, Caulim, Cromo, Ferro 
e Aço, Madeira e Mandioca, as quais terão mapeados os seus principais fluxos logísticos. 

Figura 44: Cadeias estratégicas selecionadas do Amapá

Fonte: Análise Macrologística
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As cadeias produtivas selecionadas são compostas por 37 produtos estratégicos que 
fazem parte dos seus respectivos processos logísticos de produção, no entanto, diversos des-
ses produtos não representam fluxos relevantes de movimentação, sendo inferiores a 10 mil 
toneladas anuais (o que representa aproximadamente o fluxo de uma carreta diária), ou 
então são de com consumo local, junto aos lugares de produção, não gerando fluxos de mo-
vimentação de cargas. Tais produtos foram excluídos da análise.

Vale mencionar que durante os workshops para a seleção das cadeias estratégicas do 
Amapá, foi constatada a prioridade estratégica do Governo do Estado para outros quatro 
produtos: açaí, bubalinos, castanha e pescados, os quais também foram pertinentemente 
adicionados aos produtos estratégicos a serem estudados.

A Figura 45 a seguir apresenta os produtos estratégicos selecionados para o Amapá.

Figura 45: Produtos estratégicos selecionados do Amapá

Fonte: Análise Macrologística

Conforme já apresentado na metodologia do trabalho, para cada produto estra-
tégico foi realizado um mapeamento detalhado dos seus fluxos logísticos envolvendo a 
identificação dos principais polos de produção atuais e futuros e os respectivos volume 
produzidos; os fluxos logísticos de exportação, importação e mercado interno, iden-
tificando os volumes movimentados e principais modais e terminais utilizados para a 
movimentação; e a projeção dos volumes movimentados tanto para mercado externo 
quanto interno.

Esse mapeamento encontra-se apresentado com detalhes no Relatório Técnico 2A 
–  Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais no Amapá.

Além dos produtos estratégicos estudados com maior detalhe, o estudo trata tam-
bém dos fluxos de abastecimento de cargas do Amapá, apresentados de maneira consolidada 
na Figura 46. Os fluxos de abastecimento se concentram na região de Macapá, que represen-
ta 81% do consumo de cargas de abastecimento do estado, e são compostos principalmente 
por alimentos, materiais de construção e combustíveis. 

Figura 46: Consolidado dos fluxos de abastecimento do Amapá - 2011

Fonte: ANTAQ, FIPE, IBGE, análise Macrologística

Esses fluxos são de grande relevância para a movimentação de cargas e utilização da 
infraestrutura de transporte do estado, devendo assim fazer parte das análises de priorização 
a serem realizadas.

4.1.3 Priorização de projetos logísticos do Amapá

Como exposto na metodologia do presente trabalho, a priorização dos projetos lo-
gísticos do Amapá tem como objetivo principal a identificação de quais projetos de infraes-
trutura de transporte do Amapá apresentam maior potencial de geração de ganhos econô-
micos, sociais e ambientais para o estado, hierarquizando assim a prioridade de implantação 
no curto prazo, em razão de seu potencial desenvolvedor.

Para tanto, essa etapa do trabalho consolida os fluxos de cargas identificados no diag-
nóstico dos polos produtivos, adicionando a estes os fluxos de passageiros, abastecimento 
e passagem existentes em cada microrregião do Amapá. Com isso o estudo identifica a de-
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As cadeias produtivas selecionadas são compostas por 37 produtos estratégicos que 
fazem parte dos seus respectivos processos logísticos de produção, no entanto, diversos des-
ses produtos não representam fluxos relevantes de movimentação, sendo inferiores a 10 mil 
toneladas anuais (o que representa aproximadamente o fluxo de uma carreta diária), ou 
então são de com consumo local, junto aos lugares de produção, não gerando fluxos de mo-
vimentação de cargas. Tais produtos foram excluídos da análise.

Vale mencionar que durante os workshops para a seleção das cadeias estratégicas do 
Amapá, foi constatada a prioridade estratégica do Governo do Estado para outros quatro 
produtos: açaí, bubalinos, castanha e pescados, os quais também foram pertinentemente 
adicionados aos produtos estratégicos a serem estudados.

A Figura 45 a seguir apresenta os produtos estratégicos selecionados para o Amapá.

Figura 45: Produtos estratégicos selecionados do Amapá

Fonte: Análise Macrologística

Conforme já apresentado na metodologia do trabalho, para cada produto estra-
tégico foi realizado um mapeamento detalhado dos seus fluxos logísticos envolvendo a 
identificação dos principais polos de produção atuais e futuros e os respectivos volume 
produzidos; os fluxos logísticos de exportação, importação e mercado interno, iden-
tificando os volumes movimentados e principais modais e terminais utilizados para a 
movimentação; e a projeção dos volumes movimentados tanto para mercado externo 
quanto interno.

Esse mapeamento encontra-se apresentado com detalhes no Relatório Técnico 2A 
–  Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais no Amapá.

Além dos produtos estratégicos estudados com maior detalhe, o estudo trata tam-
bém dos fluxos de abastecimento de cargas do Amapá, apresentados de maneira consolidada 
na Figura 46. Os fluxos de abastecimento se concentram na região de Macapá, que represen-
ta 81% do consumo de cargas de abastecimento do estado, e são compostos principalmente 
por alimentos, materiais de construção e combustíveis. 

Figura 46: Consolidado dos fluxos de abastecimento do Amapá - 2011

Fonte: ANTAQ, FIPE, IBGE, análise Macrologística

Esses fluxos são de grande relevância para a movimentação de cargas e utilização da 
infraestrutura de transporte do estado, devendo assim fazer parte das análises de priorização 
a serem realizadas.

4.1.3 Priorização de projetos logísticos do Amapá

Como exposto na metodologia do presente trabalho, a priorização dos projetos lo-
gísticos do Amapá tem como objetivo principal a identificação de quais projetos de infraes-
trutura de transporte do Amapá apresentam maior potencial de geração de ganhos econô-
micos, sociais e ambientais para o estado, hierarquizando assim a prioridade de implantação 
no curto prazo, em razão de seu potencial desenvolvedor.

Para tanto, essa etapa do trabalho consolida os fluxos de cargas identificados no diag-
nóstico dos polos produtivos, adicionando a estes os fluxos de passageiros, abastecimento 
e passagem existentes em cada microrregião do Amapá. Com isso o estudo identifica a de-
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manda por infraestrutura de transporte de cada uma das regiões, a qual é comparada com 
as suas respectivas ofertas de infraestrutura, mapeadas na avaliação das infraestruturas de 
transporte do Amapá. O cruzamento de demanda e oferta de infraestrutura permite avaliar 
o seu uso, identificando assim os principais gargalos da infraestrutura de transporte do es-
tado.

Junto com a identificação dos gargalos existentes o estudo mapeou todos os proje-
tos logísticos pertinentes para a movimentação de cargas e passageiros do Amapá, os quais 
foram agrupados em quatro diferentes tipos de eixos, sendo eles: macroeixos estratégicos, 
macroeixos estruturantes e microeixos alimentadores e integradores, já apresentados na se-
ção de metodologia do presente trabalho. 

Dentre esses, os projetos pertencentes aos macroeixos estratégicos já são prioritários 
por serem eixos de transporte estratégicos para a movimentação regional de cargas e passa-
geiros. No caso dos demais eixos, as análises a seguir apresentadas identificam os macroeixos 
estruturantes e microeixos alimentadores e integradores propostos para o Amapá, que apre-
sentam maior potencial desenvolvedor e econômico para o estado diante dos investimentos 
necessários para a sua execução, priorizando a implantação de tais projetos no curto prazo.

4.1.3.1 Identificação dos principais gargalos logísticos atuais e potenciais

O primeiro passo para a avaliação dos gargalos logísticos do Amapá é a identifica-
ção da utilização atual e futura da infraestrutura de transportes do estado. Para isso, foram 
estimados os fluxos de veículos atuais e futuros nas rodovias, assim como a movimentação 
de cargas e passageiros nas hidrovias e ferrovias do estado. O propósito da análise é com-
preender se a oferta atual de infraestrutura está adequada ou não à demanda por transporte 
existente e esperada para o futuro, fornecendo assim maiores subsídios para a priorização 
de projetos logísticos do estado.

Para tanto, cada microrregião do Amapá teve calculado o uso da sua infraestrutura 
logística, utilizando como base os fluxos de movimentação de cargas e passageiros identifi-
cados. A Figura 47 apresenta como exemplo a movimentação de carga e passageiros assim 
como a utilização da infraestrutura de transporte na microrregião de Macapá.

Figura 47: Movimentação de cargas e passageiros e utilização da infraestrutura na microrregião de Macapá - 
2011 (2020)

Fonte: ANTAQ, DNIT, PNLT, FIPE, IBGE, análise Macrologística

O detalhamento do uso da infraestrutura logística das demais microrregiões do 
Amapá é apresentado no Relatório 3A – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no 
Amapá.

Para o cálculo do VDM, adotado como parâmetro para o uso da infraestrutura 
rodoviária, utilizou-se como base tanto a matriz origem-destino atual e futura dos pro-
dutos estratégicos estudados no Amapá assim como a movimentação atual e projetada 
de veículos de passeio, nas principais rodovias estaduais e federais do estado, e os fluxos 
de abastecimento de cargas oriundas de outras regiões com destino ao Amapá. No caso 
das hidrovias e ferrovias os parâmetros utilizados foram a movimentação de cargas em 
toneladas e a movimentação de pessoas foi tratada em número de passageiros, também 
calculados com base nas análises realizadas nas etapas anteriores do trabalho.

No Amapá, o modal rodoviário apresenta baixa utilização, de modo que atual-
mente não são observados gargalos de utilização de capacidade, no entanto, a qualidade 
das principais rodovias em uso no estado compromete sua eficiência, elevando os seus 
custos e o tempo de transporte. Futuramente, mesmo considerando-se o crescimento 
projetado nos fluxos de veículos para 2020, não são esperados gargalos de capacidade, 
no entanto, as perdas econômicas geradas pelas más condições das rodovias no geral de-
vem ser ainda maiores, prejudicando ainda mais a competitividade e desenvolvimento 
da sua economia.



IDENTIFICAÇÃO DOS MICROEIXOS DO TRANSPORTE DE CARGAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, AMAZONAS E PARÁ

Relatório Executivo Relatório Executivo

IDENTIFICAÇÃO DOS MICROEIXOS DO TRANSPORTE DE CARGAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, AMAZONAS E PARÁ

57

manda por infraestrutura de transporte de cada uma das regiões, a qual é comparada com 
as suas respectivas ofertas de infraestrutura, mapeadas na avaliação das infraestruturas de 
transporte do Amapá. O cruzamento de demanda e oferta de infraestrutura permite avaliar 
o seu uso, identificando assim os principais gargalos da infraestrutura de transporte do es-
tado.

Junto com a identificação dos gargalos existentes o estudo mapeou todos os proje-
tos logísticos pertinentes para a movimentação de cargas e passageiros do Amapá, os quais 
foram agrupados em quatro diferentes tipos de eixos, sendo eles: macroeixos estratégicos, 
macroeixos estruturantes e microeixos alimentadores e integradores, já apresentados na se-
ção de metodologia do presente trabalho. 

Dentre esses, os projetos pertencentes aos macroeixos estratégicos já são prioritários 
por serem eixos de transporte estratégicos para a movimentação regional de cargas e passa-
geiros. No caso dos demais eixos, as análises a seguir apresentadas identificam os macroeixos 
estruturantes e microeixos alimentadores e integradores propostos para o Amapá, que apre-
sentam maior potencial desenvolvedor e econômico para o estado diante dos investimentos 
necessários para a sua execução, priorizando a implantação de tais projetos no curto prazo.

4.1.3.1 Identificação dos principais gargalos logísticos atuais e potenciais

O primeiro passo para a avaliação dos gargalos logísticos do Amapá é a identifica-
ção da utilização atual e futura da infraestrutura de transportes do estado. Para isso, foram 
estimados os fluxos de veículos atuais e futuros nas rodovias, assim como a movimentação 
de cargas e passageiros nas hidrovias e ferrovias do estado. O propósito da análise é com-
preender se a oferta atual de infraestrutura está adequada ou não à demanda por transporte 
existente e esperada para o futuro, fornecendo assim maiores subsídios para a priorização 
de projetos logísticos do estado.

Para tanto, cada microrregião do Amapá teve calculado o uso da sua infraestrutura 
logística, utilizando como base os fluxos de movimentação de cargas e passageiros identifi-
cados. A Figura 47 apresenta como exemplo a movimentação de carga e passageiros assim 
como a utilização da infraestrutura de transporte na microrregião de Macapá.

Figura 47: Movimentação de cargas e passageiros e utilização da infraestrutura na microrregião de Macapá - 
2011 (2020)

Fonte: ANTAQ, DNIT, PNLT, FIPE, IBGE, análise Macrologística

O detalhamento do uso da infraestrutura logística das demais microrregiões do 
Amapá é apresentado no Relatório 3A – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no 
Amapá.

Para o cálculo do VDM, adotado como parâmetro para o uso da infraestrutura 
rodoviária, utilizou-se como base tanto a matriz origem-destino atual e futura dos pro-
dutos estratégicos estudados no Amapá assim como a movimentação atual e projetada 
de veículos de passeio, nas principais rodovias estaduais e federais do estado, e os fluxos 
de abastecimento de cargas oriundas de outras regiões com destino ao Amapá. No caso 
das hidrovias e ferrovias os parâmetros utilizados foram a movimentação de cargas em 
toneladas e a movimentação de pessoas foi tratada em número de passageiros, também 
calculados com base nas análises realizadas nas etapas anteriores do trabalho.

No Amapá, o modal rodoviário apresenta baixa utilização, de modo que atual-
mente não são observados gargalos de utilização de capacidade, no entanto, a qualidade 
das principais rodovias em uso no estado compromete sua eficiência, elevando os seus 
custos e o tempo de transporte. Futuramente, mesmo considerando-se o crescimento 
projetado nos fluxos de veículos para 2020, não são esperados gargalos de capacidade, 
no entanto, as perdas econômicas geradas pelas más condições das rodovias no geral de-
vem ser ainda maiores, prejudicando ainda mais a competitividade e desenvolvimento 
da sua economia.
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A Figura 48, apresentada a seguir, mostra o uso esperado e condição da infraestru-
tura rodoviária no Amapá em 2020, caso nada seja feito em termos de implantação de novos 
projetos de infraestrutura de transporte no estado. 

Figura 48: Uso da infraestrutura rodoviária e identificação dos principais gargalos do modal no Amapá – 
2020

Fonte: Análise Macrologística

Com relação ao modal ferroviário, o Amapá possui uma ferrovia destinada ao trans-
porte de minério de ferro que não apresenta gargalos na utilização de sua capacidade atual-
mente, mantendo essa previsão para 2020, uma vez que é suposta uma redução na produção 
da mina.

No caso dos portos e terminais do estado, o único terminal que apresenta po-
tenciais gargalos atualmente é o Terminal Privativo da Anglo Ferrous, em que a taxa de 
ocupação de berço observada chega a 99,7% em épocas de pico de demanda, no entanto, 
assim como no caso da ferrovia, a esperada redução da produção da mina da empresa, 
faz com que futuramente ele gargalo seja amenizado. No caso do uso da capacidade 
de armazenagem dos portos e terminais, nota-se um elevado giro da armazenagem de 
granéis sólidos e líquidos no cais público da Companhia Docas de Santana (CDSA) que 
deve continuar a existir, dado o crescimento esperado da movimentação do terminal. 
Excluídos os gargalos apresentados, não são observados gargalos de capacidade críticos 
ou potenciais nos demais terminais e portos do estado, ficando estes apenas a critério 
de eficiência operacional ou qualidade dos serviços prestados, que no caso dos termi-
nais de passageiros, se mostram muito abaixo do ideal, conforme mostra a Figura 49 a 
seguir.

Figura 49: Identificação dos gargalos de terminais hidroviários de passageiros no Amapá - 2011

Fonte: ANTAQ, FADESP, análise Macrologística

Por fim, com relação ao modal aeroportuário, dada a movimentação de carga aérea 
esperada futuramente para o aeroporto de Macapá, foi também observado um potencial 
gargalo na capacidade de armazenagem do aeroporto em 2020, conforme apresentado na 
Figura 50, o qual deve atingir um nível de uso de 111% da sua capacidade atual.

Figura 50: Identificação dos gargalos aeroportuário no Amapá – 2020

Fonte: Infraero, ANAC, análise Macrologística

O detalhamento dos principais gargalos atuais e futuros identificados para a infraes-
trutura logística do Amapá pode ser encontrado no Relatório 3A – Priorização dos Projetos 
Logísticos Estratégicos no Amapá.

4.1.3.2 Mapeamento dos projetos e eixos logísticos de transporte

O mapeamento dos projetos e eixos logísticos de transporte do Amapá procurou 
identificar todos os projetos de infraestrutura de transporte relevantes no estado do Amapá, 
sendo que, para tanto, foram utilizadas diversas fontes, dentre elas: DNIT, PAC, PAC2, PNLT, 
IIRSA, BNDES, ANTAQ, AHIMOC, SEPLAN-AP e SETRAP-AP. Conforme apresentado na 



IDENTIFICAÇÃO DOS MICROEIXOS DO TRANSPORTE DE CARGAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, AMAZONAS E PARÁ

Relatório Executivo Relatório Executivo

IDENTIFICAÇÃO DOS MICROEIXOS DO TRANSPORTE DE CARGAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, AMAZONAS E PARÁ

59

A Figura 48, apresentada a seguir, mostra o uso esperado e condição da infraestru-
tura rodoviária no Amapá em 2020, caso nada seja feito em termos de implantação de novos 
projetos de infraestrutura de transporte no estado. 

Figura 48: Uso da infraestrutura rodoviária e identificação dos principais gargalos do modal no Amapá – 
2020

Fonte: Análise Macrologística

Com relação ao modal ferroviário, o Amapá possui uma ferrovia destinada ao trans-
porte de minério de ferro que não apresenta gargalos na utilização de sua capacidade atual-
mente, mantendo essa previsão para 2020, uma vez que é suposta uma redução na produção 
da mina.

No caso dos portos e terminais do estado, o único terminal que apresenta po-
tenciais gargalos atualmente é o Terminal Privativo da Anglo Ferrous, em que a taxa de 
ocupação de berço observada chega a 99,7% em épocas de pico de demanda, no entanto, 
assim como no caso da ferrovia, a esperada redução da produção da mina da empresa, 
faz com que futuramente ele gargalo seja amenizado. No caso do uso da capacidade 
de armazenagem dos portos e terminais, nota-se um elevado giro da armazenagem de 
granéis sólidos e líquidos no cais público da Companhia Docas de Santana (CDSA) que 
deve continuar a existir, dado o crescimento esperado da movimentação do terminal. 
Excluídos os gargalos apresentados, não são observados gargalos de capacidade críticos 
ou potenciais nos demais terminais e portos do estado, ficando estes apenas a critério 
de eficiência operacional ou qualidade dos serviços prestados, que no caso dos termi-
nais de passageiros, se mostram muito abaixo do ideal, conforme mostra a Figura 49 a 
seguir.

Figura 49: Identificação dos gargalos de terminais hidroviários de passageiros no Amapá - 2011

Fonte: ANTAQ, FADESP, análise Macrologística

Por fim, com relação ao modal aeroportuário, dada a movimentação de carga aérea 
esperada futuramente para o aeroporto de Macapá, foi também observado um potencial 
gargalo na capacidade de armazenagem do aeroporto em 2020, conforme apresentado na 
Figura 50, o qual deve atingir um nível de uso de 111% da sua capacidade atual.

Figura 50: Identificação dos gargalos aeroportuário no Amapá – 2020

Fonte: Infraero, ANAC, análise Macrologística

O detalhamento dos principais gargalos atuais e futuros identificados para a infraes-
trutura logística do Amapá pode ser encontrado no Relatório 3A – Priorização dos Projetos 
Logísticos Estratégicos no Amapá.

4.1.3.2 Mapeamento dos projetos e eixos logísticos de transporte

O mapeamento dos projetos e eixos logísticos de transporte do Amapá procurou 
identificar todos os projetos de infraestrutura de transporte relevantes no estado do Amapá, 
sendo que, para tanto, foram utilizadas diversas fontes, dentre elas: DNIT, PAC, PAC2, PNLT, 
IIRSA, BNDES, ANTAQ, AHIMOC, SEPLAN-AP e SETRAP-AP. Conforme apresentado na 
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metodologia todos os projetos foram detalhados, tendo caracterizados o modal prioritário, 
o resultado esperado, o valor dos investimentos, o responsável pelo seu desenvolvimento e o 
foco principal de movimentação, assim como a data de início e a data de conclusão prevista 
do projeto e o seu status em dezembro 2013.

Ao todo, conforme apresenta a Figura 51, foram mapeados 47 projetos logísticos 
pertinentes para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte no estado do Amapá, os 
quais demandam um investimento total de R$ 7,3 bilhões para serem concluídos.

Figura 51: Projetos logísticos consolidados do Amapá

Fonte: Análise Macrologística

A maioria dos projetos de infraestrutura do Amapá está relacionada ao modal rodo-
viário que compreende 42 dos 47 projetos de infraestrutura logística existentes no estado. 
Esses projetos representam aproximadamente 95% dos investimentos em infraestrutura de 
transporte mapeados para o estado. Além dos projetos relacionados ao modal rodoviário, 
existem ainda projetos voltados a melhorias na infraestrutura aeroportuária em Macapá e à 
infraestrutura portuária em Santana.

Do total de 47 projetos, 31 são somente planejados, de modo que se faz necessário a 
realização de estudos técnicos, ambientais e econômicos que permitam iniciar o seus respec-
tivos processos de implantação. Eles representam aproximadamente 85% do investimento 
total estimado.

As Figuras 52 e 53 mostram respectivamente o sumário financeiro dos projetos lo-
gísticos de infraestrutura de transporte do Amapá por modal e por status. 

Figura 52: Sumário dos projetos logísticos consolidados do Amapá por modal

Fonte: Análise Macrologística

Figura 53: Sumário dos projetos logísticos consolidados do Amapá por status do projeto – data base dez/13

Fonte: Análise Macrologística

A localização geográfica do Amapá faz com que o estado não possua macroeixos 
estratégicos de transporte prioritários para a movimentação regional de cargas, no entanto, 
foram identificados quatro macroeixos estruturantes que representam as vias arteriais do 
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metodologia todos os projetos foram detalhados, tendo caracterizados o modal prioritário, 
o resultado esperado, o valor dos investimentos, o responsável pelo seu desenvolvimento e o 
foco principal de movimentação, assim como a data de início e a data de conclusão prevista 
do projeto e o seu status em dezembro 2013.

Ao todo, conforme apresenta a Figura 51, foram mapeados 47 projetos logísticos 
pertinentes para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte no estado do Amapá, os 
quais demandam um investimento total de R$ 7,3 bilhões para serem concluídos.

Figura 51: Projetos logísticos consolidados do Amapá

Fonte: Análise Macrologística

A maioria dos projetos de infraestrutura do Amapá está relacionada ao modal rodo-
viário que compreende 42 dos 47 projetos de infraestrutura logística existentes no estado. 
Esses projetos representam aproximadamente 95% dos investimentos em infraestrutura de 
transporte mapeados para o estado. Além dos projetos relacionados ao modal rodoviário, 
existem ainda projetos voltados a melhorias na infraestrutura aeroportuária em Macapá e à 
infraestrutura portuária em Santana.

Do total de 47 projetos, 31 são somente planejados, de modo que se faz necessário a 
realização de estudos técnicos, ambientais e econômicos que permitam iniciar o seus respec-
tivos processos de implantação. Eles representam aproximadamente 85% do investimento 
total estimado.

As Figuras 52 e 53 mostram respectivamente o sumário financeiro dos projetos lo-
gísticos de infraestrutura de transporte do Amapá por modal e por status. 

Figura 52: Sumário dos projetos logísticos consolidados do Amapá por modal

Fonte: Análise Macrologística

Figura 53: Sumário dos projetos logísticos consolidados do Amapá por status do projeto – data base dez/13

Fonte: Análise Macrologística

A localização geográfica do Amapá faz com que o estado não possua macroeixos 
estratégicos de transporte prioritários para a movimentação regional de cargas, no entanto, 
foram identificados quatro macroeixos estruturantes que representam as vias arteriais do 
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sistema de transporte do estado: o macroeixo da BR-156 entre Oiapoque e Macapá, o ma-
croeixo da BR-156 entre Macapá e Laranjal do Jari, o macroeixo da BR-210 entre Macapá 
e a divisa com o Pará e o macroeixo aeroportuário. Esses macroeixos de transporte são os 
principais responsáveis pela movimentação de cargas e passageiros do estado e são apresen-
tados na Figura 54 a seguir.

Figura 54: Macroeixos estruturantes do estado do Amapá

Fonte: Análise Macrologística

Conforme apresentado na metodologia, os microeixos correspondem aos eixos de 
transporte que conectam os principais polos econômicos e municípios de cada microrre-
gião dos estados aos macroeixos estratégicos e estruturantes (alimentadores), assim como as 
demais infraestruturas relevantes para o transporte intermunicipal de passageiros e merca-
dorias sem, no entanto, terem relevância alimentadora para os macroeixos (integradores). 

No Amapá, foram identificados 29 microeixos alimentadores (projetos 13 ao 41, na 
Figura 51) e 6 microeixos integradores (projetos 42 ao 47, na Figura 51). A pequena quan-
tidade de microeixos integradores no estado é devido à baixa densidade de infraestrutura 
de transporte do Amapá, o que faz com que a maioria dos microeixos  sejam alimentadores, 
uma vez que a economia do estado se desenvolve ao longo dos eixos estruturantes.

No Relatório 3A – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no Amapá, é pos-
sível ter acesso à ficha detalhada de todos os projetos logísticos identificados para o Amapá, 
pertencentes aos macroeixos e microeixos do estado. 

4.1.3.3 Priorização dos macroeixos estruturantes e microeixos de transporte

O presente estudo busca priorizar dentre os diferentes tipos de eixos de transporte 
os projetos, ou conjunto de projetos, que apresentam o maior potencial para gerar o desen-
volvimento econômico e social do estado do Amapá diante dos investimentos necessários 
para a sua implantação.

Conforme já apresentado, os projetos logísticos pertencentes aos macroeixos estraté-
gicos já foram considerados como prioritários nos projetos Norte Competitivo e Centro-O-
este Competitivo por conta de sua importância estratégica regional. Assim, tais projetos já 
são considerados como projetos logísticos estratégicos para os três estados em estudo. 

No caso do Amapá, a sua localização geográfica faz com que os macroeixos existen-
tes no estado não sejam de grande relevância na movimentação de carga de outros estados 
ou regiões, o que faz com que não existam macroeixos estratégicos no estado. Tal fato remete 
a importância deste estudo na identificação dos macroeixos e microeixos prioritários para 
investimentos no Amapá, os quais são de fundamental importância para o desenvolvimento 
socioeconômico do estado.

Dentre os quatro macroeixos do estado, todos tiveram avaliados seus respectivos 
impactos econômicos e socioambientais potencialmente gerados pela sua implantação. Esse 
detalhamento é apresentado individualmente para cada macroeixo estruturante no Relató-
rio 3A – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no Amapá. 

Posicionando os resultados dos quatro macroeixos em análise na matriz de priori-
zação, apresentada na Figura 55, identificam-se três eixos que trazem maiores benefícios 
socioambientais além de um maior benefício econômico diante dos investimentos necessá-
rios para a sua implantação, sendo eles: eixo aeroportuário, BR-156 de Oiapoque a Macapá 
e BR-156 de Laranjal do Jari a Macapá.
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sistema de transporte do estado: o macroeixo da BR-156 entre Oiapoque e Macapá, o ma-
croeixo da BR-156 entre Macapá e Laranjal do Jari, o macroeixo da BR-210 entre Macapá 
e a divisa com o Pará e o macroeixo aeroportuário. Esses macroeixos de transporte são os 
principais responsáveis pela movimentação de cargas e passageiros do estado e são apresen-
tados na Figura 54 a seguir.

Figura 54: Macroeixos estruturantes do estado do Amapá

Fonte: Análise Macrologística

Conforme apresentado na metodologia, os microeixos correspondem aos eixos de 
transporte que conectam os principais polos econômicos e municípios de cada microrre-
gião dos estados aos macroeixos estratégicos e estruturantes (alimentadores), assim como as 
demais infraestruturas relevantes para o transporte intermunicipal de passageiros e merca-
dorias sem, no entanto, terem relevância alimentadora para os macroeixos (integradores). 

No Amapá, foram identificados 29 microeixos alimentadores (projetos 13 ao 41, na 
Figura 51) e 6 microeixos integradores (projetos 42 ao 47, na Figura 51). A pequena quan-
tidade de microeixos integradores no estado é devido à baixa densidade de infraestrutura 
de transporte do Amapá, o que faz com que a maioria dos microeixos  sejam alimentadores, 
uma vez que a economia do estado se desenvolve ao longo dos eixos estruturantes.

No Relatório 3A – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no Amapá, é pos-
sível ter acesso à ficha detalhada de todos os projetos logísticos identificados para o Amapá, 
pertencentes aos macroeixos e microeixos do estado. 

4.1.3.3 Priorização dos macroeixos estruturantes e microeixos de transporte

O presente estudo busca priorizar dentre os diferentes tipos de eixos de transporte 
os projetos, ou conjunto de projetos, que apresentam o maior potencial para gerar o desen-
volvimento econômico e social do estado do Amapá diante dos investimentos necessários 
para a sua implantação.

Conforme já apresentado, os projetos logísticos pertencentes aos macroeixos estraté-
gicos já foram considerados como prioritários nos projetos Norte Competitivo e Centro-O-
este Competitivo por conta de sua importância estratégica regional. Assim, tais projetos já 
são considerados como projetos logísticos estratégicos para os três estados em estudo. 

No caso do Amapá, a sua localização geográfica faz com que os macroeixos existen-
tes no estado não sejam de grande relevância na movimentação de carga de outros estados 
ou regiões, o que faz com que não existam macroeixos estratégicos no estado. Tal fato remete 
a importância deste estudo na identificação dos macroeixos e microeixos prioritários para 
investimentos no Amapá, os quais são de fundamental importância para o desenvolvimento 
socioeconômico do estado.

Dentre os quatro macroeixos do estado, todos tiveram avaliados seus respectivos 
impactos econômicos e socioambientais potencialmente gerados pela sua implantação. Esse 
detalhamento é apresentado individualmente para cada macroeixo estruturante no Relató-
rio 3A – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no Amapá. 

Posicionando os resultados dos quatro macroeixos em análise na matriz de priori-
zação, apresentada na Figura 55, identificam-se três eixos que trazem maiores benefícios 
socioambientais além de um maior benefício econômico diante dos investimentos necessá-
rios para a sua implantação, sendo eles: eixo aeroportuário, BR-156 de Oiapoque a Macapá 
e BR-156 de Laranjal do Jari a Macapá.
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Figura 55: Matriz de priorização de investimentos - Macroeixos estruturantes do Amapá

Fonte: Análise Macrologística

O eixo que merece maior destaque é o eixo aeroportuário que apresenta elevados be-
nefícios sociais além da maior influência econômica diante dos investimentos necessários. 

A BR-156, que compreende dois macroeixos do Amapá, apresenta uma influência 
econômica diante dos investimentos necessários bem menor do que o eixo aeroportuário, 
no entanto, ao se analisar a influência econômica absoluta dos macroeixos, apresentada na 
Figura 56, nota-se a importância desse eixo no contexto estadual, fato que justifica também 
a sua priorização.

Figura 56: Influência econômica e socioambiental dos macroeixos estruturantes do Amapá

Fonte: Análise Macrologística

Com relação aos microeixos alimentadores e integradores do Amapá, sete projetos 
se destacam dos demais com relação a sua influência econômica e impactos socioambientais 
gerados diante dos investimentos demandados para a sua implantação, os quais  se encon-
tram  apresentados na Figura 57 a seguir. 

Figura 57: Matriz de priorização de investimentos – Microeixos alimentadores e integradores do Amapá

Fonte: Análise Macrologística

A Figura 58, a seguir, apresenta os 17 projetos prioritários para investimentos em 
infraestrutura de transporte no Amapá, sendo dez deles pertencentes aos três macroeixos 
estruturantes e sete referentes aos microeixos alimentadores e integradores do estado.
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Figura 55: Matriz de priorização de investimentos - Macroeixos estruturantes do Amapá

Fonte: Análise Macrologística

O eixo que merece maior destaque é o eixo aeroportuário que apresenta elevados be-
nefícios sociais além da maior influência econômica diante dos investimentos necessários. 

A BR-156, que compreende dois macroeixos do Amapá, apresenta uma influência 
econômica diante dos investimentos necessários bem menor do que o eixo aeroportuário, 
no entanto, ao se analisar a influência econômica absoluta dos macroeixos, apresentada na 
Figura 56, nota-se a importância desse eixo no contexto estadual, fato que justifica também 
a sua priorização.

Figura 56: Influência econômica e socioambiental dos macroeixos estruturantes do Amapá

Fonte: Análise Macrologística

Com relação aos microeixos alimentadores e integradores do Amapá, sete projetos 
se destacam dos demais com relação a sua influência econômica e impactos socioambientais 
gerados diante dos investimentos demandados para a sua implantação, os quais  se encon-
tram  apresentados na Figura 57 a seguir. 

Figura 57: Matriz de priorização de investimentos – Microeixos alimentadores e integradores do Amapá

Fonte: Análise Macrologística

A Figura 58, a seguir, apresenta os 17 projetos prioritários para investimentos em 
infraestrutura de transporte no Amapá, sendo dez deles pertencentes aos três macroeixos 
estruturantes e sete referentes aos microeixos alimentadores e integradores do estado.
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Figura 58: Macroeixos e projetos prioritários de investimento no Amapá

Fonte: Análise Macrologística

Os 17 projetos prioritários do Amapá demandam um investimento total R$ 1,4 bi-
lhões. Dentre esses projetos 12 são pertencentes ao modal rodoviário, sendo responsáveis 
por 74,9% da demanda por investimentos. Os demais projetos compreendem dois projetos 
aeroportuários e três portuários, que juntos representam 25,1% dos investimentos necessá-
rios. 

Desses projetos prioritários, cinco já estão em andamento, necessitando assim da 
fiscalização e cobrança por parte de órgãos públicos e da iniciativa privada para garantir a 
conclusão da sua implantação enquanto que outros oito projetos já apresentam estudos téc-
nicos, ambientais e econômicos desenvolvidos. Para estes oito projetos planificados, deve ser 
exercida uma pressão para a liberação dos editais e licitação das obras. Esses dois grupos de 
projetos representam 67,5% das necessidades de investimentos, possíveis de serem executa-
dos em um mais breve período de tempo.

Por outro lado, quatro dos projetos prioritários são ainda planejados, dependendo 
da elaboração de estudos técnicos, econômicos e ambientais que deem sustentação para o 
seu processo de implantação, o que dificulta ou retarda as possibilidades da sua execução 
em curtos períodos de tempo. Para esse grupo de projetos, são necessárias ações tanto do 
Poder Público quanto da iniciativa privada no sentido de desenvolver o quanto antes tais 
estudos, no intuito de possibilitar a sua implantação no mais breve espaço de tempo, dada 
sua importância e sua prioridade na implantação. Esses quatro projetos representam 32,5% 
das necessidades prioritárias de investimentos no estado do Amapá. 

As Figuras 59 e 60 mostram respectivamente o sumário financeiro dos projetos lo-
gísticos de infraestrutura de transporte prioritários do Amapá por modal e por status. 

Figura 59: Sumário dos projetos logísticos prioritários do Amapá por modal

Fonte: Análise Macrologística

Figura 60: Sumário dos projetos logísticos prioritários do Amapá por status do projeto – data-base dez/13

Fonte: Análise Macrologística
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Figura 58: Macroeixos e projetos prioritários de investimento no Amapá

Fonte: Análise Macrologística

Os 17 projetos prioritários do Amapá demandam um investimento total R$ 1,4 bi-
lhões. Dentre esses projetos 12 são pertencentes ao modal rodoviário, sendo responsáveis 
por 74,9% da demanda por investimentos. Os demais projetos compreendem dois projetos 
aeroportuários e três portuários, que juntos representam 25,1% dos investimentos necessá-
rios. 

Desses projetos prioritários, cinco já estão em andamento, necessitando assim da 
fiscalização e cobrança por parte de órgãos públicos e da iniciativa privada para garantir a 
conclusão da sua implantação enquanto que outros oito projetos já apresentam estudos téc-
nicos, ambientais e econômicos desenvolvidos. Para estes oito projetos planificados, deve ser 
exercida uma pressão para a liberação dos editais e licitação das obras. Esses dois grupos de 
projetos representam 67,5% das necessidades de investimentos, possíveis de serem executa-
dos em um mais breve período de tempo.

Por outro lado, quatro dos projetos prioritários são ainda planejados, dependendo 
da elaboração de estudos técnicos, econômicos e ambientais que deem sustentação para o 
seu processo de implantação, o que dificulta ou retarda as possibilidades da sua execução 
em curtos períodos de tempo. Para esse grupo de projetos, são necessárias ações tanto do 
Poder Público quanto da iniciativa privada no sentido de desenvolver o quanto antes tais 
estudos, no intuito de possibilitar a sua implantação no mais breve espaço de tempo, dada 
sua importância e sua prioridade na implantação. Esses quatro projetos representam 32,5% 
das necessidades prioritárias de investimentos no estado do Amapá. 

As Figuras 59 e 60 mostram respectivamente o sumário financeiro dos projetos lo-
gísticos de infraestrutura de transporte prioritários do Amapá por modal e por status. 

Figura 59: Sumário dos projetos logísticos prioritários do Amapá por modal

Fonte: Análise Macrologística

Figura 60: Sumário dos projetos logísticos prioritários do Amapá por status do projeto – data-base dez/13

Fonte: Análise Macrologística
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O detalhamento do processo e das análises de priorização dos projetos logísticos do 
Amapá é apresentado no Relatório 3A – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no 
Amapá.

4.2 Amazonas

4.2.1 Situação logística atual do Amazonas

O Amazonas possui uma infraestrutura de transporte multimodal composta por 
rodovias, hidrovias e dutovias, concentrada principalmente no entorno de Manaus. É um 
estado tipicamente dependente do modal hidroviário e da infraestrutura portuária para o 
transporte e movimentação regional de cargas e passageiros, em teoria um modal de baixo 
custo de transporte que, no entanto, dada a falta de competitividade de ferrovias ou de ro-
dovias em condições adequadas de transporte no Amazonas, não se mostra como um modal 
eficiente tanto em termos de custo quanto de tempo de transporte.

A grande dimensão territorial do estado do Amazonas também faz com que a infra-
estrutura instalada seja insuficiente, ou pouco eficiente, no atendimento de algumas regiões 
do estado. Essa infraestrutura é apresentada ao longo deste Capítulo.

4.2.1.1 Rodovias

O Amazonas possui um total de 6.283 km de rodovias implantadas e mais 8.745 km 
de rodovias ainda planejadas, o que faz com que diversas regiões do estado não possuam 
infraestrutura de acesso rodoviário. Além disso, apenas 1.872 km são pavimentadas, o equi-
valente a aproximadamente 29% do total das rodovias implantadas.

A densidade rodoviária do Amazonas é de aproximadamente 4 km de rodovias para 
cada mil km2 de área territorial, parâmetro 200 vezes inferior à densidade rodoviária do 
estado de São Paulo. Se considerarmos somente as rodovias pavimentadas, a densidade do 
Amazonas é de apenas 1 km de rodovias pavimentadas por mil km2 de área territorial, apro-
ximadamente 120 vezes inferior à do estado de São Paulo. Tal fato, logo demonstra a carên-
cia do Amazonas com relação a esse modal de transporte, o que tem se mostrado um grande 
entrave para o desenvolvimento econômico e social do estado como um todo. 

O estudo identificou 10 principais rodovias no estado, a BR-174, a BR-230, a BR-317, 
a BR-319, a AM-010, a AM-070, a AM-240, a AM-254, a AM-352 e a AM-363, as quais jun-
tas totalizam uma extensão de 4.748 km. Aproximadamente 73% do percurso total dessas 

rodovias encontra-se em condições ruins ou péssimas de tráfego, dificultando ou mesmo 
impedindo a movimentação rodoviária de cargas e passageiros. De fato, apenas 14% da ex-
tensão total dessas rodovias encontra-se em boas condições de tráfego, geralmente em tre-
chos localizados no entorno dos principais municípios do estado. Assim, imensas regiões do 
Amazonas permanecem sem rodovias de acesso adequado, o que resulta os baixos índices 
de desenvolvimento em diversas regiões. A Figura 61 apresenta a localização e a condição 
atual dessas principais rodovias.  

Figura 61: Localização e condição geral das principais rodovias do Amazonas – 2012

Fonte: DNIT, CNT, análise Macrologística

Dentre essas rodovias merecem destaque as rodovias Federais BR-319, BR-174, BR-
230 e BR-317 e as estaduais AM-010 e AM-070.

A BR-319 liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia, passando pelo município de 
Humaitá. A rodovia é a principal ligação rodoviária entre a região de Manaus e o restante 
do país e atualmente apresenta, no geral, péssimas condições de tráfego em grande parte dos 
seus 860 km no estado do Amazonas, inibindo o seu potencial de uso para a movimentação 
de mercadorias e passageiros da região. De Manaus até Tio Tupanã, a rodovia apresenta boas 
condições, no entanto, a partir deste ponto ela ainda se encontra em leito natural, necessi-
tando urgentemente de melhorias e obras de pavimentação.

A BR-174 se estende, desde a divisa com o Mato Grosso até a divisa com Roraima, 
em um percurso total dentro do Amazonas de 1.138 km. Ao longo do seu percurso, a rodo-
via atende importantes municípios do estado como, Manicoré, Manaus e Presidente Figuei-
redo. O trecho coincidente com a BR-319, entre Rio Castanho e o entroncamento das duas 
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O detalhamento do processo e das análises de priorização dos projetos logísticos do 
Amapá é apresentado no Relatório 3A – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no 
Amapá.

4.2 Amazonas

4.2.1 Situação logística atual do Amazonas

O Amazonas possui uma infraestrutura de transporte multimodal composta por 
rodovias, hidrovias e dutovias, concentrada principalmente no entorno de Manaus. É um 
estado tipicamente dependente do modal hidroviário e da infraestrutura portuária para o 
transporte e movimentação regional de cargas e passageiros, em teoria um modal de baixo 
custo de transporte que, no entanto, dada a falta de competitividade de ferrovias ou de ro-
dovias em condições adequadas de transporte no Amazonas, não se mostra como um modal 
eficiente tanto em termos de custo quanto de tempo de transporte.

A grande dimensão territorial do estado do Amazonas também faz com que a infra-
estrutura instalada seja insuficiente, ou pouco eficiente, no atendimento de algumas regiões 
do estado. Essa infraestrutura é apresentada ao longo deste Capítulo.

4.2.1.1 Rodovias

O Amazonas possui um total de 6.283 km de rodovias implantadas e mais 8.745 km 
de rodovias ainda planejadas, o que faz com que diversas regiões do estado não possuam 
infraestrutura de acesso rodoviário. Além disso, apenas 1.872 km são pavimentadas, o equi-
valente a aproximadamente 29% do total das rodovias implantadas.

A densidade rodoviária do Amazonas é de aproximadamente 4 km de rodovias para 
cada mil km2 de área territorial, parâmetro 200 vezes inferior à densidade rodoviária do 
estado de São Paulo. Se considerarmos somente as rodovias pavimentadas, a densidade do 
Amazonas é de apenas 1 km de rodovias pavimentadas por mil km2 de área territorial, apro-
ximadamente 120 vezes inferior à do estado de São Paulo. Tal fato, logo demonstra a carên-
cia do Amazonas com relação a esse modal de transporte, o que tem se mostrado um grande 
entrave para o desenvolvimento econômico e social do estado como um todo. 

O estudo identificou 10 principais rodovias no estado, a BR-174, a BR-230, a BR-317, 
a BR-319, a AM-010, a AM-070, a AM-240, a AM-254, a AM-352 e a AM-363, as quais jun-
tas totalizam uma extensão de 4.748 km. Aproximadamente 73% do percurso total dessas 

rodovias encontra-se em condições ruins ou péssimas de tráfego, dificultando ou mesmo 
impedindo a movimentação rodoviária de cargas e passageiros. De fato, apenas 14% da ex-
tensão total dessas rodovias encontra-se em boas condições de tráfego, geralmente em tre-
chos localizados no entorno dos principais municípios do estado. Assim, imensas regiões do 
Amazonas permanecem sem rodovias de acesso adequado, o que resulta os baixos índices 
de desenvolvimento em diversas regiões. A Figura 61 apresenta a localização e a condição 
atual dessas principais rodovias.  

Figura 61: Localização e condição geral das principais rodovias do Amazonas – 2012

Fonte: DNIT, CNT, análise Macrologística

Dentre essas rodovias merecem destaque as rodovias Federais BR-319, BR-174, BR-
230 e BR-317 e as estaduais AM-010 e AM-070.

A BR-319 liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia, passando pelo município de 
Humaitá. A rodovia é a principal ligação rodoviária entre a região de Manaus e o restante 
do país e atualmente apresenta, no geral, péssimas condições de tráfego em grande parte dos 
seus 860 km no estado do Amazonas, inibindo o seu potencial de uso para a movimentação 
de mercadorias e passageiros da região. De Manaus até Tio Tupanã, a rodovia apresenta boas 
condições, no entanto, a partir deste ponto ela ainda se encontra em leito natural, necessi-
tando urgentemente de melhorias e obras de pavimentação.

A BR-174 se estende, desde a divisa com o Mato Grosso até a divisa com Roraima, 
em um percurso total dentro do Amazonas de 1.138 km. Ao longo do seu percurso, a rodo-
via atende importantes municípios do estado como, Manicoré, Manaus e Presidente Figuei-
redo. O trecho coincidente com a BR-319, entre Rio Castanho e o entroncamento das duas 
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rodovias é o mais crítico, apresentando condições péssimas de tráfego; do restante somente 
o trecho entre Manaus e Presidente Figueiredo apresenta boas condições; nos demais tre-
chos a rodovia apresenta condições entre ruins e regulares, faltando ainda ser implantada 
entre o seu entroncamento com a BR-230 e a divisa com o Mato Grosso.

A BR-230, por sua vez, representa a conhecida rodovia Transamazônica, seu percur-
so no Amazonas é de 1.519 km e se estende desde Benjamin Constant, na divisa com o Peru, 
até a divisa com o Pará, na região de Jacareacanga-PA, atendendo aos municípios de Apuí, 
Humaitá e Lábrea. O trecho entre Lábrea e Benjamin Constant, que representa 687 km, ain-
da não se encontra implantado e nos demais trechos as condições de tráfego são regulares 
em toda a extensão.

Já as demais rodovias BR-317, AM-010 e AM-070 são importantes eixos alimenta-
dores e integradores do Amazonas. A BR-317 liga Rio Branco no Acre com a BR-230 pas-
sando pelo município de Boca do Acre. A AM-010 liga os importantes polos econômicos 
de Manaus e Itacoatiara, passando também pelo município de Rio Preto da Eva. Por fim, a 
AM-070 liga Manaus ao município de Manacapuru, passando também por Iranduba, sendo 
uma importante rodovia estadual.

No Amazonas, nota-se que a ausência de infraestrutura rodoviária cria um isola-
mento geográfico dos principais polos econômicos do estado, por exemplo, o Polo Industrial 
de Manaus. Tal fato, entre outros problemas, eleva o custo de transporte da região, tanto 
rodoviário, devido às más condições e dificuldades de acesso do modal, quanto para o hi-
droviário devido à ausência de competição no transporte.

Essa baixa eficiência e alto custo do transporte regional no Amazonas tem elevado 
peso na perda de competitividade da indústria do estado, gerando gargalos ao desenvolvi-
mento econômico e social do Amazonas.

A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), do modal 
rodoviário no estado do Amazonas, apresenta as seguintes principais conclusões. Vide Fi-
gura 62.

Figura 62 Análise SWOT do modal rodoviário no Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do diagnóstico da situação atual das rodovias do Amazonas é apre-
sentado no Relatório Técnico 1B – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Ama-
zonas.

4.2.1.2 Hidrovias

O estado do Amazonas possui a maior malha hidroviária do país, no entanto, o ter-
mo modal hidroviário pode ser mal utilizado quando tratamos da maior parte dos seus rios. 
De fato, o termo hidrovia indica um rio que tenha sido adequadamente dragado, sinalizado 
e com balizamento, situação que dificilmente é encontrada na maioria dos rios do estado e 
da região Amazônica como um todo.

Foram mapeados no Amazonas 8 principais rios com o potencial de navegação, sen-
do eles: rio Amazonas, rio Solimões, rio Negro, rio Madeira, rio Juruá, rio Acre, rio Purus e 
rio Japurá. A Figura 63 mostra a localização geográfica desses rios.
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rodovias é o mais crítico, apresentando condições péssimas de tráfego; do restante somente 
o trecho entre Manaus e Presidente Figueiredo apresenta boas condições; nos demais tre-
chos a rodovia apresenta condições entre ruins e regulares, faltando ainda ser implantada 
entre o seu entroncamento com a BR-230 e a divisa com o Mato Grosso.

A BR-230, por sua vez, representa a conhecida rodovia Transamazônica, seu percur-
so no Amazonas é de 1.519 km e se estende desde Benjamin Constant, na divisa com o Peru, 
até a divisa com o Pará, na região de Jacareacanga-PA, atendendo aos municípios de Apuí, 
Humaitá e Lábrea. O trecho entre Lábrea e Benjamin Constant, que representa 687 km, ain-
da não se encontra implantado e nos demais trechos as condições de tráfego são regulares 
em toda a extensão.

Já as demais rodovias BR-317, AM-010 e AM-070 são importantes eixos alimenta-
dores e integradores do Amazonas. A BR-317 liga Rio Branco no Acre com a BR-230 pas-
sando pelo município de Boca do Acre. A AM-010 liga os importantes polos econômicos 
de Manaus e Itacoatiara, passando também pelo município de Rio Preto da Eva. Por fim, a 
AM-070 liga Manaus ao município de Manacapuru, passando também por Iranduba, sendo 
uma importante rodovia estadual.

No Amazonas, nota-se que a ausência de infraestrutura rodoviária cria um isola-
mento geográfico dos principais polos econômicos do estado, por exemplo, o Polo Industrial 
de Manaus. Tal fato, entre outros problemas, eleva o custo de transporte da região, tanto 
rodoviário, devido às más condições e dificuldades de acesso do modal, quanto para o hi-
droviário devido à ausência de competição no transporte.

Essa baixa eficiência e alto custo do transporte regional no Amazonas tem elevado 
peso na perda de competitividade da indústria do estado, gerando gargalos ao desenvolvi-
mento econômico e social do Amazonas.

A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), do modal 
rodoviário no estado do Amazonas, apresenta as seguintes principais conclusões. Vide Fi-
gura 62.

Figura 62 Análise SWOT do modal rodoviário no Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do diagnóstico da situação atual das rodovias do Amazonas é apre-
sentado no Relatório Técnico 1B – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Ama-
zonas.

4.2.1.2 Hidrovias

O estado do Amazonas possui a maior malha hidroviária do país, no entanto, o ter-
mo modal hidroviário pode ser mal utilizado quando tratamos da maior parte dos seus rios. 
De fato, o termo hidrovia indica um rio que tenha sido adequadamente dragado, sinalizado 
e com balizamento, situação que dificilmente é encontrada na maioria dos rios do estado e 
da região Amazônica como um todo.

Foram mapeados no Amazonas 8 principais rios com o potencial de navegação, sen-
do eles: rio Amazonas, rio Solimões, rio Negro, rio Madeira, rio Juruá, rio Acre, rio Purus e 
rio Japurá. A Figura 63 mostra a localização geográfica desses rios.
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Figura 63: Principais rios navegáveis do Amazonas - 2012

Fonte: ANTAQ, Ministério dos Transportes, DNIT, análise Macrologística

Todos esses eixos hidroviários merecem destaque, pois são os principais responsá-
veis pela movimentação de cargas e passageiros em regiões isoladas do estado.

O rio Amazonas é um importante eixo logístico de transporte a nível nacional, tendo 
sido priorizado como um dos eixos estratégicos do Projeto Norte Competitivo. Atualmente 
o rio atende a praticamente toda a movimentação de cargas da região de Manaus e seu en-
torno, sua navegabilidade permite embarcações de até 11,5 metros de calado desde Manaus 
até a sua foz.  Esse calado é limitado principalmente pela Barra Norte do Amazonas, no 
estado do Amapá, fato que acaba por restringir a navegação marítima e de cabotagem para 
embarcações do tipo Handymax, ou Panamax de até 50 mil toneladas, por toda a hidrovia 
do Amazonas. Caso as restrições existentes na Barra Norte do rio sejam eliminadas, ou en-
contrada alguma solução alternativa, o Amazonas permitiria a navegação de embarcações 
com calados superiores a 20 metros, fato que traria reduções nos custos de transporte, pro-
movendo um aumento de competitividade para a indústria do estado.

Outro importante eixo hidroviário do estado do Amazonas é o rio Madeira, que liga 
Porto Velho em Rondônia à Itacoatiara. Esse eixo também foi priorizado como estratégico 
no Projeto Norte Competitivo uma vez que é responsável por importantes fluxos regionais 
de cargas com origem ou destino nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e do Mato 
Grosso. A hidrovia do Madeira permite a navegação de comboios de barcaças com pro-

fundidades mínimas de 2 metros utilizados principalmente para o transporte de carretas 
semirreboque do tipo baú, combustíveis e granéis agrícolas. Ao longo do seu percurso, o rio 
Madeira atende importantes municípios do Amazonas como, Humaitá, Manicoré e Borba, 
entre outros.

Praticamente todos os demais importantes rios navegáveis do estado do Amazonas 
acabam tendo como destino o rio Amazonas.  O rio Solimões, por exemplo, se estende des-
de Tabatinga, na fronteira com Peru e Colômbia, até Manaus, onde encontra-se com o rio 
Negro, dando origem ao rio Amazonas. Ao longo dos seus 1.620 km de percurso, o rio So-
limões atende importantes municípios do Amazonas, por exemplo, Coari, Tefé, Jutaí, Santo 
Antônio do Içá, Tabatinga e Benjamin Constant, entre outros.

O rio Negro, estende-se por 1.220 km desde a fronteira com Colômbia e Venezuela 
até sua foz em Manaus. O rio é navegável com restrições até São Gabriel da Cachoeira e 
atende os municípios de Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. 

Com relação aos demais rios, o Juruá se estende desde Cruzeiro do Sul, na divisa 
com o Acre, até sua foz no rio Solimões, passando pelos municípios de Ipixuna, Eirunepé, 
Carauari e Juruá, entre outros. Os rios Acre e Purus percorrem 2.750 km desde Brasiléia, na 
divisa com o Acre, até a sua foz no rio Solimões passando pelos municípios de Boca do Acre, 
Pauini, Lábrea e Canutama. Por fim, o rio Japurá passa pelos municípios de Japurá e Maraã, 
seguindo com destino à fronteira entre Brasil e Colômbia. 

A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), do modal 
hidroviário no estado do Amazonas apresenta as seguintes principais conclusões. Figura 64.
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Figura 63: Principais rios navegáveis do Amazonas - 2012

Fonte: ANTAQ, Ministério dos Transportes, DNIT, análise Macrologística

Todos esses eixos hidroviários merecem destaque, pois são os principais responsá-
veis pela movimentação de cargas e passageiros em regiões isoladas do estado.

O rio Amazonas é um importante eixo logístico de transporte a nível nacional, tendo 
sido priorizado como um dos eixos estratégicos do Projeto Norte Competitivo. Atualmente 
o rio atende a praticamente toda a movimentação de cargas da região de Manaus e seu en-
torno, sua navegabilidade permite embarcações de até 11,5 metros de calado desde Manaus 
até a sua foz.  Esse calado é limitado principalmente pela Barra Norte do Amazonas, no 
estado do Amapá, fato que acaba por restringir a navegação marítima e de cabotagem para 
embarcações do tipo Handymax, ou Panamax de até 50 mil toneladas, por toda a hidrovia 
do Amazonas. Caso as restrições existentes na Barra Norte do rio sejam eliminadas, ou en-
contrada alguma solução alternativa, o Amazonas permitiria a navegação de embarcações 
com calados superiores a 20 metros, fato que traria reduções nos custos de transporte, pro-
movendo um aumento de competitividade para a indústria do estado.

Outro importante eixo hidroviário do estado do Amazonas é o rio Madeira, que liga 
Porto Velho em Rondônia à Itacoatiara. Esse eixo também foi priorizado como estratégico 
no Projeto Norte Competitivo uma vez que é responsável por importantes fluxos regionais 
de cargas com origem ou destino nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e do Mato 
Grosso. A hidrovia do Madeira permite a navegação de comboios de barcaças com pro-

fundidades mínimas de 2 metros utilizados principalmente para o transporte de carretas 
semirreboque do tipo baú, combustíveis e granéis agrícolas. Ao longo do seu percurso, o rio 
Madeira atende importantes municípios do Amazonas como, Humaitá, Manicoré e Borba, 
entre outros.

Praticamente todos os demais importantes rios navegáveis do estado do Amazonas 
acabam tendo como destino o rio Amazonas.  O rio Solimões, por exemplo, se estende des-
de Tabatinga, na fronteira com Peru e Colômbia, até Manaus, onde encontra-se com o rio 
Negro, dando origem ao rio Amazonas. Ao longo dos seus 1.620 km de percurso, o rio So-
limões atende importantes municípios do Amazonas, por exemplo, Coari, Tefé, Jutaí, Santo 
Antônio do Içá, Tabatinga e Benjamin Constant, entre outros.

O rio Negro, estende-se por 1.220 km desde a fronteira com Colômbia e Venezuela 
até sua foz em Manaus. O rio é navegável com restrições até São Gabriel da Cachoeira e 
atende os municípios de Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. 

Com relação aos demais rios, o Juruá se estende desde Cruzeiro do Sul, na divisa 
com o Acre, até sua foz no rio Solimões, passando pelos municípios de Ipixuna, Eirunepé, 
Carauari e Juruá, entre outros. Os rios Acre e Purus percorrem 2.750 km desde Brasiléia, na 
divisa com o Acre, até a sua foz no rio Solimões passando pelos municípios de Boca do Acre, 
Pauini, Lábrea e Canutama. Por fim, o rio Japurá passa pelos municípios de Japurá e Maraã, 
seguindo com destino à fronteira entre Brasil e Colômbia. 

A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), do modal 
hidroviário no estado do Amazonas apresenta as seguintes principais conclusões. Figura 64.



IDENTIFICAÇÃO DOS MICROEIXOS DO TRANSPORTE DE CARGAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, AMAZONAS E PARÁ

Relatório Executivo Relatório Executivo

IDENTIFICAÇÃO DOS MICROEIXOS DO TRANSPORTE DE CARGAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, AMAZONAS E PARÁ

74

Figura 64: Análise SWOT do modal hidroviário no Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do diagnóstico da situação atual das hidrovias do Amazonas é apre-
sentado no Relatório Técnico 1B – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Ama-
zonas.

4.2.1.3 Dutovias

O estado do Amazonas conta com um único sistema de dutos dedicados ao trans-
porte de gás natural operado pela empresa Transpetro. O sistema se estende desde o municí-
pio de Urucu, onde ocorre a exploração do gás natural, até Manaus, passando também pelo 
município de Coari. 

Existe ainda um projeto para a implantação de duas novas dutovias, uma ligando 
Urucu a Porto Velho-RO e outra ligando Juruá a Urucu. De fato, a expansão do modal duto-
viário no Amazonas, aumentando a disponibilidade de gás natural para o polo industrial de 
Manaus e uma potencial expansão das dutovias no entorno de Manaus, representa grande 
potencial para o desenvolvimento energético do estado e gera potenciais ganhos de compe-
titividade para a sua indústria. 

A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), do modal 
dutoviário no estado do Amazonas apresenta as seguintes principais conclusões. Figura 65.

Figura 65: Análise SWOT do modal dutoviário no Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do modal dutoviário no Amazonas á apresentado no Relatório Téc-
nico 1B – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Amazonas.

4.2.1.4 Portos e terminais hidroviários

A infraestrutura portuária de cargas do Amazonas conta com um Porto Organizado 
e mais dezenove Terminais Públicos ou de Uso Privativo, conforme mostra a Figura 66 a 
seguir.
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Figura 64: Análise SWOT do modal hidroviário no Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do diagnóstico da situação atual das hidrovias do Amazonas é apre-
sentado no Relatório Técnico 1B – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Ama-
zonas.

4.2.1.3 Dutovias

O estado do Amazonas conta com um único sistema de dutos dedicados ao trans-
porte de gás natural operado pela empresa Transpetro. O sistema se estende desde o municí-
pio de Urucu, onde ocorre a exploração do gás natural, até Manaus, passando também pelo 
município de Coari. 

Existe ainda um projeto para a implantação de duas novas dutovias, uma ligando 
Urucu a Porto Velho-RO e outra ligando Juruá a Urucu. De fato, a expansão do modal duto-
viário no Amazonas, aumentando a disponibilidade de gás natural para o polo industrial de 
Manaus e uma potencial expansão das dutovias no entorno de Manaus, representa grande 
potencial para o desenvolvimento energético do estado e gera potenciais ganhos de compe-
titividade para a sua indústria. 

A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), do modal 
dutoviário no estado do Amazonas apresenta as seguintes principais conclusões. Figura 65.

Figura 65: Análise SWOT do modal dutoviário no Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do modal dutoviário no Amazonas á apresentado no Relatório Téc-
nico 1B – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Amazonas.

4.2.1.4 Portos e terminais hidroviários

A infraestrutura portuária de cargas do Amazonas conta com um Porto Organizado 
e mais dezenove Terminais Públicos ou de Uso Privativo, conforme mostra a Figura 66 a 
seguir.
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Figura 66: Portos e Terminais de Uso Privativo do Amazonas

Fonte: ANTAQ, análise Macrologística

Como pode ser observado, a maior parte dessa infraestrutura se localiza na região 
de Manaus e Itacoatiara, que concentra praticamente 90% da movimentação portuária do 
estado. Dentre os portos e terminais destacam-se: o Terminal Isaac Sabbá da Reman, res-
ponsável pela movimentação de petróleo e derivados da refinaria; o Terminal Hermasa Gra-
neleiro da Hermasa, que movimenta soja proveniente principalmente do Centro-Oeste; e o 
Terminal Chibatão responsável por grande parte da movimentação de carretas semirrebo-
que de Manaus. 

No caso da movimentação de carga geral, transportada principalmente em carretas 
do tipo semirreboque, além do Terminal Chibatão, existem também outros terminais im-
portantes como Superterminais, Bertolini, J.F. Oliviera, Carinhoso e Portonauss, os quais 
merecem especial atenção devido à grande importância desse tipo de carga para a economia 
do Amazonas, principalmente para o Polo Industrial de Manaus – PIM. A movimentação 
total dos portos e terminais do Amazonas é apresentada na Figura 67 a seguir.

Figura 67: Movimentação de cargas nos portos e terminais do Amazonas - 2012

Fonte: ANTAQ, análise Macrologística

A importância da movimentação de carga geral para o Amazonas, tanto em carretas 
semirreboque, do tipo baú, quanto em contêineres, pode ser observada na Figura 68 que 
apresenta os principais produtos embarcados e desembarcados nos portos e terminais do 
estado. Junto com petróleo e derivados, esse tipo de carga representa aproximadamente 77% 
do volume total desembarcado e 69% do volume embarcado. Tal fato demonstra a impor-
tância de uma infraestrutura portuária adequada e eficiente no Amazonas.

Figura 68: Movimentação de cargas nos portos e terminais do Amazonas por produto e tipo de fluxo – 2012

Fonte: ANTAQ, análise Macrologística
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Figura 66: Portos e Terminais de Uso Privativo do Amazonas

Fonte: ANTAQ, análise Macrologística

Como pode ser observado, a maior parte dessa infraestrutura se localiza na região 
de Manaus e Itacoatiara, que concentra praticamente 90% da movimentação portuária do 
estado. Dentre os portos e terminais destacam-se: o Terminal Isaac Sabbá da Reman, res-
ponsável pela movimentação de petróleo e derivados da refinaria; o Terminal Hermasa Gra-
neleiro da Hermasa, que movimenta soja proveniente principalmente do Centro-Oeste; e o 
Terminal Chibatão responsável por grande parte da movimentação de carretas semirrebo-
que de Manaus. 

No caso da movimentação de carga geral, transportada principalmente em carretas 
do tipo semirreboque, além do Terminal Chibatão, existem também outros terminais im-
portantes como Superterminais, Bertolini, J.F. Oliviera, Carinhoso e Portonauss, os quais 
merecem especial atenção devido à grande importância desse tipo de carga para a economia 
do Amazonas, principalmente para o Polo Industrial de Manaus – PIM. A movimentação 
total dos portos e terminais do Amazonas é apresentada na Figura 67 a seguir.

Figura 67: Movimentação de cargas nos portos e terminais do Amazonas - 2012

Fonte: ANTAQ, análise Macrologística

A importância da movimentação de carga geral para o Amazonas, tanto em carretas 
semirreboque, do tipo baú, quanto em contêineres, pode ser observada na Figura 68 que 
apresenta os principais produtos embarcados e desembarcados nos portos e terminais do 
estado. Junto com petróleo e derivados, esse tipo de carga representa aproximadamente 77% 
do volume total desembarcado e 69% do volume embarcado. Tal fato demonstra a impor-
tância de uma infraestrutura portuária adequada e eficiente no Amazonas.

Figura 68: Movimentação de cargas nos portos e terminais do Amazonas por produto e tipo de fluxo – 2012

Fonte: ANTAQ, análise Macrologística
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Por fim, com relação aos terminais de passageiros do estado, assim como no caso da 
movimentação de cargas, eles se concentram na região de Manaus e seu entorno, onde está 
localizada a maior população do Amazonas. De fato, nessa região estão localizados quinze 
dos trinta principais terminais de passageiros do estado. Vide Figura 69.

Figura 69: Principais terminais de passageiros do Amazonas

Fonte: FADESP, IBGE, análise Macrologística

O detalhamento das características físicas e operacionais dos portos e terminais do 
Amazonas, que inclui o mapeamento dos números de berços, capacidade estática de ar-
mazenagem, equipamentos para movimentação, entre outras informações, encontra-se no 
Relatório 1B – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Amazonas.

Observa-se que a infraestrutura portuária no Amazonas é de fundamental impor-
tância para o estado, tanto para a competitividade da economia e da sua indústria quanto 
para o desenvolvimento social nas suas regiões mais remotas. O que se avalia, como será de-
monstrado adiante na seção de gargalos, é que as condições atuais de operação tornam essa 
infraestrutura incapaz de atender adequadamente a demanda existente, fato que, somado às 
dificuldades para o desenvolvimento de novos projetos portuários no Amazonas gera  con-
sideráveis gargalos e entraves para o desenvolvimento socioeconômico do estado.

A partir da avaliação e das análises realizadas, a análise de forças, fraquezas, oportu-
nidades e ameaças (análise SWOT), do modal portuário no Amazonas apresenta as seguin-
tes principais conclusões. Vide Figura 70.

Figura 70: Análise SWOT do modal portuário no Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

4.2.1.5 Aeroportos

Com relação aos aeroportos, o Amazonas conta com quatro principais aeroportos 
localizados nos municípios de Manaus, Tefé, Tabatinga e Parintins, e mais cinquenta aeró-
dromos distribuídos por todo o estado. 

Dentre os principais aeroportos, merece destaque o Aeroporto Internacional Edu-
ardo Gomes em Manaus, que representa o principal aeroporto movimentador de cargas 
aéreas da região Norte e pode ser considerado como um potencial huby aeroportuário para 
conexão com os Estados Unidos e América do Norte.

O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado a 14 km do centro de Ma-
naus, possui uma área de 14,1 milhões de m2 com uma pista de 2,7 km de extensão e es-
tacionamento para 18 aeronaves. Nele operam diversas companhias aéreas comerciais e de 
cargas, visto que a sua infraestrutura permite atender a qualquer tipo de aeronave. Atual-
mente o aeroporto passa por obras de ampliação com previsão de conclusão para o segundo 
semestre de 2014. O aeroporto possui linhas regulares diretas nacionais e internacionais 
para diversos destinos e uma infraestrutura de armazenagem de cargas aéreas (TECA) com 
30 mil m2 de modo que em 2012 foram movimentadas 156 mil toneladas de cargas, das quais 
31,9% foram cargas internacionais.
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Por fim, com relação aos terminais de passageiros do estado, assim como no caso da 
movimentação de cargas, eles se concentram na região de Manaus e seu entorno, onde está 
localizada a maior população do Amazonas. De fato, nessa região estão localizados quinze 
dos trinta principais terminais de passageiros do estado. Vide Figura 69.

Figura 69: Principais terminais de passageiros do Amazonas

Fonte: FADESP, IBGE, análise Macrologística

O detalhamento das características físicas e operacionais dos portos e terminais do 
Amazonas, que inclui o mapeamento dos números de berços, capacidade estática de ar-
mazenagem, equipamentos para movimentação, entre outras informações, encontra-se no 
Relatório 1B – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Amazonas.

Observa-se que a infraestrutura portuária no Amazonas é de fundamental impor-
tância para o estado, tanto para a competitividade da economia e da sua indústria quanto 
para o desenvolvimento social nas suas regiões mais remotas. O que se avalia, como será de-
monstrado adiante na seção de gargalos, é que as condições atuais de operação tornam essa 
infraestrutura incapaz de atender adequadamente a demanda existente, fato que, somado às 
dificuldades para o desenvolvimento de novos projetos portuários no Amazonas gera  con-
sideráveis gargalos e entraves para o desenvolvimento socioeconômico do estado.

A partir da avaliação e das análises realizadas, a análise de forças, fraquezas, oportu-
nidades e ameaças (análise SWOT), do modal portuário no Amazonas apresenta as seguin-
tes principais conclusões. Vide Figura 70.

Figura 70: Análise SWOT do modal portuário no Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

4.2.1.5 Aeroportos

Com relação aos aeroportos, o Amazonas conta com quatro principais aeroportos 
localizados nos municípios de Manaus, Tefé, Tabatinga e Parintins, e mais cinquenta aeró-
dromos distribuídos por todo o estado. 

Dentre os principais aeroportos, merece destaque o Aeroporto Internacional Edu-
ardo Gomes em Manaus, que representa o principal aeroporto movimentador de cargas 
aéreas da região Norte e pode ser considerado como um potencial huby aeroportuário para 
conexão com os Estados Unidos e América do Norte.

O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado a 14 km do centro de Ma-
naus, possui uma área de 14,1 milhões de m2 com uma pista de 2,7 km de extensão e es-
tacionamento para 18 aeronaves. Nele operam diversas companhias aéreas comerciais e de 
cargas, visto que a sua infraestrutura permite atender a qualquer tipo de aeronave. Atual-
mente o aeroporto passa por obras de ampliação com previsão de conclusão para o segundo 
semestre de 2014. O aeroporto possui linhas regulares diretas nacionais e internacionais 
para diversos destinos e uma infraestrutura de armazenagem de cargas aéreas (TECA) com 
30 mil m2 de modo que em 2012 foram movimentadas 156 mil toneladas de cargas, das quais 
31,9% foram cargas internacionais.
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Dentre os demais principais aeroportos (Tefé, Tabatinga e Parintins), a movimen-
tação de carga aérea é inferior a 100 toneladas. Esses aeroportos atendem principalmente à 
movimentação local de passageiros.  

No Amazonas, o modal aeroportuário é de importância estratégica para a movimen-
tação de cargas e passageiros do estado, sendo, muitas vezes, a única alternativa de transpor-
te mais eficiente para diversas regiões. No entanto, os elevados custos do modal e a infraes-
trutura existente comprometem essa eficiência assim como o seu uso regular. 

A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT) do mo-
dal aeroportuário no Amazonas apresenta as seguintes principais conclusões. Vide Fi-
gura 71.

Figura 71: Análise SWOT do modal aeroportuário no Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do diagnóstico da infraestrutura aeroportuária do Amazonas á 
apresentado no Relatório Técnico 1B – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do 
Amazonas.

4.2.2 Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais do Amazonas

O diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais do Amazonas tem o objeti-
vo de avaliar a movimentação de cargas atual e futura do estado, o que, juntamente com a 

movimentação de passageiros, compreende as demandas atuais e futuras de utilização da 
infraestrutura de transporte existente.

4.2.2.1 Caracterização das microrregiões 

O Amazonas possui treze microrregiões definidas pelo IBGE: Rio Negro, Rio Preto 
da Eva, Parintins, Itacoatiara, Manaus, Madeira, Coari, Purus, Tefé, Boca do Acre, Juruá, 
Alto Solimões e Japurá. A microrregião de Manaus é de fato a mais importante do estado, re-
presentando 71% da população, 84% do PIB, 86% das exportações e 100% das importações, 
conforme apresentado na Figura 72 a seguir. 

Figura 72: Caracterização geral das microrregiões do Amazonas

Fonte: IBGE, MDIC, análise Macrologística

Também merecem destaque as microrregiões de Parintins, Madeira, Itacoatiara e 
Coari, que juntas com Manaus representam 90% da população, 93% do PIB, 99% das expor-
tações e 100% das importações do estado. 

Os principais produtos do Amazonas são petróleo e seus derivados e a produção 
industrial do Polo Industrial de Manaus. A exploração de petróleo ocorre na região de Coari 
enquanto que o seu refino, assim como praticamente todo o restante da produção industrial 
do estado, se localiza no entorno de Manaus. Merece , com relação aos volumes movimenta-
dos, a produção industrial de farelo de soja de Itacoatiara. A Tabela 2 apresenta os principais 
produtos produzidos, exportados e importados pelas diversas microrregiões do Amazonas.
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Dentre os demais principais aeroportos (Tefé, Tabatinga e Parintins), a movimen-
tação de carga aérea é inferior a 100 toneladas. Esses aeroportos atendem principalmente à 
movimentação local de passageiros.  

No Amazonas, o modal aeroportuário é de importância estratégica para a movimen-
tação de cargas e passageiros do estado, sendo, muitas vezes, a única alternativa de transpor-
te mais eficiente para diversas regiões. No entanto, os elevados custos do modal e a infraes-
trutura existente comprometem essa eficiência assim como o seu uso regular. 

A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT) do mo-
dal aeroportuário no Amazonas apresenta as seguintes principais conclusões. Vide Fi-
gura 71.

Figura 71: Análise SWOT do modal aeroportuário no Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do diagnóstico da infraestrutura aeroportuária do Amazonas á 
apresentado no Relatório Técnico 1B – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do 
Amazonas.

4.2.2 Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais do Amazonas

O diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais do Amazonas tem o objeti-
vo de avaliar a movimentação de cargas atual e futura do estado, o que, juntamente com a 

movimentação de passageiros, compreende as demandas atuais e futuras de utilização da 
infraestrutura de transporte existente.

4.2.2.1 Caracterização das microrregiões 

O Amazonas possui treze microrregiões definidas pelo IBGE: Rio Negro, Rio Preto 
da Eva, Parintins, Itacoatiara, Manaus, Madeira, Coari, Purus, Tefé, Boca do Acre, Juruá, 
Alto Solimões e Japurá. A microrregião de Manaus é de fato a mais importante do estado, re-
presentando 71% da população, 84% do PIB, 86% das exportações e 100% das importações, 
conforme apresentado na Figura 72 a seguir. 

Figura 72: Caracterização geral das microrregiões do Amazonas

Fonte: IBGE, MDIC, análise Macrologística

Também merecem destaque as microrregiões de Parintins, Madeira, Itacoatiara e 
Coari, que juntas com Manaus representam 90% da população, 93% do PIB, 99% das expor-
tações e 100% das importações do estado. 

Os principais produtos do Amazonas são petróleo e seus derivados e a produção 
industrial do Polo Industrial de Manaus. A exploração de petróleo ocorre na região de Coari 
enquanto que o seu refino, assim como praticamente todo o restante da produção industrial 
do estado, se localiza no entorno de Manaus. Merece , com relação aos volumes movimenta-
dos, a produção industrial de farelo de soja de Itacoatiara. A Tabela 2 apresenta os principais 
produtos produzidos, exportados e importados pelas diversas microrregiões do Amazonas.
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Tabela 2: Principais produtos produzidos, exportados e importados pelas microrregiões do Amazonas

Microrregião Principais produtos
produzidos em volume

Principais produtos
exportados em valor

Principais produtos
importados em valor

Rio Negro raiz de mandioca e toras de 
madeira Na na

Rio Preto da Eva Cana-de-açúcar e açúcar ligas de titânio coque de hulha e máquinas 
rodoviárias

Parintins raiz de mandioca, madeira 
serrada e cana-de-açúcar

preparações  alimentícias e 
temperos na

Itacoatiara
farelo de soja, madeira serrada, 
óleo de soja, raiz de mandioca e 

abacaxi

farelo de soja, madeira serrada e 
toras de madeira

transformados de aço, autopeças 
e equipamentos industriais

Manaus
combustíveis,  utilidades 
domésticas, cimento, nafta e 

resinas e elastômeros

combustíveis,  produtos de 
ferro e aço, concentrado de 

refrigerante e motocicletas

combustíveis, cimento, 
componentes eletrônicos, 

resinas e elastômeros  

Madeira
raiz de mandioca, toras de 
madeira, madeira serrada e 

banana
Na na

Coari petróleo, raiz de mandioca, 
banana, melancia e malva Na polímeros, transformados de aço 

e componentes eletrônicos

Purus raiz de mandioca, madeira 
serrada, melancia e banana Na na

Tefé
raiz de mandioca, toras de 
madeira, farinha de mandioca e 

outros
Na na

Boca do Acre carne bovina, raiz de mandioca, 
banana e cana-de-açúcar Na na

Juruá
raiz de mandioca, cana-de-
açúcar, farinha de mandioca e 

milho em grãos
Na na

Alto Solimões
toras de madeira, raiz de 
mandioca, banana e madeira 

serrada
Na cimento

Fonte: IBGE, MDIC, análise Macrologística

A caracterização completa das microrregiões do Amazonas com o detalhamento da 
produção, principais polos econômicos, produtos e valores de exportação e importação, en-
tre outras informações relevantes é apresentada no Relatório Técnico 2B – Diagnóstico dos 
polos produtivos atuais e potenciais no Amazonas.

4.2.2.2 Detalhamento das cadeias produtivas 

O detalhamento das cadeias produtivas envolve a identificação dos principais flu-
xos logísticos atuais e futuros das principais cadeias produtivas do Amazonas. Para isso, o 
primeiro passo é a seleção das cadeias produtivas estratégicas mais representativas para a 
movimentação de cargas do estado, as quais terão seus fluxos logísticos detalhadamente ma-

peados, uma vez que eles representam a principal demanda por infraestrutura de transporte 
do estado.

A análise parte da Balança Comercial do estado, apresentada na Figura 73, mostra 
que as cadeias produtivas de petróleo e derivados, eletroeletrônicos, químicos industriais, 
calcário e ferro e aço representam 86,1% da movimentação em volume da Balança Comer-
cial do Amazonas. Analisando o valor movimentado, nota-se também a importância da 
cadeia de duas rodas que, junta com as demais cadeias relevantes em volume, representam 
84,3% da movimentação em valor da Balança Comercial do Amazonas.

Figura 73: Balança Comercial do Amazonas – 2011

Fonte: MDIC, análise Macrologística

No caso do Amazonas, vale mencionar que grande parte da movimentação de co-
mércio exterior do estado tem como origem ou destino o Polo Industrial de Manaus (PIM). 
Com relação ao volume movimentado, o PIM representa 46% da Balança Comercial do 
Amazonas, tal fato se deve à movimentação de petróleo e derivados que tem grande parti-
cipação no volume movimentado e não faz parte do polo. No entanto, com relação ao valor 
movimentado pela Balança Comercial do Amazonas, o PIM representa 89% do comércio 
exterior do estado.

Assim, houve grande preocupação para que o PIM como um todo fosse parte inte-
grante dos estudos e análises a serem realizadas, sendo que para isso a seleção de cadeias 
produtivas estratégicas buscou integrar a maior parte da produção do PIM. Conforme mos-
tra a Figura 74 a seguir, as cadeias selecionadas até essa etapa compreendem aproximada-
mente 77% da produção do Polo Industrial de Manaus.
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Tabela 2: Principais produtos produzidos, exportados e importados pelas microrregiões do Amazonas

Microrregião Principais produtos
produzidos em volume

Principais produtos
exportados em valor

Principais produtos
importados em valor

Rio Negro raiz de mandioca e toras de 
madeira Na na

Rio Preto da Eva Cana-de-açúcar e açúcar ligas de titânio coque de hulha e máquinas 
rodoviárias

Parintins raiz de mandioca, madeira 
serrada e cana-de-açúcar

preparações  alimentícias e 
temperos na

Itacoatiara
farelo de soja, madeira serrada, 
óleo de soja, raiz de mandioca e 

abacaxi

farelo de soja, madeira serrada e 
toras de madeira

transformados de aço, autopeças 
e equipamentos industriais

Manaus
combustíveis,  utilidades 
domésticas, cimento, nafta e 

resinas e elastômeros

combustíveis,  produtos de 
ferro e aço, concentrado de 

refrigerante e motocicletas

combustíveis, cimento, 
componentes eletrônicos, 

resinas e elastômeros  

Madeira
raiz de mandioca, toras de 
madeira, madeira serrada e 

banana
Na na

Coari petróleo, raiz de mandioca, 
banana, melancia e malva Na polímeros, transformados de aço 

e componentes eletrônicos

Purus raiz de mandioca, madeira 
serrada, melancia e banana Na na

Tefé
raiz de mandioca, toras de 
madeira, farinha de mandioca e 

outros
Na na

Boca do Acre carne bovina, raiz de mandioca, 
banana e cana-de-açúcar Na na

Juruá
raiz de mandioca, cana-de-
açúcar, farinha de mandioca e 

milho em grãos
Na na

Alto Solimões
toras de madeira, raiz de 
mandioca, banana e madeira 

serrada
Na cimento

Fonte: IBGE, MDIC, análise Macrologística

A caracterização completa das microrregiões do Amazonas com o detalhamento da 
produção, principais polos econômicos, produtos e valores de exportação e importação, en-
tre outras informações relevantes é apresentada no Relatório Técnico 2B – Diagnóstico dos 
polos produtivos atuais e potenciais no Amazonas.

4.2.2.2 Detalhamento das cadeias produtivas 

O detalhamento das cadeias produtivas envolve a identificação dos principais flu-
xos logísticos atuais e futuros das principais cadeias produtivas do Amazonas. Para isso, o 
primeiro passo é a seleção das cadeias produtivas estratégicas mais representativas para a 
movimentação de cargas do estado, as quais terão seus fluxos logísticos detalhadamente ma-

peados, uma vez que eles representam a principal demanda por infraestrutura de transporte 
do estado.

A análise parte da Balança Comercial do estado, apresentada na Figura 73, mostra 
que as cadeias produtivas de petróleo e derivados, eletroeletrônicos, químicos industriais, 
calcário e ferro e aço representam 86,1% da movimentação em volume da Balança Comer-
cial do Amazonas. Analisando o valor movimentado, nota-se também a importância da 
cadeia de duas rodas que, junta com as demais cadeias relevantes em volume, representam 
84,3% da movimentação em valor da Balança Comercial do Amazonas.

Figura 73: Balança Comercial do Amazonas – 2011

Fonte: MDIC, análise Macrologística

No caso do Amazonas, vale mencionar que grande parte da movimentação de co-
mércio exterior do estado tem como origem ou destino o Polo Industrial de Manaus (PIM). 
Com relação ao volume movimentado, o PIM representa 46% da Balança Comercial do 
Amazonas, tal fato se deve à movimentação de petróleo e derivados que tem grande parti-
cipação no volume movimentado e não faz parte do polo. No entanto, com relação ao valor 
movimentado pela Balança Comercial do Amazonas, o PIM representa 89% do comércio 
exterior do estado.

Assim, houve grande preocupação para que o PIM como um todo fosse parte inte-
grante dos estudos e análises a serem realizadas, sendo que para isso a seleção de cadeias 
produtivas estratégicas buscou integrar a maior parte da produção do PIM. Conforme mos-
tra a Figura 74 a seguir, as cadeias selecionadas até essa etapa compreendem aproximada-
mente 77% da produção do Polo Industrial de Manaus.
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Figura 74: Representatividade das cadeias selecionadas na produção do Polo Industrial de Manaus – 2011

Fonte: SUFRAMA, análise Macrologística

O próximo passo da metodologia proposta de trabalho é a análise do setor produtivo 
do Amazonas, visando à identificação de cadeias produtivas relevantes para o estado que, no 
entanto, não fazem parte da sua Balança Comercial. 

A análise da produção agropecuária do Amazonas, apresentada na Figura 75, mos-
tra também a importância para o estado das cadeias da mandioca, dos bovinos, da cana-de
-açúcar e da banana, localizados principalmente no Centro e Sul amazonenses. 

Figura 75: Produção agropecuária do Amazonas - 2011

Fonte: IBGE, análise Macrologística

No que tange ao extrativismo mineral e a produção de silvicultura do estado, apre-
sentados na Figura 76, além das cadeias estratégicas já relevantes para o comércio exterior 
do Amazonas, nota-se também a relevância das cadeias produtivas da areia, de rochas e 
cascalhos, das argilas, e da madeira.

Figura 76: Produção extrativista e silvicultura do Amazonas – 2011

Fonte: IBGE, DNPM, análise Macrologística

Por fim, no que tange à produção industrial, apresentada na Figura 77, com exceção 
da indústria madeireira, verifica-se que, de fato, a concentração industrial do Amazonas se 
localiza, preferencialmente, em Manaus e seu entorno, principalmente no Polo Industrial de 
Manaus (PIM). Além dos principais segmentos da indústria do estado já selecionados nas 
etapas anteriores, nota-se também a relevância das cadeias de bebidas e pneus, que, juntas 
com as demais cadeias industriais já selecionadas, representam 73% de toda a produção 
industrial do Amazonas.
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Figura 74: Representatividade das cadeias selecionadas na produção do Polo Industrial de Manaus – 2011

Fonte: SUFRAMA, análise Macrologística

O próximo passo da metodologia proposta de trabalho é a análise do setor produtivo 
do Amazonas, visando à identificação de cadeias produtivas relevantes para o estado que, no 
entanto, não fazem parte da sua Balança Comercial. 

A análise da produção agropecuária do Amazonas, apresentada na Figura 75, mos-
tra também a importância para o estado das cadeias da mandioca, dos bovinos, da cana-de
-açúcar e da banana, localizados principalmente no Centro e Sul amazonenses. 

Figura 75: Produção agropecuária do Amazonas - 2011

Fonte: IBGE, análise Macrologística

No que tange ao extrativismo mineral e a produção de silvicultura do estado, apre-
sentados na Figura 76, além das cadeias estratégicas já relevantes para o comércio exterior 
do Amazonas, nota-se também a relevância das cadeias produtivas da areia, de rochas e 
cascalhos, das argilas, e da madeira.

Figura 76: Produção extrativista e silvicultura do Amazonas – 2011

Fonte: IBGE, DNPM, análise Macrologística

Por fim, no que tange à produção industrial, apresentada na Figura 77, com exceção 
da indústria madeireira, verifica-se que, de fato, a concentração industrial do Amazonas se 
localiza, preferencialmente, em Manaus e seu entorno, principalmente no Polo Industrial de 
Manaus (PIM). Além dos principais segmentos da indústria do estado já selecionados nas 
etapas anteriores, nota-se também a relevância das cadeias de bebidas e pneus, que, juntas 
com as demais cadeias industriais já selecionadas, representam 73% de toda a produção 
industrial do Amazonas.
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Figura 77: Produção industrial do Amazonas – 2011

Fonte: IBGE, SUFRAMA, análise Macrologística

Dessa forma as cadeias produtivas relevantes na produção e movimentação de cargas 
do estado foram devidamente adicionadas às cadeias produtivas estratégicas já selecionadas, 
totalizando dezesseis cadeias produtivas estratégicas no estado do Amazonas: Areia, Argila, 
Banana, Bebidas, Borracha, Bovinos, Calcário, Cana de Açúcar, Duas Rodas, Eletroeletrôni-
cos, Ferro e Aço, Madeira, Mandioca, Petróleo e Derivados, Químicos Industriais e Rochas 
e Cascalhos. 

A Figura 78 apresenta um resumo da seleção das cadeias produtivas estratégicas do 
Amazonas.

Figura 78: Cadeias estratégicas selecionadas do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

As cadeias produtivas estratégicas selecionadas no Amazonas são compostas por 76 
produtos estratégicos que fazem parte dos seus respectivos processos logísticos de produção. 
No entanto, diversos desses produtos não representam fluxos relevantes de movimentação, 
ou por serem inferiores a 20 mil toneladas anuais (o que representa aproximadamente o 
fluxo de duas carretas diárias), ou então por apresentar consumo local, próximo às áreas de 
produção. Tais produtos foram excluídos da análise.

Com isso, conforme a Figura 79 a seguir, foram selecionados 15 principais produtos 
estratégicos para serem detalhadamente estudados no Amazonas.
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Figura 77: Produção industrial do Amazonas – 2011

Fonte: IBGE, SUFRAMA, análise Macrologística

Dessa forma as cadeias produtivas relevantes na produção e movimentação de cargas 
do estado foram devidamente adicionadas às cadeias produtivas estratégicas já selecionadas, 
totalizando dezesseis cadeias produtivas estratégicas no estado do Amazonas: Areia, Argila, 
Banana, Bebidas, Borracha, Bovinos, Calcário, Cana de Açúcar, Duas Rodas, Eletroeletrôni-
cos, Ferro e Aço, Madeira, Mandioca, Petróleo e Derivados, Químicos Industriais e Rochas 
e Cascalhos. 

A Figura 78 apresenta um resumo da seleção das cadeias produtivas estratégicas do 
Amazonas.

Figura 78: Cadeias estratégicas selecionadas do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

As cadeias produtivas estratégicas selecionadas no Amazonas são compostas por 76 
produtos estratégicos que fazem parte dos seus respectivos processos logísticos de produção. 
No entanto, diversos desses produtos não representam fluxos relevantes de movimentação, 
ou por serem inferiores a 20 mil toneladas anuais (o que representa aproximadamente o 
fluxo de duas carretas diárias), ou então por apresentar consumo local, próximo às áreas de 
produção. Tais produtos foram excluídos da análise.

Com isso, conforme a Figura 79 a seguir, foram selecionados 15 principais produtos 
estratégicos para serem detalhadamente estudados no Amazonas.
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Figura 79: Produtos estratégicos selecionados do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

Cada produto estratégico teve mapeado, detalhadamente, seus fluxos logísticos en-
volvendo: a identificação dos principais polos de produção atuais e futuros e os respecti-
vos volumes produzidos; os fluxos logísticos de exportação, importação e mercado interno, 
identificando os volumes movimentados e principais modais e terminais utilizados para a 
movimentação; e a projeção dos volumes movimentados tanto para mercado externo quan-
to mercado interno.

Esse mapeamento encontra-se apresentado com detalhes no Relatório Técnico 2B 
–  Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais no Amazonas.

Além dos fluxos atuais e futuros dos produtos estratégicos, o estudo também analisa 
os fluxos de abastecimento de cargas do Amazonas assim como os novos projetos minerais e 
industriais em desenvolvimento no estado. A Figura 80 apresenta, de maneira consolidada, 
os principais fluxos de abastecimento do estado enquanto que a Figura 81 busca um melhor 
detalhamento dos principais fluxos para o município de Manaus. 

Figura 80: Consolidado dos fluxos de abastecimento do Amazonas - 2011

Fonte: ANTAQ, FIPE, IBGE, SUFRAMA, análise Macrologística

Percebe-se que, assim como a produção industrial, os fluxos de abastecimento tam-
bém se concentram na microrregião de Manaus e no seu entorno, sendo compostos prin-
cipalmente de cargas de consumo diversas como alimentos, materiais de construção civil e 
combustíveis.

No caso do abastecimento de Manaus, além das cargas de consumo em geral já men-
cionadas para o estado como um todo, nota-se também a existência de relevantes fluxos de 
cargas que servem como insumos para a produção do Polo Industrial de Manaus, cuja ori-
gem está concentrada principalmente na região Sudeste. 

Figura 81: Consolidado dos fluxos de abastecimento de Manaus - 2011

Fonte: ANTAQ, FIPE, IBGE, SUFRAMA, análise Macrologística
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Figura 79: Produtos estratégicos selecionados do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

Cada produto estratégico teve mapeado, detalhadamente, seus fluxos logísticos en-
volvendo: a identificação dos principais polos de produção atuais e futuros e os respecti-
vos volumes produzidos; os fluxos logísticos de exportação, importação e mercado interno, 
identificando os volumes movimentados e principais modais e terminais utilizados para a 
movimentação; e a projeção dos volumes movimentados tanto para mercado externo quan-
to mercado interno.

Esse mapeamento encontra-se apresentado com detalhes no Relatório Técnico 2B 
–  Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais no Amazonas.

Além dos fluxos atuais e futuros dos produtos estratégicos, o estudo também analisa 
os fluxos de abastecimento de cargas do Amazonas assim como os novos projetos minerais e 
industriais em desenvolvimento no estado. A Figura 80 apresenta, de maneira consolidada, 
os principais fluxos de abastecimento do estado enquanto que a Figura 81 busca um melhor 
detalhamento dos principais fluxos para o município de Manaus. 

Figura 80: Consolidado dos fluxos de abastecimento do Amazonas - 2011

Fonte: ANTAQ, FIPE, IBGE, SUFRAMA, análise Macrologística

Percebe-se que, assim como a produção industrial, os fluxos de abastecimento tam-
bém se concentram na microrregião de Manaus e no seu entorno, sendo compostos prin-
cipalmente de cargas de consumo diversas como alimentos, materiais de construção civil e 
combustíveis.

No caso do abastecimento de Manaus, além das cargas de consumo em geral já men-
cionadas para o estado como um todo, nota-se também a existência de relevantes fluxos de 
cargas que servem como insumos para a produção do Polo Industrial de Manaus, cuja ori-
gem está concentrada principalmente na região Sudeste. 

Figura 81: Consolidado dos fluxos de abastecimento de Manaus - 2011

Fonte: ANTAQ, FIPE, IBGE, SUFRAMA, análise Macrologística
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4.2.3 Priorização de projetos logísticos do Amazonas

A priorização dos projetos logísticos do Amazonas tem como objetivo principal a 
identificação dos projetos de infraestrutura de transporte do estado que apresentam maior 
potencial de geração de ganhos econômicos, sociais e ambientais diante dos investimentos 
necessários para sua implantação, priorizando esses projetos para a implantação por serem 
estratégicos para o desenvolvimento do estado.

Para tanto, essa etapa da metodologia proposta do trabalho consolida os fluxos de 
cargas identificados no diagnóstico dos polos produtivos, adicionando a estes os fluxos de 
passageiros, abastecimento e passagem existentes em cada microrregião do Amazonas. Com 
isso identificam-se as demandas atuais e futuras por infraestrutura de transporte de cada 
uma das regiões, as quais são comparadas com a capacidade de movimentação da infra-
estrutura existente, já mapeada anteriormente, identificando assim os principais gargalos 
existentes e potenciais.

Por fim, foram identificados todos os projetos logísticos relevantes para a movimen-
tação de cargas e passageiros do Amazonas, os quais foram analisados e priorizados de acor-
do com a função que exercem para a movimentação de cargas e passageiros do estado.

4.2.3.1 Identificação dos principais gargalos logísticos atuais e potenciais

Para a identificação da utilização atual e futura da infraestrutura de transportes do 
Amazonas foram analisados e estimados os fluxos de veículos nas rodovias do estado, assim 
como a movimentação de cargas e passageiros nas suas hidrovias. 

O propósito da análise é compreender se a oferta atual de infraestrutura está ade-
quada ou não à demanda por transporte existente e futura do Amazonas, fornecendo assim 
subsídios para a identificação e priorização dos projetos logísticos existentes.

Para tanto, conforme mostra  a Figura 82, cada microrregião do Amazonas teve cal-
culado o uso atual e projetado da sua infraestrutura de transporte. 

Figura 82: Movimentação de cargas e passageiros e utilização da infraestrutura na microrregião de Manaus - 
2011 (2020)

Fonte: ANTAQ, DNIT, PNLT, FIPE, IBGE, análise Macrologística

O detalhamento do uso da infraestrutura logística das demais microrregiões do 
Amazonas é apresentado no Relatório 3B – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos 
no Amazonas.

Para o cálculo do VDM, utilizado como parâmetro para o uso da infraestrutura ro-
doviária, utilizou-se como base tanto a matriz origem-destino atual e futura dos produ-
tos estratégicos estudados no Amazonas assim como a movimentação atual e projetada de 
veículos de passeio, nas principais rodovias estaduais e federais do estado, e os fluxos de 
abastecimento de cargas oriundas de outras regiões com destino ao Amazonas. No caso das 
hidrovias, os parâmetros utilizados foi a movimentação de cargas em toneladas, enquanto 
que a movimentação de pessoas foi tratada em número de passageiros também calculados 
com base nas análises realizadas nas etapas anteriores do trabalho.

Não foram identificados gargalos de capacidade no modal rodoviário no Amazonas. 
Tal fato se deve principalmente à baixa utilização do modal no transporte inter-regional de 
cargas e passageiros o que faz com que a sua utilização seja principalmente voltada à movi-
mentação local, gerando gargalos principalmente em períodos de pico em regiões de grande 
aglomeração urbana. 

Apesar de não serem identificados gargalos de capacidade, observa-se que as condi-
ções de tráfego em importantes trechos rodoviários do estado são ruins ou mesmo péssimas, 
o que compromete a eficiência do modal devido ao elevado custo e tempo necessário para o 
transporte, o que até mesmo inibe a sua utilização. Mesmo considerando-se o crescimento 
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4.2.3 Priorização de projetos logísticos do Amazonas

A priorização dos projetos logísticos do Amazonas tem como objetivo principal a 
identificação dos projetos de infraestrutura de transporte do estado que apresentam maior 
potencial de geração de ganhos econômicos, sociais e ambientais diante dos investimentos 
necessários para sua implantação, priorizando esses projetos para a implantação por serem 
estratégicos para o desenvolvimento do estado.

Para tanto, essa etapa da metodologia proposta do trabalho consolida os fluxos de 
cargas identificados no diagnóstico dos polos produtivos, adicionando a estes os fluxos de 
passageiros, abastecimento e passagem existentes em cada microrregião do Amazonas. Com 
isso identificam-se as demandas atuais e futuras por infraestrutura de transporte de cada 
uma das regiões, as quais são comparadas com a capacidade de movimentação da infra-
estrutura existente, já mapeada anteriormente, identificando assim os principais gargalos 
existentes e potenciais.

Por fim, foram identificados todos os projetos logísticos relevantes para a movimen-
tação de cargas e passageiros do Amazonas, os quais foram analisados e priorizados de acor-
do com a função que exercem para a movimentação de cargas e passageiros do estado.

4.2.3.1 Identificação dos principais gargalos logísticos atuais e potenciais

Para a identificação da utilização atual e futura da infraestrutura de transportes do 
Amazonas foram analisados e estimados os fluxos de veículos nas rodovias do estado, assim 
como a movimentação de cargas e passageiros nas suas hidrovias. 

O propósito da análise é compreender se a oferta atual de infraestrutura está ade-
quada ou não à demanda por transporte existente e futura do Amazonas, fornecendo assim 
subsídios para a identificação e priorização dos projetos logísticos existentes.

Para tanto, conforme mostra  a Figura 82, cada microrregião do Amazonas teve cal-
culado o uso atual e projetado da sua infraestrutura de transporte. 

Figura 82: Movimentação de cargas e passageiros e utilização da infraestrutura na microrregião de Manaus - 
2011 (2020)

Fonte: ANTAQ, DNIT, PNLT, FIPE, IBGE, análise Macrologística

O detalhamento do uso da infraestrutura logística das demais microrregiões do 
Amazonas é apresentado no Relatório 3B – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos 
no Amazonas.

Para o cálculo do VDM, utilizado como parâmetro para o uso da infraestrutura ro-
doviária, utilizou-se como base tanto a matriz origem-destino atual e futura dos produ-
tos estratégicos estudados no Amazonas assim como a movimentação atual e projetada de 
veículos de passeio, nas principais rodovias estaduais e federais do estado, e os fluxos de 
abastecimento de cargas oriundas de outras regiões com destino ao Amazonas. No caso das 
hidrovias, os parâmetros utilizados foi a movimentação de cargas em toneladas, enquanto 
que a movimentação de pessoas foi tratada em número de passageiros também calculados 
com base nas análises realizadas nas etapas anteriores do trabalho.

Não foram identificados gargalos de capacidade no modal rodoviário no Amazonas. 
Tal fato se deve principalmente à baixa utilização do modal no transporte inter-regional de 
cargas e passageiros o que faz com que a sua utilização seja principalmente voltada à movi-
mentação local, gerando gargalos principalmente em períodos de pico em regiões de grande 
aglomeração urbana. 

Apesar de não serem identificados gargalos de capacidade, observa-se que as condi-
ções de tráfego em importantes trechos rodoviários do estado são ruins ou mesmo péssimas, 
o que compromete a eficiência do modal devido ao elevado custo e tempo necessário para o 
transporte, o que até mesmo inibe a sua utilização. Mesmo considerando-se o crescimento 
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projetado nos fluxos de veículos para 2020, nas condições atuais não são esperados gargalos 
de capacidade, no entanto, as perdas econômicas geradas pelas más condições e inacessibi-
lidade das rodovias no geral devem ser ainda maiores. 

A Figura 83, apresentada a seguir, mostra o uso esperado da infraestrutura rodoviá-
ria do Amazonas no ano de 2020. Pode-se notar que os principais gargalos encontram-se nas 
rodovias no entorno de Manaus, sendo elas AM-070, AM-254 e AM-010, que apresentam 
condições ruins ou regulares nos principais trechos utilizados.

Figura 83: Uso da infraestrutura rodoviária e identificação dos principais gargalos do modal no Amazonas - 
2020

Fonte: Análise Macrologística

No caso do Amazonas, a falta de rodovias regionais para a integração das regiões 
mais isoladas do estado provoca também um gargalo de desenvolvimento social e econômi-
co dessas regiões. Conforme pode ser notado nas Figuras 84 e 85, que apresentam respecti-
vamente o IDH e o PIB dos municípios do Amazonas, as regiões com maiores restrições ao 
acesso rodoviário apresentam níveis sociais e econômicos visivelmente inferiores às regiões 
com um melhor nível de acessibilidade através desse modal. Tal fato demonstra, no caso do 
estado do Amazonas, a importância desenvolvedora e integradora das rodovias.

Figuras 84 e 85: Gargalos de desenvolvimento social e econômico no Amazonas – IDH e PIB municipal do 
Amazonas 2011

Fonte: IBGE, análise Macrologística

Com relação aos portos e terminais do estado, as Figuras 86 e 87 mostram respecti-
vamente a taxa de ocupação de berço e o giro de armazenagem estática esperada para 2020 
para os principais portos e terminais do Amazonas. 

Nota-se pelas referidas figuras que a grande maioria dos portos e terminais do estado, 
que incluem diversos terminais no entorno de Manaus, possuem hoje uma infraestrutura 
instalada incapaz de suportar e atender adequadamente a movimentação de cargas esperada 
para o ano de 2020. Tal fato se mostra de relevante preocupação para o desenvolvimento da 
economia do estado, haja vista a dependência da região de Manaus e do seu Polo Industrial 
da movimentação portuária de cargas.

Figura 86: Identificação dos principais gargalos portuários no Amazonas – Taxa de ocupação de berço 2020

Fonte: ANTAQ, autoridades portuárias, análise Macrologística
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projetado nos fluxos de veículos para 2020, nas condições atuais não são esperados gargalos 
de capacidade, no entanto, as perdas econômicas geradas pelas más condições e inacessibi-
lidade das rodovias no geral devem ser ainda maiores. 

A Figura 83, apresentada a seguir, mostra o uso esperado da infraestrutura rodoviá-
ria do Amazonas no ano de 2020. Pode-se notar que os principais gargalos encontram-se nas 
rodovias no entorno de Manaus, sendo elas AM-070, AM-254 e AM-010, que apresentam 
condições ruins ou regulares nos principais trechos utilizados.

Figura 83: Uso da infraestrutura rodoviária e identificação dos principais gargalos do modal no Amazonas - 
2020

Fonte: Análise Macrologística

No caso do Amazonas, a falta de rodovias regionais para a integração das regiões 
mais isoladas do estado provoca também um gargalo de desenvolvimento social e econômi-
co dessas regiões. Conforme pode ser notado nas Figuras 84 e 85, que apresentam respecti-
vamente o IDH e o PIB dos municípios do Amazonas, as regiões com maiores restrições ao 
acesso rodoviário apresentam níveis sociais e econômicos visivelmente inferiores às regiões 
com um melhor nível de acessibilidade através desse modal. Tal fato demonstra, no caso do 
estado do Amazonas, a importância desenvolvedora e integradora das rodovias.

Figuras 84 e 85: Gargalos de desenvolvimento social e econômico no Amazonas – IDH e PIB municipal do 
Amazonas 2011

Fonte: IBGE, análise Macrologística

Com relação aos portos e terminais do estado, as Figuras 86 e 87 mostram respecti-
vamente a taxa de ocupação de berço e o giro de armazenagem estática esperada para 2020 
para os principais portos e terminais do Amazonas. 

Nota-se pelas referidas figuras que a grande maioria dos portos e terminais do estado, 
que incluem diversos terminais no entorno de Manaus, possuem hoje uma infraestrutura 
instalada incapaz de suportar e atender adequadamente a movimentação de cargas esperada 
para o ano de 2020. Tal fato se mostra de relevante preocupação para o desenvolvimento da 
economia do estado, haja vista a dependência da região de Manaus e do seu Polo Industrial 
da movimentação portuária de cargas.

Figura 86: Identificação dos principais gargalos portuários no Amazonas – Taxa de ocupação de berço 2020

Fonte: ANTAQ, autoridades portuárias, análise Macrologística
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Figura 87: Identificação dos principais gargalos portuários no Amazonas – Giro de armazenagem estática 
2020

Fonte: ANTAQ, autoridades portuárias, operadores portuários, análise Macrologística

As análises apresentadas mostram a importância da ampliação e da adequação da in-
fraestrutura portuária do estado do Amazonas que pode, face à ausência delas, num futuro 
próximo, se tornar um entrave para o desenvolvimento econômico do estado.

No caso dos terminais de passageiros do estado, 87% deles apresentam níveis de qua-
lidade nos serviços prestados abaixo do esperado. De fato, conforme apresenta a Figura 88 
a seguir, somente quatro dos 30 principais terminais de passageiros do estado possuem bons 
níveis médios de atendimento à movimentação hidroviária de passageiros do Amazonas.

Figura 88: Identificação dos gargalos de terminais hidroviários de passageiros no Amazonas – 2011

Fonte: ANTAQ, FADESP, análise Macrologística

Por fim, com relação ao modal aeroportuário, foi também observado um potencial 
gargalo na capacidade de armazenagem de cargas aéreas do Aeroporto Internacional Edu-
ardo Gomes, em Manaus, tanto atualmente quanto para 2020, conforme apresentado na 
Figura 89, visto que os índices de uso de capacidade são da ordem de 263% e 345% respec-
tivamente.

Figura 89: Identificação dos gargalos aeroportuário no Pará – 2011 e 2020

Fonte: Infraero, ANAC, análise Macrologística

Além do esgotamento da capacidade de movimentação de cargas do aeroporto de 
Manaus, vale também mencionar que devido às ampliações atuais e ao crescimento espera-
do na movimentação de passageiros, pode haver ainda um gargalo com relação à quantidade 
de pousos e decolagens. 

O detalhamento das análises realizadas e dos principais gargalos atuais e futuros 
identificados na infraestrutura logística do Amazonas é apresentado no Relatório 3B – Prio-
rização dos Projetos Logísticos Estratégicos no Amazonas.

4.2.3.2 Mapeamento dos projetos e eixos logísticos de transporte

O mapeamento dos projetos e eixos logísticos de transporte do Amazonas procurou 
identificar todos os projetos de infraestrutura de transporte relevantes no estado, sendo que, 
para tanto, foram utilizadas diversas fontes, dentre elas: DNIT, PAC, PAC2, PNLT, IIRSA, 
BNDES, AHIMOC, SEPLAN-AM e SEINFRA-AM. Conforme apresentado na metodologia 
todos os projetos foram detalhados, tendo caracterizados o modal prioritário, o resultado 
esperado, o valor dos investimentos, o responsável pelo seu desenvolvimento e o foco princi-
pal de movimentação, assim como a data de início e a data de conclusão prevista do projeto 
e o seu status em dezembro 2013.

Ao todo, conforme apresenta a Figura 90, foram mapeados 53 projetos logísticos 
relevantes para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte no Estado do Amazonas, 
os quais demandam um total de R$ 34,7 bilhões em investimentos para serem concluídos.



IDENTIFICAÇÃO DOS MICROEIXOS DO TRANSPORTE DE CARGAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, AMAZONAS E PARÁ

Relatório Executivo Relatório Executivo

IDENTIFICAÇÃO DOS MICROEIXOS DO TRANSPORTE DE CARGAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, AMAZONAS E PARÁ

95

Figura 87: Identificação dos principais gargalos portuários no Amazonas – Giro de armazenagem estática 
2020

Fonte: ANTAQ, autoridades portuárias, operadores portuários, análise Macrologística

As análises apresentadas mostram a importância da ampliação e da adequação da in-
fraestrutura portuária do estado do Amazonas que pode, face à ausência delas, num futuro 
próximo, se tornar um entrave para o desenvolvimento econômico do estado.

No caso dos terminais de passageiros do estado, 87% deles apresentam níveis de qua-
lidade nos serviços prestados abaixo do esperado. De fato, conforme apresenta a Figura 88 
a seguir, somente quatro dos 30 principais terminais de passageiros do estado possuem bons 
níveis médios de atendimento à movimentação hidroviária de passageiros do Amazonas.

Figura 88: Identificação dos gargalos de terminais hidroviários de passageiros no Amazonas – 2011

Fonte: ANTAQ, FADESP, análise Macrologística

Por fim, com relação ao modal aeroportuário, foi também observado um potencial 
gargalo na capacidade de armazenagem de cargas aéreas do Aeroporto Internacional Edu-
ardo Gomes, em Manaus, tanto atualmente quanto para 2020, conforme apresentado na 
Figura 89, visto que os índices de uso de capacidade são da ordem de 263% e 345% respec-
tivamente.

Figura 89: Identificação dos gargalos aeroportuário no Pará – 2011 e 2020

Fonte: Infraero, ANAC, análise Macrologística

Além do esgotamento da capacidade de movimentação de cargas do aeroporto de 
Manaus, vale também mencionar que devido às ampliações atuais e ao crescimento espera-
do na movimentação de passageiros, pode haver ainda um gargalo com relação à quantidade 
de pousos e decolagens. 

O detalhamento das análises realizadas e dos principais gargalos atuais e futuros 
identificados na infraestrutura logística do Amazonas é apresentado no Relatório 3B – Prio-
rização dos Projetos Logísticos Estratégicos no Amazonas.

4.2.3.2 Mapeamento dos projetos e eixos logísticos de transporte

O mapeamento dos projetos e eixos logísticos de transporte do Amazonas procurou 
identificar todos os projetos de infraestrutura de transporte relevantes no estado, sendo que, 
para tanto, foram utilizadas diversas fontes, dentre elas: DNIT, PAC, PAC2, PNLT, IIRSA, 
BNDES, AHIMOC, SEPLAN-AM e SEINFRA-AM. Conforme apresentado na metodologia 
todos os projetos foram detalhados, tendo caracterizados o modal prioritário, o resultado 
esperado, o valor dos investimentos, o responsável pelo seu desenvolvimento e o foco princi-
pal de movimentação, assim como a data de início e a data de conclusão prevista do projeto 
e o seu status em dezembro 2013.

Ao todo, conforme apresenta a Figura 90, foram mapeados 53 projetos logísticos 
relevantes para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte no Estado do Amazonas, 
os quais demandam um total de R$ 34,7 bilhões em investimentos para serem concluídos.
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De fato, nota-se que para um estado com a dimensão territorial do Amazonas o 
número de projetos logísticos existentes é pequeno, no Pará, por exemplo, foram mapea-
dos 157 projetos logísticos pertinentes ao desenvolvimento socioeconômico do estado. Isto 
mostra que o deficit de infraestrutura de transportes no estado do Amazonas se inicia na 
falta de elaboração de projetos e estudos que possam colaborar efetivamente com o desen-
volvimento do estado e da sua economia.

Figura 90: Projetos logísticos consolidado do Amazonas (1)

Fonte: Análise Macrologística
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De fato, nota-se que para um estado com a dimensão territorial do Amazonas o 
número de projetos logísticos existentes é pequeno, no Pará, por exemplo, foram mapea-
dos 157 projetos logísticos pertinentes ao desenvolvimento socioeconômico do estado. Isto 
mostra que o deficit de infraestrutura de transportes no estado do Amazonas se inicia na 
falta de elaboração de projetos e estudos que possam colaborar efetivamente com o desen-
volvimento do estado e da sua economia.

Figura 90: Projetos logísticos consolidado do Amazonas (1)

Fonte: Análise Macrologística
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Com relação aos projetos existentes, de fato, a grande maioria dos projetos de infra-
estrutura do Amazonas estão relacionados ao modal rodoviário, que compreende 36 dos 53 
projetos de infraestrutura logística existentes. Os investimentos necessários no modal rodo-
viário representam aproximadamente 56% da necessidade total de investimentos propostos 
para o Amazonas. 

No caso dos demais modais, nota-se novamente a ausência de projetos de infraestru-
tura de transporte no Amazonas, em que foram identificados apenas dois projetos ferroviá-
rios, dois projetos dutoviários, cinco projetos hidroviários, quatro projetos aeroportuários e 
quatro projetos portuários, que juntos representam 44% dos investimentos estimados, isto é, 
um total de R$ 15,1 bilhões, um valor relativamente pequeno diante da dimensão territorial 
do estado do Amazonas.

Vale mencionar ainda que dos 57 projetos propostos, 37 fazem parte somente de 
planos de governo ou privados, de modo que se faz necessário a realização dos estudos 
técnicos, ambientais e econômicos que permitam iniciar o seus respectivos processos de im-
plantação. Esses 37 projetos representam aproximadamente 77% do investimento residual 
estimado. Por outro lado, apenas 8 projetos, que representam somente 4,6% do investimento 
necessário, encontram-se em andamento ou com os estudos técnicos e ambientais elabora-
dos o que, de fato, permitiria a sua execução em um menor espaço de tempo. 

As Figuras 91 e 92 mostram respectivamente o sumário financeiro dos projetos lo-
gísticos de infraestrutura de transporte do Amazonas por modal e por status. 

Figura 91: Sumário dos projetos logísticos consolidados do Amazonas por modal

Fonte: Análise Macrologística

Figura 92: Sumário dos projetos logísticos consolidados do Amazonas por status do projeto – data-base 
dez/13

Fonte: Análise Macrologística

Os 53 projetos logísticos identificados no Amazonas foram adequadamente distri-
buídos em quatro diferentes tipos de eixos de transporte de acordo com a sua função na 
movimentação local ou regional de cargas e passageiros, sendo eles: macroeixos estratégicos, 
macroeixos estruturantes microeixos alimentadores e microeixos integradores, cujas defini-
ções encontram-se expostas na metodologia do presente trabalho. 

A localização geográfica do Amazonas faz com que o estado possua no seu território 
alguns macroeixos estratégicos prioritários para o transporte regional de cargas e passagei-
ros, identificados nos projetos Norte Competitivo e Centro-Oeste Competitivo, sendo eles: 
hidrovia do rio Madeira via Itacoatiara e Santarém e o eixo hidro-rodoviário Manaus-Belém
-Brasília, apresentados na Figura 93 a seguir.
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Com relação aos projetos existentes, de fato, a grande maioria dos projetos de infra-
estrutura do Amazonas estão relacionados ao modal rodoviário, que compreende 36 dos 53 
projetos de infraestrutura logística existentes. Os investimentos necessários no modal rodo-
viário representam aproximadamente 56% da necessidade total de investimentos propostos 
para o Amazonas. 

No caso dos demais modais, nota-se novamente a ausência de projetos de infraestru-
tura de transporte no Amazonas, em que foram identificados apenas dois projetos ferroviá-
rios, dois projetos dutoviários, cinco projetos hidroviários, quatro projetos aeroportuários e 
quatro projetos portuários, que juntos representam 44% dos investimentos estimados, isto é, 
um total de R$ 15,1 bilhões, um valor relativamente pequeno diante da dimensão territorial 
do estado do Amazonas.

Vale mencionar ainda que dos 57 projetos propostos, 37 fazem parte somente de 
planos de governo ou privados, de modo que se faz necessário a realização dos estudos 
técnicos, ambientais e econômicos que permitam iniciar o seus respectivos processos de im-
plantação. Esses 37 projetos representam aproximadamente 77% do investimento residual 
estimado. Por outro lado, apenas 8 projetos, que representam somente 4,6% do investimento 
necessário, encontram-se em andamento ou com os estudos técnicos e ambientais elabora-
dos o que, de fato, permitiria a sua execução em um menor espaço de tempo. 

As Figuras 91 e 92 mostram respectivamente o sumário financeiro dos projetos lo-
gísticos de infraestrutura de transporte do Amazonas por modal e por status. 

Figura 91: Sumário dos projetos logísticos consolidados do Amazonas por modal

Fonte: Análise Macrologística

Figura 92: Sumário dos projetos logísticos consolidados do Amazonas por status do projeto – data-base 
dez/13

Fonte: Análise Macrologística

Os 53 projetos logísticos identificados no Amazonas foram adequadamente distri-
buídos em quatro diferentes tipos de eixos de transporte de acordo com a sua função na 
movimentação local ou regional de cargas e passageiros, sendo eles: macroeixos estratégicos, 
macroeixos estruturantes microeixos alimentadores e microeixos integradores, cujas defini-
ções encontram-se expostas na metodologia do presente trabalho. 

A localização geográfica do Amazonas faz com que o estado possua no seu território 
alguns macroeixos estratégicos prioritários para o transporte regional de cargas e passagei-
ros, identificados nos projetos Norte Competitivo e Centro-Oeste Competitivo, sendo eles: 
hidrovia do rio Madeira via Itacoatiara e Santarém e o eixo hidro-rodoviário Manaus-Belém
-Brasília, apresentados na Figura 93 a seguir.
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Figura 93: Macroeixos estratégicos prioritários do estado do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

De fato, a grande maioria dos macroeixos do estado do Amazonas são macroeixos 
estruturantes, que representam junto com os macroeixos estratégicos as vias arteriais do 
sistema de transporte do estado, sendo os principais responsáveis pela movimentação de 
cargas e passageiros. Os macroeixos estruturantes do Amazonas são: BR-174 entre Manaus 
e a divisa com Roraima, BR-319, hidrovia do rio Purus, BR-080, BR-230, BR-307, eixo ae-
roportuário do Amazonas, eixo ferroviário Porto Velho-Manaus-Georgetown (VEN), eixo 
dutoviário Juruá-Urucu-Porto Velho e Urucu-Coari-Manaus, hidrovia do rio Negro, hidro-
via do rio Solimões e hidrovia do rio Juruá. A Figura 94 a seguir apresenta os macroeixos 
estruturantes do Amazonas. 

Figura 94: Macroeixos estruturantes do estado do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

Conforme apresentado na metodologia, os microeixos correspondem aos eixos de 
transporte que conectam os principais polos econômicos e municípios de cada microrre-
gião dos estados aos macroeixos estratégicos e estruturantes (alimentadores) assim como as 
demais infraestruturas relevantes para o transporte intermunicipal de passageiros e merca-
dorias sem,  no entanto, terem relevância alimentadora para os macroeixos (integradores). 

No Amazonas, foram identificados 22 microeixos alimentadores (apresentado na 
Figura 95) e apenas três microeixos integradores (apresentados na Figura 96). A pequena 
quantidade de microeixos integradores no estado deve-se à baixa densidade de infraestrutu-
ra de transporte do Amazonas, o que faz com que a maioria dos microeixos acabem sendo 
alimentadores, uma vez que a economia do estado se desenvolve ao longo dos macroeixos 
estruturantes.
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Figura 93: Macroeixos estratégicos prioritários do estado do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

De fato, a grande maioria dos macroeixos do estado do Amazonas são macroeixos 
estruturantes, que representam junto com os macroeixos estratégicos as vias arteriais do 
sistema de transporte do estado, sendo os principais responsáveis pela movimentação de 
cargas e passageiros. Os macroeixos estruturantes do Amazonas são: BR-174 entre Manaus 
e a divisa com Roraima, BR-319, hidrovia do rio Purus, BR-080, BR-230, BR-307, eixo ae-
roportuário do Amazonas, eixo ferroviário Porto Velho-Manaus-Georgetown (VEN), eixo 
dutoviário Juruá-Urucu-Porto Velho e Urucu-Coari-Manaus, hidrovia do rio Negro, hidro-
via do rio Solimões e hidrovia do rio Juruá. A Figura 94 a seguir apresenta os macroeixos 
estruturantes do Amazonas. 

Figura 94: Macroeixos estruturantes do estado do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

Conforme apresentado na metodologia, os microeixos correspondem aos eixos de 
transporte que conectam os principais polos econômicos e municípios de cada microrre-
gião dos estados aos macroeixos estratégicos e estruturantes (alimentadores) assim como as 
demais infraestruturas relevantes para o transporte intermunicipal de passageiros e merca-
dorias sem,  no entanto, terem relevância alimentadora para os macroeixos (integradores). 

No Amazonas, foram identificados 22 microeixos alimentadores (apresentado na 
Figura 95) e apenas três microeixos integradores (apresentados na Figura 96). A pequena 
quantidade de microeixos integradores no estado deve-se à baixa densidade de infraestrutu-
ra de transporte do Amazonas, o que faz com que a maioria dos microeixos acabem sendo 
alimentadores, uma vez que a economia do estado se desenvolve ao longo dos macroeixos 
estruturantes.
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Figura 95: Microeixos alimentadores do estado do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

Figura 96: Microeixos integradores do estado do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

No Relatório 3B – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no Amazonas é 
apresentada a ficha detalhada de todos os projetos logísticos identificados para o estado.

4.2.3.3 Priorização dos macroeixos estruturantes e microeixos de transporte

O presente estudo busca priorizar dentre os diferentes tipos de eixos de transporte 
os projetos, ou conjunto de projetos, que apresentam o maior potencial de gerar o desenvol-
vimento econômico e social do estado do Amazonas diante dos investimentos necessários 
para a sua implantação.

Conforme já apresentado, os projetos logísticos pertencentes aos macroeixos estraté-
gicos já foram considerados como prioritários nos projetos Norte Competitivo e Centro-O-
este Competitivo por conta de sua importância estratégica regional. Desse modo, tais proje-
tos já são considerados como projetos logísticos estratégicos para os três estados em estudo. 

No caso do Amazonas, a localização geográfica faz com que dois dos macroeixos 
estratégicos priorizados nos referidos  projetos estejam localizados no seu território, sendo 
eles o macroeixo estratégico da hidrovia do rio Madeira via Itacoatiara e Santarém e o ma-
croeixo estratégico Manaus-Belém-Brasília do qual faz parte a hidrovia do rio Amazonas, 
tanto para a navegação fluvial quanto de cabotagem.

Esses macroeixos estratégicos compreendem 8 projetos logísticos, principalmente 
voltados à melhoria da infraestrutura portuária no entorno de Manaus, de fundamental im-
portância para a competitividade e para o desenvolvimento da economia do estado. Dentre 
eles merecem destaque a implantação do porto da Siderama, a ampliação do terminal pri-
vativo Moss (atual Portonaus), a construção do terminal das Lajes e a construção do porto 
do Polo Naval. Esses projetos representam uma demanda por investimentos da ordem de R$ 
1,8 bilhões.

Apesar de contar com apenas 2 macroeixos estratégicos, a dimensão territorial do 
Amazonas faz com que o estado possua outros 13 macroeixos estruturantes. Todos esses 
macroeixos estruturantes tiveram avaliado o seus respectivos impactos econômicos e socio-
ambientais potenciais dada a sua implantação, cujo detalhamento encontra-se apresentado 
individualmente para cada macroeixo no Relatório 3B – Priorização dos Projetos Logísticos 
Estratégicos no Amazonas. 

Posicionando os resultados desses treze macroeixos em estudo na matriz de prio-
rização, apresentada na Figura 97, identificam-se três eixos que se destacam dos demais, 
tanto por trazerem relevantes benefícios socioambientais quanto pelo maior potencial de 
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Figura 95: Microeixos alimentadores do estado do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

Figura 96: Microeixos integradores do estado do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

No Relatório 3B – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no Amazonas é 
apresentada a ficha detalhada de todos os projetos logísticos identificados para o estado.

4.2.3.3 Priorização dos macroeixos estruturantes e microeixos de transporte

O presente estudo busca priorizar dentre os diferentes tipos de eixos de transporte 
os projetos, ou conjunto de projetos, que apresentam o maior potencial de gerar o desenvol-
vimento econômico e social do estado do Amazonas diante dos investimentos necessários 
para a sua implantação.

Conforme já apresentado, os projetos logísticos pertencentes aos macroeixos estraté-
gicos já foram considerados como prioritários nos projetos Norte Competitivo e Centro-O-
este Competitivo por conta de sua importância estratégica regional. Desse modo, tais proje-
tos já são considerados como projetos logísticos estratégicos para os três estados em estudo. 

No caso do Amazonas, a localização geográfica faz com que dois dos macroeixos 
estratégicos priorizados nos referidos  projetos estejam localizados no seu território, sendo 
eles o macroeixo estratégico da hidrovia do rio Madeira via Itacoatiara e Santarém e o ma-
croeixo estratégico Manaus-Belém-Brasília do qual faz parte a hidrovia do rio Amazonas, 
tanto para a navegação fluvial quanto de cabotagem.

Esses macroeixos estratégicos compreendem 8 projetos logísticos, principalmente 
voltados à melhoria da infraestrutura portuária no entorno de Manaus, de fundamental im-
portância para a competitividade e para o desenvolvimento da economia do estado. Dentre 
eles merecem destaque a implantação do porto da Siderama, a ampliação do terminal pri-
vativo Moss (atual Portonaus), a construção do terminal das Lajes e a construção do porto 
do Polo Naval. Esses projetos representam uma demanda por investimentos da ordem de R$ 
1,8 bilhões.

Apesar de contar com apenas 2 macroeixos estratégicos, a dimensão territorial do 
Amazonas faz com que o estado possua outros 13 macroeixos estruturantes. Todos esses 
macroeixos estruturantes tiveram avaliado o seus respectivos impactos econômicos e socio-
ambientais potenciais dada a sua implantação, cujo detalhamento encontra-se apresentado 
individualmente para cada macroeixo no Relatório 3B – Priorização dos Projetos Logísticos 
Estratégicos no Amazonas. 

Posicionando os resultados desses treze macroeixos em estudo na matriz de prio-
rização, apresentada na Figura 97, identificam-se três eixos que se destacam dos demais, 
tanto por trazerem relevantes benefícios socioambientais quanto pelo maior potencial de 
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benefício econômico diante dos investimentos necessários para a implantação, sendo eles: 
o eixo rodoviário da BR-319 desde Porto Velho até Manaus; o eixo da BR-174 entre Manaus 
e a divisa com Roraima, que inclui o trecho urbano da rodovia em Manaus; e o eixo Aero-
portuário que conta com as melhorias do aeroporto de Manaus assim como de outros seis 
aeroportos estratégicos do Amazonas.

Figura 97: Matriz de priorização de investimentos - Macroeixos estruturantes do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

O eixo da BR-319 merece destaque tanto pelo critério de benefício econômico diante 
do investimento necessário quanto pela influência econômica, apresentada na Figura 98. 
Esse eixo representa a ligação rodoviária entre Manaus e seu entorno com o restante do 
país, permitindo que o Polo Industrial de Manaus e a população local tenham mais de uma 
alternativa de modal de transporte para a sua movimentação, gerando elevados ganhos de 
competitividade e de benefício social.

Os eixos da BR-174 e Aeroportuário também apresentam bons resultados em ambas 
as análises o que mostra tanto o seu custo benefício para o desenvolvimento do Amazonas 
quanto a sua elevada influência econômica.

As análises de influência econômica, apresentada na Figura 98 a seguir, e de geração 
de economias dos macroeixos estruturantes também apresentam outros quatro eixos com 
elevado potencial para o desenvolvimento econômico e social do estado do Amazonas, sen-
do eles: o eixo rodoviário da BR-080; o eixo rodoviário da BR-230; o eixo dutoviário Juruá

-Urucu-Porto Velho e Urucu-Coari-Manaus; e o eixo ferroviário Porto Velho-Manaus-Ge-
orgetown. 

Figura 98: Influência econômica e socioambiental dos Macroeixos estruturantes do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

A implantação da BR-080 permite uma alternativa rodoviária à BR-319 para Manaus 
e o PIM. De fato, a existência de outras alternativas de transporte para Manaus e seu entorno 
promove competitividade entre modais de transporte, gerando benefícios econômicos reais 
para a indústria e população locais, devendo ser considerado como um eixo com grande 
potencial para o desenvolvimento socioeconômico do estado. Do mesmo modo, a BR-230 se 
mostra como um potencial eixo para promover a integração rodoviária do Amazonas, sendo 
muito importante principalmente sob o aspecto social.

O eixo dutoviário, por sua vez, traz potenciais ganhos econômicos para o estado, 
podendo promover uma vantagem comparativa para a indústria local, enquanto que o eixo 
ferroviário trata-se de um projeto ainda idealizado, dependendo da realização de estudos 
técnicos e econômicos que comprovem a sua viabilidade de implantação e o seu potencial 
ganho econômico para o estado.

No caso dos microeixos alimentadores e integradores do Amazonas, conforme mos-
tra a Figura 99 que apresenta a matriz de priorização para os microeixos, nove projetos 
se destacam dos demais com relação ao seu potencial de influência econômica e socioam-
biental diante dos investimentos demandados para a sua implantação, sendo assim projetos 
considerados prioritários para o estado. 
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benefício econômico diante dos investimentos necessários para a implantação, sendo eles: 
o eixo rodoviário da BR-319 desde Porto Velho até Manaus; o eixo da BR-174 entre Manaus 
e a divisa com Roraima, que inclui o trecho urbano da rodovia em Manaus; e o eixo Aero-
portuário que conta com as melhorias do aeroporto de Manaus assim como de outros seis 
aeroportos estratégicos do Amazonas.

Figura 97: Matriz de priorização de investimentos - Macroeixos estruturantes do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

O eixo da BR-319 merece destaque tanto pelo critério de benefício econômico diante 
do investimento necessário quanto pela influência econômica, apresentada na Figura 98. 
Esse eixo representa a ligação rodoviária entre Manaus e seu entorno com o restante do 
país, permitindo que o Polo Industrial de Manaus e a população local tenham mais de uma 
alternativa de modal de transporte para a sua movimentação, gerando elevados ganhos de 
competitividade e de benefício social.

Os eixos da BR-174 e Aeroportuário também apresentam bons resultados em ambas 
as análises o que mostra tanto o seu custo benefício para o desenvolvimento do Amazonas 
quanto a sua elevada influência econômica.

As análises de influência econômica, apresentada na Figura 98 a seguir, e de geração 
de economias dos macroeixos estruturantes também apresentam outros quatro eixos com 
elevado potencial para o desenvolvimento econômico e social do estado do Amazonas, sen-
do eles: o eixo rodoviário da BR-080; o eixo rodoviário da BR-230; o eixo dutoviário Juruá

-Urucu-Porto Velho e Urucu-Coari-Manaus; e o eixo ferroviário Porto Velho-Manaus-Ge-
orgetown. 

Figura 98: Influência econômica e socioambiental dos Macroeixos estruturantes do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

A implantação da BR-080 permite uma alternativa rodoviária à BR-319 para Manaus 
e o PIM. De fato, a existência de outras alternativas de transporte para Manaus e seu entorno 
promove competitividade entre modais de transporte, gerando benefícios econômicos reais 
para a indústria e população locais, devendo ser considerado como um eixo com grande 
potencial para o desenvolvimento socioeconômico do estado. Do mesmo modo, a BR-230 se 
mostra como um potencial eixo para promover a integração rodoviária do Amazonas, sendo 
muito importante principalmente sob o aspecto social.

O eixo dutoviário, por sua vez, traz potenciais ganhos econômicos para o estado, 
podendo promover uma vantagem comparativa para a indústria local, enquanto que o eixo 
ferroviário trata-se de um projeto ainda idealizado, dependendo da realização de estudos 
técnicos e econômicos que comprovem a sua viabilidade de implantação e o seu potencial 
ganho econômico para o estado.

No caso dos microeixos alimentadores e integradores do Amazonas, conforme mos-
tra a Figura 99 que apresenta a matriz de priorização para os microeixos, nove projetos 
se destacam dos demais com relação ao seu potencial de influência econômica e socioam-
biental diante dos investimentos demandados para a sua implantação, sendo assim projetos 
considerados prioritários para o estado. 
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Figura 99: Matriz de priorização de investimentos – Microeixos alimentadores e integradores do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística
1) Projeto priorizado em conjunto com o projeto 41; 
2) Projeto priorizado em conjunto com o projeto 46; 
3) Projeto priorizado em conjunto com o projeto 52

Dessa forma, são 24 os projetos prioritários para investimentos em infraestrutura de 
transporte no Amazonas, apresentados a seguir na Figura 100, sendo 15 deles pertencentes 
aos macroeixos estratégicos e estruturantes prioritários do estado e outros nove projetos 
referentes aos microeixos alimentadores e integradores.

Figura 100: Macroeixos e projetos prioritários de investimento no Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

Conforme apresenta a Figura 100, os 24 projetos prioritários do Amazonas deman-
dam um investimento total R$ 9,1 bilhões. Esses investimentos encontram-se concentrados 
principalmente nos modais rodoviário, portuário e aeroportuário, que juntos representam 
21 dos 24 projetos e 98,2% da demanda total por investimentos. Dentre esses, o modal rodo-
viário, maior carência na infraestrutura de transportes do Amazonas, conta com 13 projetos 
e um valor total de investimento residual de aproximadamente R$ 6,2 bilhões. Com relação 
aos demais modais, existem ainda três projetos prioritários no modal hidroviário que repre-
sentam 1,8% dos investimentos necessários.
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Figura 99: Matriz de priorização de investimentos – Microeixos alimentadores e integradores do Amazonas

Fonte: Análise Macrologística
1) Projeto priorizado em conjunto com o projeto 41; 
2) Projeto priorizado em conjunto com o projeto 46; 
3) Projeto priorizado em conjunto com o projeto 52

Dessa forma, são 24 os projetos prioritários para investimentos em infraestrutura de 
transporte no Amazonas, apresentados a seguir na Figura 100, sendo 15 deles pertencentes 
aos macroeixos estratégicos e estruturantes prioritários do estado e outros nove projetos 
referentes aos microeixos alimentadores e integradores.

Figura 100: Macroeixos e projetos prioritários de investimento no Amazonas

Fonte: Análise Macrologística

Conforme apresenta a Figura 100, os 24 projetos prioritários do Amazonas deman-
dam um investimento total R$ 9,1 bilhões. Esses investimentos encontram-se concentrados 
principalmente nos modais rodoviário, portuário e aeroportuário, que juntos representam 
21 dos 24 projetos e 98,2% da demanda total por investimentos. Dentre esses, o modal rodo-
viário, maior carência na infraestrutura de transportes do Amazonas, conta com 13 projetos 
e um valor total de investimento residual de aproximadamente R$ 6,2 bilhões. Com relação 
aos demais modais, existem ainda três projetos prioritários no modal hidroviário que repre-
sentam 1,8% dos investimentos necessários.



IDENTIFICAÇÃO DOS MICROEIXOS DO TRANSPORTE DE CARGAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, AMAZONAS E PARÁ

Relatório Executivo Relatório Executivo

IDENTIFICAÇÃO DOS MICROEIXOS DO TRANSPORTE DE CARGAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, AMAZONAS E PARÁ

108

Dada a extensão territorial do Amazonas, um plano de investimentos de R$ 9,1 bi-
lhões pode parecer bastante modesto diante do deficit de infraestrutura de transporte que o 
estado vive na atualidade. No entanto, tal fato remete novamente para a carência de projetos 
de infraestrutura estruturantes para o estado que conta com vastas extensões do seu terri-
tório dependentes do transporte aquaviário ou de aeroportos que necessitam de melhorias 
nas suas condições operacionais.

Vale ressaltar ainda que desses 24 projetos prioritários, apenas dois deles estão em 
andamento, fazendo-se necessário a fiscalização e cobrança por parte de órgãos públicos 
e da iniciativa privada para garantir a conclusão da sua implantação. Outros seis projetos 
apresentam estudos técnicos, ambientais e econômicos elaborados, de modo que deve ser 
exercida pressão sobre os órgãos responsáveis para a liberação dos editais e licitação das 
obras. Esses dois grupos de projetos, que possuem maior potencial para implantação no cur-
to prazo, representam apenas 25,0% das necessidades de investimentos dos projetos priori-
tários.

Por outro lado, 16 dos projetos prioritários são ainda planejados ou apenas ideali-
zados, dependendo da elaboração de estudos técnicos, econômicos e ambientais que deem 
sustentação para o seu processo de implantação, fato que dificulta a sua conclusão no curto 
prazo. Assim, para esse grupo de projetos são necessárias ações tanto do Poder Público 
quanto da iniciativa privada no sentido de desenvolver o quanto antes tais estudos, no sen-
tido de possibilitar a sua implantação no mais breve espaço de tempo, dada a importância e 
prioridade na sua implantação. Esses projetos representam 75,0% das necessidades de inves-
timentos prioritárias do estado do Amazonas.

As Figuras 101 e 102 mostram respectivamente o sumário financeiro dos projetos 
logísticos de infraestrutura de transporte prioritários do Amazonas por modal e por status. 

Figura 101: Sumário dos projetos logísticos prioritários do Amazonas por modal

Fonte: Análise Macrologística

Figura 102: Sumário dos projetos logísticos prioritários do Amazonas por status do projeto – data base 
dez/13

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do processo e das análises de priorização dos projetos logísticos do 
Amazonas é apresentado no Relatório 3B – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos 
no Amazonas.

4.3 Pará

4.3.1 Situação logística atual do estado do Pará

O Pará é um estado que conta com todos os modais de transporte implantados, ro-
dovias, ferrovias, hidrovias e dutovias, assim como uma representativa infraestrutura de 
portos e terminais hidroviários.

A grande dimensão territorial do estado faz com que a infraestrutura instalada seja 
muitas vezes insuficiente ou pouco eficiente no atendimento de algumas regiões, essa infra-
estrutura é apresentada a seguir ao longo deste Capítulo.

4.3.1.1 Rodovias

O Pará possui um total de 35.687 km de rodovias implantadas e mais 6.932 km de 
rodovias ainda planejadas. Do total de rodovias implantadas apenas 4.689 km são pavimen-
tados, o equivalente a aproximadamente 13% do total das rodovias implantadas. Com exce-
ção de algumas poucas rodovias federais, a maioria das rodovias pavimentadas encontra-se 
nas regiões próximas a Belém. Portanto, percebe-se que o estado, apesar da extensa malha 
rodoviária implantada, sofre ainda com uma condição precária de tráfego rodoviário.

A densidade rodoviária do Pará é de aproximadamente 28 km de rodovias para cada 
mil km2 de área territorial, aproximadamente 28 vezes menor que a densidade rodoviária 
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Dada a extensão territorial do Amazonas, um plano de investimentos de R$ 9,1 bi-
lhões pode parecer bastante modesto diante do deficit de infraestrutura de transporte que o 
estado vive na atualidade. No entanto, tal fato remete novamente para a carência de projetos 
de infraestrutura estruturantes para o estado que conta com vastas extensões do seu terri-
tório dependentes do transporte aquaviário ou de aeroportos que necessitam de melhorias 
nas suas condições operacionais.

Vale ressaltar ainda que desses 24 projetos prioritários, apenas dois deles estão em 
andamento, fazendo-se necessário a fiscalização e cobrança por parte de órgãos públicos 
e da iniciativa privada para garantir a conclusão da sua implantação. Outros seis projetos 
apresentam estudos técnicos, ambientais e econômicos elaborados, de modo que deve ser 
exercida pressão sobre os órgãos responsáveis para a liberação dos editais e licitação das 
obras. Esses dois grupos de projetos, que possuem maior potencial para implantação no cur-
to prazo, representam apenas 25,0% das necessidades de investimentos dos projetos priori-
tários.

Por outro lado, 16 dos projetos prioritários são ainda planejados ou apenas ideali-
zados, dependendo da elaboração de estudos técnicos, econômicos e ambientais que deem 
sustentação para o seu processo de implantação, fato que dificulta a sua conclusão no curto 
prazo. Assim, para esse grupo de projetos são necessárias ações tanto do Poder Público 
quanto da iniciativa privada no sentido de desenvolver o quanto antes tais estudos, no sen-
tido de possibilitar a sua implantação no mais breve espaço de tempo, dada a importância e 
prioridade na sua implantação. Esses projetos representam 75,0% das necessidades de inves-
timentos prioritárias do estado do Amazonas.

As Figuras 101 e 102 mostram respectivamente o sumário financeiro dos projetos 
logísticos de infraestrutura de transporte prioritários do Amazonas por modal e por status. 

Figura 101: Sumário dos projetos logísticos prioritários do Amazonas por modal

Fonte: Análise Macrologística

Figura 102: Sumário dos projetos logísticos prioritários do Amazonas por status do projeto – data base 
dez/13

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do processo e das análises de priorização dos projetos logísticos do 
Amazonas é apresentado no Relatório 3B – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos 
no Amazonas.

4.3 Pará

4.3.1 Situação logística atual do estado do Pará

O Pará é um estado que conta com todos os modais de transporte implantados, ro-
dovias, ferrovias, hidrovias e dutovias, assim como uma representativa infraestrutura de 
portos e terminais hidroviários.

A grande dimensão territorial do estado faz com que a infraestrutura instalada seja 
muitas vezes insuficiente ou pouco eficiente no atendimento de algumas regiões, essa infra-
estrutura é apresentada a seguir ao longo deste Capítulo.

4.3.1.1 Rodovias

O Pará possui um total de 35.687 km de rodovias implantadas e mais 6.932 km de 
rodovias ainda planejadas. Do total de rodovias implantadas apenas 4.689 km são pavimen-
tados, o equivalente a aproximadamente 13% do total das rodovias implantadas. Com exce-
ção de algumas poucas rodovias federais, a maioria das rodovias pavimentadas encontra-se 
nas regiões próximas a Belém. Portanto, percebe-se que o estado, apesar da extensa malha 
rodoviária implantada, sofre ainda com uma condição precária de tráfego rodoviário.

A densidade rodoviária do Pará é de aproximadamente 28 km de rodovias para cada 
mil km2 de área territorial, aproximadamente 28 vezes menor que a densidade rodoviária 
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do estado de São Paulo. Se considerarmos somente as rodovias pavimentadas, a densidade 
rodoviária do Pará é de apenas 4 km de rodovias pavimentadas por mil km2 de área territo-
rial, aproximadamente 36 vezes inferior à do estado de São Paulo. Tal fato, logo demonstra a 
carência do estado em relação ao modal rodoviário que representa um dos principais fatores 
de desenvolvimento social e econômico. 

O estudo identificou dezesseis principais rodovias no estado, sendo nove delas fede-
rais (BR-010, BR-153, BR-155, BR-158, BR-163, BR-222, BR-230, BR-316 e BR-422) e sete 
delas Estaduais (PA-150, PA-254, PA-257, PA-275, PA-279, PA-287 e PA-475). Juntas, essas 
rodovias representam 7.759 km de extensão e apenas 26% encontra-se em boas condições de 
tráfego, de fato, a maior parte das rodovias implantadas do Pará apresentam condições de re-
gulares a péssimas. A Figura 103 apresenta a localização e a condição atual dessas rodovias.  

Figura 103: Localização e condição geral das principais rodovias do Pará - 2012

Fonte: DNIT, CNT, análise Macrologística

Dentre essas rodovias merecem destaque a BR-010, as BR-155/BR-158, a BR-163, a 
BR-230 e a BR-316. 

A BR-010 se estende por 458 km, internamente ao Pará, desde a divisa com o Ma-
ranhão até o seu entroncamento com a BR-316, de onde segue coincidente com a BR-316 
até Belém. Ao longo do seu percurso, passa pelos municípios de Dom Eliseu, Paragominas 
e Santa Maria do Pará e atende não só à movimentação local de cargas e passageiros como 

a, praticamente, toda a movimentação rodoviária de cargas entre a região Norte e as regiões 
Sul e Sudeste, fazendo parte do macroeixo estratégico Manaus-Belém-Brasília, que foi prio-
rizado no estudo Norte Competitivo. Entre Paragominas e Belém as condições de tráfego 
são boas, inclusive com um trecho duplicado entre Belém e Castanhal, já no restante do seu 
percurso as condições observadas são regulares.

As rodovias BR-155 e BR-158 ligam Marabá à divisa com o Mato Grosso, cruzando 
toda a região do sudeste paraense. As rodovias representam um importante eixo do agro-
negócio e da exploração mineral tanto para o Pará quanto para o Mato Grosso, no entanto, 
sua utilização ainda é pequena visto que as condições de tráfego ao longo da maior parte dos 
seus respectivos percursos são péssimas.

A BR-163 se estende por 1.963 km no Pará, em trechos não contínuos, desde a divisa 
com o Mato Grosso até a divisa com o Suriname. O trecho contínuo, entre a divisa com o 
Mato Grosso e Santarém, está em obras de pavimentação, no entanto, as condições atuais 
de tráfego são péssimas em boa parte do seu trajeto. Já no trecho entre Alenquer e a divisa 
com o Suriname, a rodovia ainda não se encontra implantada na maior parte do seu trajeto. 
A BR-163 possui  potencial para se tornar uma das mais importantes rodovias do agrone-
gócio brasileiro, permitindo o escoamento da produção agropecuária do Mato Grosso pelos 
portos de Santarém e Vila do Conde, este através dos terminais de transbordo de Miritituba.

A BR-230, por sua vez, é a conhecida rodovia Transamazônica que se estende desde o 
litoral da Paraíba até a divisa com o Peru, no estado do Amazonas. No Pará, a rodovia apre-
senta um trajeto de 1.570 km desde a divisa com o Amazonas até a divisa com o Tocantins, 
passando por diversos municípios do estado, entre eles Jacareacanga, Itaituba, Rurópolis, 
Altamira e Marabá. A rodovia representa um importante eixo de integração do Pará, no 
entanto, suas condições de tráfego são ruins em praticamente todo o percurso dentro do 
estado.

Por fim, a BR-316 se estende desde Belém até a divisa com o Maranhão, em Boa Vista 
do Gurupi-MA. Ao longo do trajeto, passa pelos municípios de Santa Izabel do Pará, Cas-
tanhal, Santa Maria do Pará e Capanema, representando uma significativa via de integração 
de importantes municípios do estado com a capital Belém, além de também fazer parte do 
macroeixo estratégico Manaus-Belém-Brasília no trecho coincidente com a BR-010.

As demais rodovias representam importantes eixos alimentadores e de integração do 
Pará e o detalhamento do seu diagnóstico, assim como das demais rodovias anteriormente  
mencionadas, se encontra apresentado no Relatório Técnico 1C – Avaliação da Situação 
Atual da Infraestrutura do Pará.
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do estado de São Paulo. Se considerarmos somente as rodovias pavimentadas, a densidade 
rodoviária do Pará é de apenas 4 km de rodovias pavimentadas por mil km2 de área territo-
rial, aproximadamente 36 vezes inferior à do estado de São Paulo. Tal fato, logo demonstra a 
carência do estado em relação ao modal rodoviário que representa um dos principais fatores 
de desenvolvimento social e econômico. 

O estudo identificou dezesseis principais rodovias no estado, sendo nove delas fede-
rais (BR-010, BR-153, BR-155, BR-158, BR-163, BR-222, BR-230, BR-316 e BR-422) e sete 
delas Estaduais (PA-150, PA-254, PA-257, PA-275, PA-279, PA-287 e PA-475). Juntas, essas 
rodovias representam 7.759 km de extensão e apenas 26% encontra-se em boas condições de 
tráfego, de fato, a maior parte das rodovias implantadas do Pará apresentam condições de re-
gulares a péssimas. A Figura 103 apresenta a localização e a condição atual dessas rodovias.  

Figura 103: Localização e condição geral das principais rodovias do Pará - 2012

Fonte: DNIT, CNT, análise Macrologística

Dentre essas rodovias merecem destaque a BR-010, as BR-155/BR-158, a BR-163, a 
BR-230 e a BR-316. 

A BR-010 se estende por 458 km, internamente ao Pará, desde a divisa com o Ma-
ranhão até o seu entroncamento com a BR-316, de onde segue coincidente com a BR-316 
até Belém. Ao longo do seu percurso, passa pelos municípios de Dom Eliseu, Paragominas 
e Santa Maria do Pará e atende não só à movimentação local de cargas e passageiros como 

a, praticamente, toda a movimentação rodoviária de cargas entre a região Norte e as regiões 
Sul e Sudeste, fazendo parte do macroeixo estratégico Manaus-Belém-Brasília, que foi prio-
rizado no estudo Norte Competitivo. Entre Paragominas e Belém as condições de tráfego 
são boas, inclusive com um trecho duplicado entre Belém e Castanhal, já no restante do seu 
percurso as condições observadas são regulares.

As rodovias BR-155 e BR-158 ligam Marabá à divisa com o Mato Grosso, cruzando 
toda a região do sudeste paraense. As rodovias representam um importante eixo do agro-
negócio e da exploração mineral tanto para o Pará quanto para o Mato Grosso, no entanto, 
sua utilização ainda é pequena visto que as condições de tráfego ao longo da maior parte dos 
seus respectivos percursos são péssimas.

A BR-163 se estende por 1.963 km no Pará, em trechos não contínuos, desde a divisa 
com o Mato Grosso até a divisa com o Suriname. O trecho contínuo, entre a divisa com o 
Mato Grosso e Santarém, está em obras de pavimentação, no entanto, as condições atuais 
de tráfego são péssimas em boa parte do seu trajeto. Já no trecho entre Alenquer e a divisa 
com o Suriname, a rodovia ainda não se encontra implantada na maior parte do seu trajeto. 
A BR-163 possui  potencial para se tornar uma das mais importantes rodovias do agrone-
gócio brasileiro, permitindo o escoamento da produção agropecuária do Mato Grosso pelos 
portos de Santarém e Vila do Conde, este através dos terminais de transbordo de Miritituba.

A BR-230, por sua vez, é a conhecida rodovia Transamazônica que se estende desde o 
litoral da Paraíba até a divisa com o Peru, no estado do Amazonas. No Pará, a rodovia apre-
senta um trajeto de 1.570 km desde a divisa com o Amazonas até a divisa com o Tocantins, 
passando por diversos municípios do estado, entre eles Jacareacanga, Itaituba, Rurópolis, 
Altamira e Marabá. A rodovia representa um importante eixo de integração do Pará, no 
entanto, suas condições de tráfego são ruins em praticamente todo o percurso dentro do 
estado.

Por fim, a BR-316 se estende desde Belém até a divisa com o Maranhão, em Boa Vista 
do Gurupi-MA. Ao longo do trajeto, passa pelos municípios de Santa Izabel do Pará, Cas-
tanhal, Santa Maria do Pará e Capanema, representando uma significativa via de integração 
de importantes municípios do estado com a capital Belém, além de também fazer parte do 
macroeixo estratégico Manaus-Belém-Brasília no trecho coincidente com a BR-010.

As demais rodovias representam importantes eixos alimentadores e de integração do 
Pará e o detalhamento do seu diagnóstico, assim como das demais rodovias anteriormente  
mencionadas, se encontra apresentado no Relatório Técnico 1C – Avaliação da Situação 
Atual da Infraestrutura do Pará.
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Através do diagnóstico realizado, nota-se que o Pará possui uma extensa malha ro-
doviária, porém, com um pequeno percentual em boas condições de tráfego. De fato, uma 
extensa parte do seu território ainda carece de integração adequada através desse modal o 
que encarece o custo do abastecimento geral do estado, prejudicando também a movimen-
tação da produção local e de passageiros. A análise de forças, fraquezas, oportunidades e 
ameaças (análise SWOT), do modal rodoviário no Pará apresenta as seguintes conclusões. 
Vide Figura 104.

Figura 104: Análise SWOT do modal rodoviário no Pará

Fonte: Análise Macrologística

4.3.1.2 Hidrovias

O estado do Pará possui uma extensa malha hidroviária que compreende nove prin-
cipais rios navegáveis, sendo eles: rio Amazonas, rios Tapajós e Teles Pires, rio Xingu, rio 
Tocantins, rios Guamá e Capim, rio Jari, rio Trombetas, rio Araguaia e rio Pará, todos apre-
sentados na Figura 105 a seguir. 

Figura 105: Principais rios navegáveis do Pará -2012

Fonte: ANTAQ, Ministério dos Transportes, DNIT, análise Macrologística

Todos esses rios merecem destaque na navegação fluvial do Pará, sendo de relevante 
importância tanto para a movimentação de cargas quanto de passageiros no estado. Dentre 
eles, os rios Amazonas e Jari já se encontram  contextualizados respectivamente nos Capítu-
los 4.2.1.2 e 4.1.1.2 do presente documento. 

Os rios Tapajós e Teles Pires formam um corredor logístico que se estende por 1.043 
km desde Sinop, no Mato Grosso, até a sua foz no rio Amazonas, sendo que, atualmente, o 
único trecho comercialmente navegável se localiza entre a UHE São Luís do Tapajós e a sua 
foz. A hidrovia do Tapajós é um dos macroeixos estratégicos priorizados tanto no estudo 
Norte Competitivo, quanto no Centro-Oeste Competitivo, devido principalmente ao seu 
potencial para se tornar uma das principais vias de escoamento da produção agropecuária 
da região do Norte mato-grossense.

Assim como o Tapajós, o rio Tocantins também representa um dos macroeixos estra-
tégicos priorizados no Projeto Norte Competitivo dado o seu potencial para movimentação 
de cargas das regiões Norte e Centro-Oeste, desde Peixe-TO até o complexo portuário de 
Vila do Conde. Atualmente, o trecho comercialmente navegável vai de Marabá até a foz, um 
percurso de 498 km com calado variando entre 1,2 e 2,5 metros ao longo do ano, no entanto 
o rio ainda apresenta obstáculos que dificultam a sua maior exploração comercial, como, o 
Pedral de São Lourenço. 

Com relação aos demais rios do estado mencionados anteriormente, o rio Xingu se 
estende desde a divisa com o Mato Grosso até sua foz no rio Amazonas, sendo que seu único 
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Através do diagnóstico realizado, nota-se que o Pará possui uma extensa malha ro-
doviária, porém, com um pequeno percentual em boas condições de tráfego. De fato, uma 
extensa parte do seu território ainda carece de integração adequada através desse modal o 
que encarece o custo do abastecimento geral do estado, prejudicando também a movimen-
tação da produção local e de passageiros. A análise de forças, fraquezas, oportunidades e 
ameaças (análise SWOT), do modal rodoviário no Pará apresenta as seguintes conclusões. 
Vide Figura 104.

Figura 104: Análise SWOT do modal rodoviário no Pará

Fonte: Análise Macrologística

4.3.1.2 Hidrovias

O estado do Pará possui uma extensa malha hidroviária que compreende nove prin-
cipais rios navegáveis, sendo eles: rio Amazonas, rios Tapajós e Teles Pires, rio Xingu, rio 
Tocantins, rios Guamá e Capim, rio Jari, rio Trombetas, rio Araguaia e rio Pará, todos apre-
sentados na Figura 105 a seguir. 

Figura 105: Principais rios navegáveis do Pará -2012

Fonte: ANTAQ, Ministério dos Transportes, DNIT, análise Macrologística

Todos esses rios merecem destaque na navegação fluvial do Pará, sendo de relevante 
importância tanto para a movimentação de cargas quanto de passageiros no estado. Dentre 
eles, os rios Amazonas e Jari já se encontram  contextualizados respectivamente nos Capítu-
los 4.2.1.2 e 4.1.1.2 do presente documento. 

Os rios Tapajós e Teles Pires formam um corredor logístico que se estende por 1.043 
km desde Sinop, no Mato Grosso, até a sua foz no rio Amazonas, sendo que, atualmente, o 
único trecho comercialmente navegável se localiza entre a UHE São Luís do Tapajós e a sua 
foz. A hidrovia do Tapajós é um dos macroeixos estratégicos priorizados tanto no estudo 
Norte Competitivo, quanto no Centro-Oeste Competitivo, devido principalmente ao seu 
potencial para se tornar uma das principais vias de escoamento da produção agropecuária 
da região do Norte mato-grossense.

Assim como o Tapajós, o rio Tocantins também representa um dos macroeixos estra-
tégicos priorizados no Projeto Norte Competitivo dado o seu potencial para movimentação 
de cargas das regiões Norte e Centro-Oeste, desde Peixe-TO até o complexo portuário de 
Vila do Conde. Atualmente, o trecho comercialmente navegável vai de Marabá até a foz, um 
percurso de 498 km com calado variando entre 1,2 e 2,5 metros ao longo do ano, no entanto 
o rio ainda apresenta obstáculos que dificultam a sua maior exploração comercial, como, o 
Pedral de São Lourenço. 

Com relação aos demais rios do estado mencionados anteriormente, o rio Xingu se 
estende desde a divisa com o Mato Grosso até sua foz no rio Amazonas, sendo que seu único 



IDENTIFICAÇÃO DOS MICROEIXOS DO TRANSPORTE DE CARGAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, AMAZONAS E PARÁ

Relatório Executivo Relatório Executivo

IDENTIFICAÇÃO DOS MICROEIXOS DO TRANSPORTE DE CARGAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, AMAZONAS E PARÁ

114

trecho atualmente navegável vai de Altamira até a sua foz. Os rios Guamá e Capim possuem 
uma extensão total de 372 km desde sua foz, na Baía de Marajó próxima a Belém, até Para-
gominas, no entanto, seu trecho navegável comercialmente tem 230 km desde Ipixuna até a 
foz. O rio Trombetas, por sua vez, tem uma extensão navegável de 230 km entre Cachoeira 
Porteira e a sua foz e atende principalmente a movimentação de cargas de Porto Trombetas, 
principalmente de bauxita explorada no município de Oriximiná. Por fim, a hidrovia do rio 
Pará separa a costa sul da Ilha de Marajó do continente, sendo conhecida também como 
Barra Sul do rio Amazonas que liga este rio ao rio Tocantins, sendo que seu calado de 12 me-
tros também restringe o acesso de embarcações de maior calado à hidrovia do Amazonas.

Além dos rios anteriormente citados, o rio Araguaia também se mostra como uma 
importante hidrovia do Pará, estendendo-se por 1.818 km desde Barra do Garça, no Mato 
Grosso, até sua foz no rio, em Marabá. Atualmente, possui trechos navegáveis não contínu-
os, sendo que para tornar o rio navegável seriam necessárias diversas obras e intervenções 
ao longo do seu percurso. No entanto, existe pressão de órgãos e entidades de defesa do meio 
ambiente que dificultam a implantação de obras de grande porte no seu entorno, reduzindo 
o seu potencial de exploração comercial.

A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), do modal 
hidroviário no Pará apresenta as seguintes conclusões. Vide Figura 106.

Figura 106: Análise SWOT do modal hidroviário no Pará

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do diagnóstico da situação atual das hidrovias do Pará é apresenta-
do no Relatório Técnico 1C – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Pará.

4.3.1.3 Ferrovias

O estado do Pará conta com quatro ferrovias implantadas, sendo todas elas perten-
centes aos sistemas logísticos dedicados de empresas do setor de mineração ou de papel e 
celulose. Vide Figura 107.

Figura 107: Ferrovias implantadas no Pará

Fonte: ANTT, análise Macrologística

A mais importante delas é a Estrada de Ferro Carajás (EF Carajás), que liga as minas 
da empresa Vale do Rio Doce, em Parauapebas, até o terminal de embarque marítimo de 
Ponta da Madeira em São Luís através de um traçado de 892 km, em bitola larga de 1,60 
metros. Em 2012, a ferrovia movimentou 117,7 milhões de toneladas de cargas compostas 
principalmente de minério de ferro, que representa 95,7% da movimentação. Além do mi-
nério de ferro, também foram movimentados ferro-gusa, soja, manganês, combustíveis e 
cobre. Vale mencionar que a EF Carajás está em obras de duplicação e seu traçado está sendo 
prolongado até Canaã dos Carajás, para atender a produção da nova mina da Vale no estado.

A Estrada de Ferro Trombetas (EF Trombetas) e a Estrada de Ferro Juruti (EF Juru-
ti) são ferrovias dedicadas ao transporte de bauxita das empresas Mineração Rio do Norte 
e Alcoa respectivamente. A EF Trombetas possui um traçado de 35 km em bitola métrica 
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trecho atualmente navegável vai de Altamira até a sua foz. Os rios Guamá e Capim possuem 
uma extensão total de 372 km desde sua foz, na Baía de Marajó próxima a Belém, até Para-
gominas, no entanto, seu trecho navegável comercialmente tem 230 km desde Ipixuna até a 
foz. O rio Trombetas, por sua vez, tem uma extensão navegável de 230 km entre Cachoeira 
Porteira e a sua foz e atende principalmente a movimentação de cargas de Porto Trombetas, 
principalmente de bauxita explorada no município de Oriximiná. Por fim, a hidrovia do rio 
Pará separa a costa sul da Ilha de Marajó do continente, sendo conhecida também como 
Barra Sul do rio Amazonas que liga este rio ao rio Tocantins, sendo que seu calado de 12 me-
tros também restringe o acesso de embarcações de maior calado à hidrovia do Amazonas.

Além dos rios anteriormente citados, o rio Araguaia também se mostra como uma 
importante hidrovia do Pará, estendendo-se por 1.818 km desde Barra do Garça, no Mato 
Grosso, até sua foz no rio, em Marabá. Atualmente, possui trechos navegáveis não contínu-
os, sendo que para tornar o rio navegável seriam necessárias diversas obras e intervenções 
ao longo do seu percurso. No entanto, existe pressão de órgãos e entidades de defesa do meio 
ambiente que dificultam a implantação de obras de grande porte no seu entorno, reduzindo 
o seu potencial de exploração comercial.

A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), do modal 
hidroviário no Pará apresenta as seguintes conclusões. Vide Figura 106.

Figura 106: Análise SWOT do modal hidroviário no Pará

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do diagnóstico da situação atual das hidrovias do Pará é apresenta-
do no Relatório Técnico 1C – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Pará.

4.3.1.3 Ferrovias

O estado do Pará conta com quatro ferrovias implantadas, sendo todas elas perten-
centes aos sistemas logísticos dedicados de empresas do setor de mineração ou de papel e 
celulose. Vide Figura 107.

Figura 107: Ferrovias implantadas no Pará

Fonte: ANTT, análise Macrologística

A mais importante delas é a Estrada de Ferro Carajás (EF Carajás), que liga as minas 
da empresa Vale do Rio Doce, em Parauapebas, até o terminal de embarque marítimo de 
Ponta da Madeira em São Luís através de um traçado de 892 km, em bitola larga de 1,60 
metros. Em 2012, a ferrovia movimentou 117,7 milhões de toneladas de cargas compostas 
principalmente de minério de ferro, que representa 95,7% da movimentação. Além do mi-
nério de ferro, também foram movimentados ferro-gusa, soja, manganês, combustíveis e 
cobre. Vale mencionar que a EF Carajás está em obras de duplicação e seu traçado está sendo 
prolongado até Canaã dos Carajás, para atender a produção da nova mina da Vale no estado.

A Estrada de Ferro Trombetas (EF Trombetas) e a Estrada de Ferro Juruti (EF Juru-
ti) são ferrovias dedicadas ao transporte de bauxita das empresas Mineração Rio do Norte 
e Alcoa respectivamente. A EF Trombetas possui um traçado de 35 km em bitola métrica 



IDENTIFICAÇÃO DOS MICROEIXOS DO TRANSPORTE DE CARGAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, AMAZONAS E PARÁ

Relatório Executivo Relatório Executivo

IDENTIFICAÇÃO DOS MICROEIXOS DO TRANSPORTE DE CARGAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, AMAZONAS E PARÁ

116

que ligas as minas localizadas na Serra do Saracã, no município de Oriximiná, ao Terminal 
Portuário Privativo de Trombetas, no rio Trombetas. A EF Juruti possui um traçado de 55 
km em bitola métrica que liga a mina ao Terminal Portuário da Omnia, no rio Amazonas. 
Em 2012 a EF Trombetas movimentou 16,4 milhões de toneladas de bauxita enquanto que a 
EF Juruti movimentou 4,3 milhões de toneladas também de bauxita.

Por fim, a Estrada de Ferro Jari (EF Jari) faz parte do sistema logístico dedicado da 
empresa Jari Celulose sendo utilizada para o transporte de madeira utilizada na produção 
de celulose. A ferrovia possui um traçado de 68 km em bitola larga de 1,60 metros que liga 
o povoado de Monte Dourado ao Terminal Portuário de Uso Privativo de Jari, ambos loca-
lizados no município de Almeirin. Em 2012, a EF Jari movimentou aproximadamente 280 
mil toneladas de madeira em tora.    

O detalhamento do diagnóstico das ferrovias do Pará á apresentado no Relatório 
Técnico 1C – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Pará.

4.3.1.4 Dutovias

Com relação às dutovias, o Pará conta com quatro principais sistemas dutoviários 
implantados, todos eles fazendo parte de sistemas logísticos dedicados de empresas mine-
radoras do estado. 

A Alunorte possui uma dutovia para o transporte de minério de bauxita, desde a 
mina localizada em Paragominas até o seu terminal portuário em Vila do Conde. Este duto 
possui 244 km de extensão, diâmetro de 20” e capacidade nominal para 7,3 milhões de to-
neladas de bauxita anuais.

A empresa Ymerys opera duas dutovias destinadas ao transporte de caulim, uma 
através da empresa Rio Capim Caulim e outra através da Pará Pigmentos. Ambas ligam as 
minas de caulim localizadas no município de Ipixuna até o terminal portuário da Imerys, 
no porto de Vila do Conde, em Barcarena. Os dutos possuem 180 e 158 km de extensão, 
respectivamente, com diâmetros de 8” e de 14” e capacidades nominais de transporte para 
600 mil e 1,7 milhões de toneladas anuais de caulim.

Por fim, ainda existe a dutovia da Cadam para transporte de caulim entre Munguba 
e Vitória do Jari, já apresentada no Capítulo 4.1.1.4 referente ao estado do Amapá, uma vez 
que ela se localiza na divisa entre os dois estados.

O detalhamento do diagnóstico das dutovias do Pará é apresentado no Relatório 
Técnico 1C –  Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Pará.

4.3.1.5 Portos e terminais hidroviários

A infraestrutura portuária de cargas do Pará conta com três Portos Organizados e 
mais vinte Terminais Públicos ou de Uso Privativo, conforme mostra a Figura 108 a seguir.

Figura 108: Portos e Terminais de Uso Privativo do Pará

Fonte: ANTAQ, CDP, análise Macrologística

Essa infraestrutura encontra-se localizada, principalmente, nas regiões de Belém e 
Barcarena e no entorno de Santarém, onde se localizam o Porto Organizado de Vila do 
Conde, o Terminal de Uso Privativo Trombetas, o Terminal de Uso Privativo Omnia e o 
Porto de Santarém, onde está instalado o terminal de granéis agrícolas da Cargill. Esses 
portos e terminais representam uma grande parte da movimentação portuária do estado 
sendo dedicados principalmente à movimentação de granéis sólidos minerais e agrícolas. A 
movimentação de granéis sólidos representa aproximadamente 82,7% das cargas embarca-
das nos portos e terminais do Pará assim como 52,7% das cargas desembarcadas no estado, 
conforme mostra a Figura 110 a bauxita é o produto com maior representatividade nessa 
movimentação, merecendo destaque também a alumina, o enxofre, a soja e o milho. Dentre 
as demais cargas gerais e líquidas, merecem destaque o desembarque de combustíveis e de 
soda cáustica. 

A movimentação total dos portos e terminais do Pará e os principais produtos em-
barcados e desembarcados são apresentados, respectivamente, nas Figuras 109 e 110 a se-
guir.
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que ligas as minas localizadas na Serra do Saracã, no município de Oriximiná, ao Terminal 
Portuário Privativo de Trombetas, no rio Trombetas. A EF Juruti possui um traçado de 55 
km em bitola métrica que liga a mina ao Terminal Portuário da Omnia, no rio Amazonas. 
Em 2012 a EF Trombetas movimentou 16,4 milhões de toneladas de bauxita enquanto que a 
EF Juruti movimentou 4,3 milhões de toneladas também de bauxita.

Por fim, a Estrada de Ferro Jari (EF Jari) faz parte do sistema logístico dedicado da 
empresa Jari Celulose sendo utilizada para o transporte de madeira utilizada na produção 
de celulose. A ferrovia possui um traçado de 68 km em bitola larga de 1,60 metros que liga 
o povoado de Monte Dourado ao Terminal Portuário de Uso Privativo de Jari, ambos loca-
lizados no município de Almeirin. Em 2012, a EF Jari movimentou aproximadamente 280 
mil toneladas de madeira em tora.    

O detalhamento do diagnóstico das ferrovias do Pará á apresentado no Relatório 
Técnico 1C – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Pará.

4.3.1.4 Dutovias

Com relação às dutovias, o Pará conta com quatro principais sistemas dutoviários 
implantados, todos eles fazendo parte de sistemas logísticos dedicados de empresas mine-
radoras do estado. 

A Alunorte possui uma dutovia para o transporte de minério de bauxita, desde a 
mina localizada em Paragominas até o seu terminal portuário em Vila do Conde. Este duto 
possui 244 km de extensão, diâmetro de 20” e capacidade nominal para 7,3 milhões de to-
neladas de bauxita anuais.

A empresa Ymerys opera duas dutovias destinadas ao transporte de caulim, uma 
através da empresa Rio Capim Caulim e outra através da Pará Pigmentos. Ambas ligam as 
minas de caulim localizadas no município de Ipixuna até o terminal portuário da Imerys, 
no porto de Vila do Conde, em Barcarena. Os dutos possuem 180 e 158 km de extensão, 
respectivamente, com diâmetros de 8” e de 14” e capacidades nominais de transporte para 
600 mil e 1,7 milhões de toneladas anuais de caulim.

Por fim, ainda existe a dutovia da Cadam para transporte de caulim entre Munguba 
e Vitória do Jari, já apresentada no Capítulo 4.1.1.4 referente ao estado do Amapá, uma vez 
que ela se localiza na divisa entre os dois estados.

O detalhamento do diagnóstico das dutovias do Pará é apresentado no Relatório 
Técnico 1C –  Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Pará.

4.3.1.5 Portos e terminais hidroviários

A infraestrutura portuária de cargas do Pará conta com três Portos Organizados e 
mais vinte Terminais Públicos ou de Uso Privativo, conforme mostra a Figura 108 a seguir.

Figura 108: Portos e Terminais de Uso Privativo do Pará

Fonte: ANTAQ, CDP, análise Macrologística

Essa infraestrutura encontra-se localizada, principalmente, nas regiões de Belém e 
Barcarena e no entorno de Santarém, onde se localizam o Porto Organizado de Vila do 
Conde, o Terminal de Uso Privativo Trombetas, o Terminal de Uso Privativo Omnia e o 
Porto de Santarém, onde está instalado o terminal de granéis agrícolas da Cargill. Esses 
portos e terminais representam uma grande parte da movimentação portuária do estado 
sendo dedicados principalmente à movimentação de granéis sólidos minerais e agrícolas. A 
movimentação de granéis sólidos representa aproximadamente 82,7% das cargas embarca-
das nos portos e terminais do Pará assim como 52,7% das cargas desembarcadas no estado, 
conforme mostra a Figura 110 a bauxita é o produto com maior representatividade nessa 
movimentação, merecendo destaque também a alumina, o enxofre, a soja e o milho. Dentre 
as demais cargas gerais e líquidas, merecem destaque o desembarque de combustíveis e de 
soda cáustica. 

A movimentação total dos portos e terminais do Pará e os principais produtos em-
barcados e desembarcados são apresentados, respectivamente, nas Figuras 109 e 110 a se-
guir.
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Figura 109: Movimentação de cargas nos portos e terminais do Pará - 2012

Fonte: ANTAQ, análise Macrologística

Figura 110: Movimentação de cargas nos portos e terminais do Pará por produto e tipo de fluxo - 2012

Fonte: ANTAQ, análise Macrologística

Com relação aos terminais de passageiros do estado, encontram-se distribuídos ao 
longo das principais hidrovias do estado, dos rios Amazonas, Pará, Tocantins, Xingu e Ta-
pajós. No entanto, conforme mostra a Figura 111, existe uma maior concentração desses 
terminais no entorno de Belém, região que concentra também a maior parcela da população 
do Pará.

Figura 111: Principais terminais de passageiros do Pará

 
Fonte: FADESP, IBGE, análise Macrologística

O detalhamento do diagnóstico das características físicas e operacionais dos portos e 
terminais do Pará, que inclui o mapeamento dos números de berços, capacidade estática de 
armazenagem, equipamentos para movimentação, entre outras informações, á apresentado 
no Relatório 1C – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Pará.

Vale mencionar que um fator relevante para a infraestrutura portuária do Pará é a 
dificuldade e a falta de infraestrutura adequada ao acesso da maioria dos portos do estado. 
Diante da avaliação dessa infraestrutura e das análises realizadas, a análise de forças, fra-
quezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), do modal portuário no Pará apresenta as 
seguintes principais conclusões. Vide Figura 112.
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Figura 109: Movimentação de cargas nos portos e terminais do Pará - 2012

Fonte: ANTAQ, análise Macrologística

Figura 110: Movimentação de cargas nos portos e terminais do Pará por produto e tipo de fluxo - 2012

Fonte: ANTAQ, análise Macrologística

Com relação aos terminais de passageiros do estado, encontram-se distribuídos ao 
longo das principais hidrovias do estado, dos rios Amazonas, Pará, Tocantins, Xingu e Ta-
pajós. No entanto, conforme mostra a Figura 111, existe uma maior concentração desses 
terminais no entorno de Belém, região que concentra também a maior parcela da população 
do Pará.

Figura 111: Principais terminais de passageiros do Pará

 
Fonte: FADESP, IBGE, análise Macrologística

O detalhamento do diagnóstico das características físicas e operacionais dos portos e 
terminais do Pará, que inclui o mapeamento dos números de berços, capacidade estática de 
armazenagem, equipamentos para movimentação, entre outras informações, á apresentado 
no Relatório 1C – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Pará.

Vale mencionar que um fator relevante para a infraestrutura portuária do Pará é a 
dificuldade e a falta de infraestrutura adequada ao acesso da maioria dos portos do estado. 
Diante da avaliação dessa infraestrutura e das análises realizadas, a análise de forças, fra-
quezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), do modal portuário no Pará apresenta as 
seguintes principais conclusões. Vide Figura 112.
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Figura 112: Análise SWOT do modal portuário no Pará

Fonte: Análise Macrologística

4.3.1.6 Aeroportos

Por fim, o Pará conta ainda com dez principais aeroportos distribuídos por todo o 
estado, conforme mostra a Figura 113 a seguir.

Figura 113: Principais aeroportos do Pará

Fonte: ANAC, Infraero, análise Macrologística

Dentre eles, merecem destaque os aeroportos de Belém, Santarém, Altamira, Marabá 
e Parauapebas, que representam praticamente 100% do total de 32.595 toneladas de carga 
aérea movimentada no estado. 

O aeroporto de Belém (Aeroporto Internacional Val de Cães) é o mais importante do 
estado, tendo movimentado em 2012 aproximadamente 27 mil toneladas de cargas aéreas, o 
que representa praticamente 84% da movimentação total do Pará, sendo 100% para o mer-
cado doméstico. Já o aeroporto de Santarém representa o segundo maior movimentador de 
cargas aéreas, com 4.083 toneladas de cargas movimentadas em 2012, junto com Belém esses 
dois aeroportos representam 96% da movimentação de cargas do estado.

Os demais aeroportos citados, de Altamira e Marabá, responderam por apenas 4% 
da movimentação de cargas aéreas do estado, sendo assim considerados como aeroportos de 
maior relevância para a movimentação de passageiros no Pará.

Um dos problemas da infraestrutura aeroportuária do Pará é a falta de maior in-
tegração regional através de linhas regulares o que permitiria uma maior movimentação 
comercial entre o Pará e as demais regiões do país. A análise de forças, fraquezas, oportu-
nidades e ameaças (análise SWOT), do modal aeroportuário no Pará apresenta as seguintes 
principais conclusões. Vide Figura 114.

Figura 114: Análise SWOT do modal aeroportuário no Pará

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do diagnóstico da infraestrutura aeroportuária do Pará é apresenta-
do no Relatório Técnico 1C – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Pará.
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Figura 112: Análise SWOT do modal portuário no Pará

Fonte: Análise Macrologística

4.3.1.6 Aeroportos

Por fim, o Pará conta ainda com dez principais aeroportos distribuídos por todo o 
estado, conforme mostra a Figura 113 a seguir.

Figura 113: Principais aeroportos do Pará

Fonte: ANAC, Infraero, análise Macrologística

Dentre eles, merecem destaque os aeroportos de Belém, Santarém, Altamira, Marabá 
e Parauapebas, que representam praticamente 100% do total de 32.595 toneladas de carga 
aérea movimentada no estado. 

O aeroporto de Belém (Aeroporto Internacional Val de Cães) é o mais importante do 
estado, tendo movimentado em 2012 aproximadamente 27 mil toneladas de cargas aéreas, o 
que representa praticamente 84% da movimentação total do Pará, sendo 100% para o mer-
cado doméstico. Já o aeroporto de Santarém representa o segundo maior movimentador de 
cargas aéreas, com 4.083 toneladas de cargas movimentadas em 2012, junto com Belém esses 
dois aeroportos representam 96% da movimentação de cargas do estado.

Os demais aeroportos citados, de Altamira e Marabá, responderam por apenas 4% 
da movimentação de cargas aéreas do estado, sendo assim considerados como aeroportos de 
maior relevância para a movimentação de passageiros no Pará.

Um dos problemas da infraestrutura aeroportuária do Pará é a falta de maior in-
tegração regional através de linhas regulares o que permitiria uma maior movimentação 
comercial entre o Pará e as demais regiões do país. A análise de forças, fraquezas, oportu-
nidades e ameaças (análise SWOT), do modal aeroportuário no Pará apresenta as seguintes 
principais conclusões. Vide Figura 114.

Figura 114: Análise SWOT do modal aeroportuário no Pará

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do diagnóstico da infraestrutura aeroportuária do Pará é apresenta-
do no Relatório Técnico 1C – Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura do Pará.
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4.3.2 Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais

O diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais do Pará tem como objetivo 
avaliar a movimentação de cargas atual e futura do estado, o que, juntamente com a movi-
mentação de passageiros, compreende a demanda atual e futura de utilização da infraestru-
tura de transporte existente no Pará. 

4.3.2.1 Caracterização das microrregiões 

Segundo as divisões territoriais do IBGE, o estado do Pará possui vinte e duas Mi-
crorregiões, sendo elas: Óbidos, Santarém, Almeirim, Portel, Furos de Breves, Arari, Sal-
gados, Belém, Castanhal, Bragantina, Guamá, Paragominas, Tomé-Açu, Cametá, Tucuruí, 
Marabá, Redenção, Conceição do Araguaia, Parauapebas, São Felix do Xingu, Altamira e 
Itaituba. 

A microrregião de Belém é economicamente a mais importante do estado, no entan-
to, outras microrregiões como Santarém, Cametá, Guamá, Bragantina, Tucuruí, Castanhal, 
Paragominas e Parauapebas também possuem relevante participação na economia do esta-
do. Juntas essas microrregiões representam 67% da população, 78% do PIB, 93% das expor-
tações e 93% das importações, conforme apresenta a Figura 115 a seguir. 

Figura 115: Caracterização geral das Microrregiões do Pará

Fonte: IBGE, MDIC, análise Macrologística

Os principais produtos do Pará são o minério de ferro, a bauxita e a alumina, o cau-
lim, a madeira e seus subprodutos, o dendê, entre outros. Esses produtos são produzidos ou 

explorados em diferentes regiões do estado, merecendo destaque a produção de minério de 
ferro, no Sudeste Paraense,  devido aos elevados volumes produzidos. A Tabela 3, a seguir, 
apresenta os principais produtos produzidos, exportados e importados pelas diversas mi-
crorregiões do Pará.

Tabela 3: Principais produtos produzidos, exportados e importados pelas Microrregiões do Pará

Microrregião Principais produtos
produzidos em volume

Principais produtos
exportados em valor

Principais produtos
importados em valor

Óbidos
bauxita, raiz de mandioca, gado 
em pé, madeira serrada e fari-

nha de mandioca
bauxita máquinas rodoviárias

Santarém
toras de madeira, raiz de man-
dioca, gado em pé, milho em 

grãos e soja em grãos
soja em grãos e madeira serrada equipamentos industriais

Almeirim
madeira serrada, caulim bene-
ficiado, celulose, gado em  pé e 

bubalinos
caulim beneficiado e celulose hulha e químicos inorgânicos

Portel
madeira serrada, raiz de 

mandioca, gado em pé, soja em 
grãos e bubalinos

madeira serrada e artefatos de 
madeira na

Furos de Breves
toras de madeira, madeira serra-
da, raiz de mandioca, bubalinos 

e soja em grãos

madeira serrada e artefatos de 
madeira na

Arari bubalinos, gado em pé, madeira 
serrada, abacaxi e coco-da-baía

alimentos em conserva e frutas 
em conserva na

Salgado
raiz de mandioca, gado em 

pé, coco- da- baía, maracujá e 
dendê

cortes de peixe na

Belém
alumina, cimento, caulim be-

neficiado, alumínio primário e 
soda cáustica

alumina e caulim beneficiado químicos inorgânicos e hulha 

Castanhal
raiz de mandioca, dendê, carne 

bovina, gado em pé e coco-
da-baia

farelo de soja e cravo-da-índia fios, resinas e elastômeros

Bragantina cimento, raiz de mandioca, den-
dê, gado em pé e soja em grãos

cortes de peixes e outros produ-
tos de peixes coque de petróleo

Guamá
raiz de mandioca, caulim be-

neficiado, gado em pé, laranja e 
soja em grãos

madeira serrada e compensados químicos inorgânicos

Paragominas
bauxita, toras de madeira, ma-
deira serrada, cana de açúcar e 

gado em pé
soja em grãos

máquinas  rodoviárias, resinas 
e elastômeros e transformados 

de aços

Tomé-Açu
raiz de mandioca, dendê, 

madeira serrada, gado em pé e 
coco-da-baía

gado em pé e madeira serrada na

Cametá
toras de madeira, madeira ser-

rada, raiz de mandioca, gado em 
pé e farinha de mandioca

gado em pé vidros e polímeros
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4.3.2 Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais

O diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais do Pará tem como objetivo 
avaliar a movimentação de cargas atual e futura do estado, o que, juntamente com a movi-
mentação de passageiros, compreende a demanda atual e futura de utilização da infraestru-
tura de transporte existente no Pará. 

4.3.2.1 Caracterização das microrregiões 

Segundo as divisões territoriais do IBGE, o estado do Pará possui vinte e duas Mi-
crorregiões, sendo elas: Óbidos, Santarém, Almeirim, Portel, Furos de Breves, Arari, Sal-
gados, Belém, Castanhal, Bragantina, Guamá, Paragominas, Tomé-Açu, Cametá, Tucuruí, 
Marabá, Redenção, Conceição do Araguaia, Parauapebas, São Felix do Xingu, Altamira e 
Itaituba. 

A microrregião de Belém é economicamente a mais importante do estado, no entan-
to, outras microrregiões como Santarém, Cametá, Guamá, Bragantina, Tucuruí, Castanhal, 
Paragominas e Parauapebas também possuem relevante participação na economia do esta-
do. Juntas essas microrregiões representam 67% da população, 78% do PIB, 93% das expor-
tações e 93% das importações, conforme apresenta a Figura 115 a seguir. 

Figura 115: Caracterização geral das Microrregiões do Pará

Fonte: IBGE, MDIC, análise Macrologística

Os principais produtos do Pará são o minério de ferro, a bauxita e a alumina, o cau-
lim, a madeira e seus subprodutos, o dendê, entre outros. Esses produtos são produzidos ou 

explorados em diferentes regiões do estado, merecendo destaque a produção de minério de 
ferro, no Sudeste Paraense,  devido aos elevados volumes produzidos. A Tabela 3, a seguir, 
apresenta os principais produtos produzidos, exportados e importados pelas diversas mi-
crorregiões do Pará.

Tabela 3: Principais produtos produzidos, exportados e importados pelas Microrregiões do Pará

Microrregião Principais produtos
produzidos em volume

Principais produtos
exportados em valor

Principais produtos
importados em valor

Óbidos
bauxita, raiz de mandioca, gado 
em pé, madeira serrada e fari-

nha de mandioca
bauxita máquinas rodoviárias

Santarém
toras de madeira, raiz de man-
dioca, gado em pé, milho em 

grãos e soja em grãos
soja em grãos e madeira serrada equipamentos industriais

Almeirim
madeira serrada, caulim bene-
ficiado, celulose, gado em  pé e 

bubalinos
caulim beneficiado e celulose hulha e químicos inorgânicos

Portel
madeira serrada, raiz de 

mandioca, gado em pé, soja em 
grãos e bubalinos

madeira serrada e artefatos de 
madeira na

Furos de Breves
toras de madeira, madeira serra-
da, raiz de mandioca, bubalinos 

e soja em grãos

madeira serrada e artefatos de 
madeira na

Arari bubalinos, gado em pé, madeira 
serrada, abacaxi e coco-da-baía

alimentos em conserva e frutas 
em conserva na

Salgado
raiz de mandioca, gado em 

pé, coco- da- baía, maracujá e 
dendê

cortes de peixe na

Belém
alumina, cimento, caulim be-

neficiado, alumínio primário e 
soda cáustica

alumina e caulim beneficiado químicos inorgânicos e hulha 

Castanhal
raiz de mandioca, dendê, carne 

bovina, gado em pé e coco-
da-baia

farelo de soja e cravo-da-índia fios, resinas e elastômeros

Bragantina cimento, raiz de mandioca, den-
dê, gado em pé e soja em grãos

cortes de peixes e outros produ-
tos de peixes coque de petróleo

Guamá
raiz de mandioca, caulim be-

neficiado, gado em pé, laranja e 
soja em grãos

madeira serrada e compensados químicos inorgânicos

Paragominas
bauxita, toras de madeira, ma-
deira serrada, cana de açúcar e 

gado em pé
soja em grãos

máquinas  rodoviárias, resinas 
e elastômeros e transformados 

de aços

Tomé-Açu
raiz de mandioca, dendê, 

madeira serrada, gado em pé e 
coco-da-baía

gado em pé e madeira serrada na

Cametá
toras de madeira, madeira ser-

rada, raiz de mandioca, gado em 
pé e farinha de mandioca

gado em pé vidros e polímeros
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Microrregião Principais produtos
produzidos em volume

Principais produtos
exportados em valor

Principais produtos
importados em valor

Tucuruí
gado em pé, raiz de mandio-
ca, madeira serrada, banana e 

milho em grãos
químicos inorgânicos componentes eletrônicos

Marabá ferro gusa, concentrado de man-
ganês, gado em pé e aço

ferro gusa e concentrado de 
manganês

aço bruto e transformados de 
aço

Redenção
gado em pé, carne bovina, ma-
deira serrada, raiz de mandioca 

e milho em grãos
carne bovina e couros e peles químicos inorgânicos e quími-

cos orgânicos 

Conceição do Araguaia
gado em pé, abacaxi, madeira 
serrada, lácteos e raiz de man-

dioca
soja em grãos e carne bovina na

Parauapebas

minério de ferro, concentra-
do de manganês, gado em pé, 
concentrado de cobre e raiz de 

mandioca

minério de ferro material de construção e trans-
formados de aço

São Felix do Xingu
gado em pé, concentrado de 
cobre, milho em grãos, carne 

bovina e lácteos
ligas de níquel e ferro-níquel hulha 

Altamira 
gado em pé, madeira serrada, 
toras de madeira, raiz de man-

dioca e banana
madeira serrada na

Itaituba
cimento, gado em pé, raiz de 
mandioca, madeira serrada e 

banana 
madeira serrada coque de petróleo

Fonte: IBGE, MDIC, análise Macrologística

A caracterização completa das microrregiões do Pará com o detalhamento da pro-
dução, principais polos econômicos, produtos e valores de exportação e importação, entre 
outras informações relevantes é apresentada no Relatório Técnico 2C – Diagnóstico dos 
polos produtivos atuais e potenciais no Pará.

4.3.2.2 Detalhamento das cadeias produtivas 

O detalhamento das cadeias produtivas envolve a identificação dos principais fluxos 
logísticos atuais e futuros das principais cadeias produtivas do Pará. 

Para isso, o primeiro passo é a seleção das cadeias produtivas estratégicas mais re-
presentativas para a movimentação de cargas do estado, as quais terão seus fluxos logísti-
cos detalhadamente mapeados. Nesse sentido, a metodologia proposta do trabalho parte da 
análise da Balança Comercial do estado, apresentada na Figura 116, na qual se  percebe que 
as cadeias produtivas do ferro e aço, do alumínio, do manganês, do caulim e dos químicos 
industriais representam 97,0% da movimentação em volume da Balança Comercial do Pará. 
Analisando o valor movimentado, nota-se também a importância das cadeias do cobre, bo-

vinos e madeira, que juntas com as demais cadeias relevantes em volume representam 89,1% 
da movimentação em valor da Balança Comercial do Pará. Tais cadeias foram selecionadas 
como cadeias produtivas estratégicas do comercio exterior do Pará.

Figura 116: Balança Comercial do Pará – 2011

Fonte: MDIC, análise Macrologística

O próximo passo é a análise do setor produtivo do Pará, visando à identificação de 
outras cadeias produtivas relevantes para a movimentação de cargas do estado que, no en-
tanto, não relevantes na Balança Comercial.

A análise da produção agropecuária do Pará, apresentada na Figura 117, mostra 
também a importância da mandioca, do dendê e da cana-de-açúcar, localizados principal-
mente no entorno de Belém e no Sudeste Paraense. 
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Microrregião Principais produtos
produzidos em volume

Principais produtos
exportados em valor

Principais produtos
importados em valor

Tucuruí
gado em pé, raiz de mandio-
ca, madeira serrada, banana e 

milho em grãos
químicos inorgânicos componentes eletrônicos

Marabá ferro gusa, concentrado de man-
ganês, gado em pé e aço

ferro gusa e concentrado de 
manganês

aço bruto e transformados de 
aço

Redenção
gado em pé, carne bovina, ma-
deira serrada, raiz de mandioca 

e milho em grãos
carne bovina e couros e peles químicos inorgânicos e quími-

cos orgânicos 

Conceição do Araguaia
gado em pé, abacaxi, madeira 
serrada, lácteos e raiz de man-

dioca
soja em grãos e carne bovina na

Parauapebas

minério de ferro, concentra-
do de manganês, gado em pé, 
concentrado de cobre e raiz de 

mandioca

minério de ferro material de construção e trans-
formados de aço

São Felix do Xingu
gado em pé, concentrado de 
cobre, milho em grãos, carne 

bovina e lácteos
ligas de níquel e ferro-níquel hulha 

Altamira 
gado em pé, madeira serrada, 
toras de madeira, raiz de man-

dioca e banana
madeira serrada na

Itaituba
cimento, gado em pé, raiz de 
mandioca, madeira serrada e 

banana 
madeira serrada coque de petróleo

Fonte: IBGE, MDIC, análise Macrologística

A caracterização completa das microrregiões do Pará com o detalhamento da pro-
dução, principais polos econômicos, produtos e valores de exportação e importação, entre 
outras informações relevantes é apresentada no Relatório Técnico 2C – Diagnóstico dos 
polos produtivos atuais e potenciais no Pará.

4.3.2.2 Detalhamento das cadeias produtivas 

O detalhamento das cadeias produtivas envolve a identificação dos principais fluxos 
logísticos atuais e futuros das principais cadeias produtivas do Pará. 

Para isso, o primeiro passo é a seleção das cadeias produtivas estratégicas mais re-
presentativas para a movimentação de cargas do estado, as quais terão seus fluxos logísti-
cos detalhadamente mapeados. Nesse sentido, a metodologia proposta do trabalho parte da 
análise da Balança Comercial do estado, apresentada na Figura 116, na qual se  percebe que 
as cadeias produtivas do ferro e aço, do alumínio, do manganês, do caulim e dos químicos 
industriais representam 97,0% da movimentação em volume da Balança Comercial do Pará. 
Analisando o valor movimentado, nota-se também a importância das cadeias do cobre, bo-

vinos e madeira, que juntas com as demais cadeias relevantes em volume representam 89,1% 
da movimentação em valor da Balança Comercial do Pará. Tais cadeias foram selecionadas 
como cadeias produtivas estratégicas do comercio exterior do Pará.

Figura 116: Balança Comercial do Pará – 2011

Fonte: MDIC, análise Macrologística

O próximo passo é a análise do setor produtivo do Pará, visando à identificação de 
outras cadeias produtivas relevantes para a movimentação de cargas do estado que, no en-
tanto, não relevantes na Balança Comercial.

A análise da produção agropecuária do Pará, apresentada na Figura 117, mostra 
também a importância da mandioca, do dendê e da cana-de-açúcar, localizados principal-
mente no entorno de Belém e no Sudeste Paraense. 
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Figura 117: Produção agropecuária do Pará - 2011

Fonte: IBGE, análise Macrologística

No que tange ao extrativismo e à silvicultura do estado, apresentada na Figura 118, 
além das cadeias já identificadas na análise da Balança Comercial, nota-se também a rele-
vância das cadeias produtivas da areia e das rochas e cascalhos, tipicamente utilizados como 
agregados para construção civil.

Figura 118: Produção extrativista e silvicultura do Pará - 2011

Fonte: IBGE, DNPM, análise Macrologística

Por fim, no que tange à produção industrial, apresentada na Figura 119, verifica-se 
a importância da metalurgia e dos produtos alimentícios, localizados principalmente no en-

torno de Belém e no Sudeste Paraense. A metalurgia compreende a produção de ferro gusa, 
bem como de ligas de ferro com outros minerais, fazendo parte da cadeia do ferro e aço se-
lecionada na análise da Balança Comercial. No caso de produtos alimentícios, incluem- se, 
principalmente, carnes bovinas, açúcar e laticínios, produtos também já selecionados nas 
análises da Balança Comercial e na produção agropecuária do estado através das cadeias de 
bovinos e da cana-de-açúcar. 

Assim, os únicos produtos relevantes para a produção industrial do Pará ainda não 
selecionados nas análises anteriores são os produtos de minerais não metálicos, que compre-
endem principalmente o caulim e cimento, que pertencem à cadeia produtiva do calcário.

Figura 119: Produção industrial do Pará - 2010

Fonte: IBGE, análise Macrologística

Em suma, a partir das análises realizadas, foram selecionadas catorze cadeias produ-
tivas estratégicas no estado do Pará, sendo elas: Alumínio, Areia, Bovinos, Cana-de-Açúcar, 
Calcário, Caulim, Cobre, Dendê, Ferro e Aço, Madeira, Mandioca, Manganês, Químicos 
Industriais e Rochas e Cascalhos. A Figura 120 apresenta um resumo da seleção das cadeias 
produtivas estratégicas do Pará.
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Figura 117: Produção agropecuária do Pará - 2011

Fonte: IBGE, análise Macrologística

No que tange ao extrativismo e à silvicultura do estado, apresentada na Figura 118, 
além das cadeias já identificadas na análise da Balança Comercial, nota-se também a rele-
vância das cadeias produtivas da areia e das rochas e cascalhos, tipicamente utilizados como 
agregados para construção civil.

Figura 118: Produção extrativista e silvicultura do Pará - 2011

Fonte: IBGE, DNPM, análise Macrologística

Por fim, no que tange à produção industrial, apresentada na Figura 119, verifica-se 
a importância da metalurgia e dos produtos alimentícios, localizados principalmente no en-

torno de Belém e no Sudeste Paraense. A metalurgia compreende a produção de ferro gusa, 
bem como de ligas de ferro com outros minerais, fazendo parte da cadeia do ferro e aço se-
lecionada na análise da Balança Comercial. No caso de produtos alimentícios, incluem- se, 
principalmente, carnes bovinas, açúcar e laticínios, produtos também já selecionados nas 
análises da Balança Comercial e na produção agropecuária do estado através das cadeias de 
bovinos e da cana-de-açúcar. 

Assim, os únicos produtos relevantes para a produção industrial do Pará ainda não 
selecionados nas análises anteriores são os produtos de minerais não metálicos, que compre-
endem principalmente o caulim e cimento, que pertencem à cadeia produtiva do calcário.

Figura 119: Produção industrial do Pará - 2010

Fonte: IBGE, análise Macrologística

Em suma, a partir das análises realizadas, foram selecionadas catorze cadeias produ-
tivas estratégicas no estado do Pará, sendo elas: Alumínio, Areia, Bovinos, Cana-de-Açúcar, 
Calcário, Caulim, Cobre, Dendê, Ferro e Aço, Madeira, Mandioca, Manganês, Químicos 
Industriais e Rochas e Cascalhos. A Figura 120 apresenta um resumo da seleção das cadeias 
produtivas estratégicas do Pará.
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Figura 120: Cadeias estratégicas selecionadas do Pará

Fonte: Análise Macrologística

As cadeias produtivas selecionadas são compostas por 62 produtos estratégicos que 
fazem parte dos seus respectivos processos logísticos de produção, no entanto, diversos des-
ses produtos não representam fluxos relevantes de movimentação, sendo inferiores a 20 mil 
toneladas anuais (o que representa aproximadamente o fluxo de duas carretas diárias), ou 
então consumidos localmente próximo aos locais de produção, não gerando fluxos de movi-
mentação de cargas. Tais produtos foram excluídos da análise.

Dessa forma, conforme apresenta a Figura 121, a seguir, foram selecionados 15 prin-
cipais produtos estratégicos para o Pará para serem detalhadamente estudados no presente 
trabalho.

Figura 121: Produtos estratégicos selecionados do Pará

Fonte: Análise Macrologística

Para cada produto estratégico, foi realizado um mapeamento detalhado dos seus flu-
xos logísticos envolvendo: a identificação dos principais polos de produção atuais e futuros e 
os respectivos volume produzidos; os fluxos logísticos de exportação, importação e mercado 
interno, identificando os volumes movimentados e principais modais e terminais utilizados 
para a movimentação; e a projeção dos volumes movimentados tanto para mercado externo 
quanto mercado interno.

Esse mapeamento encontra-se apresentado com detalhes no Relatório Técnico 2C – 
Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais no Pará.

Vale mencionar que o estudo trata também dos fluxos de abastecimento de cargas do 
Pará, apresentados de maneira consolidada na Figura 122, esses fluxos são de grande rele-
vância para a movimentação de cargas e utilização da infraestrutura de transporte do estado, 
devendo assim fazer parte das análises de priorização a serem realizadas.
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Figura 120: Cadeias estratégicas selecionadas do Pará

Fonte: Análise Macrologística

As cadeias produtivas selecionadas são compostas por 62 produtos estratégicos que 
fazem parte dos seus respectivos processos logísticos de produção, no entanto, diversos des-
ses produtos não representam fluxos relevantes de movimentação, sendo inferiores a 20 mil 
toneladas anuais (o que representa aproximadamente o fluxo de duas carretas diárias), ou 
então consumidos localmente próximo aos locais de produção, não gerando fluxos de movi-
mentação de cargas. Tais produtos foram excluídos da análise.

Dessa forma, conforme apresenta a Figura 121, a seguir, foram selecionados 15 prin-
cipais produtos estratégicos para o Pará para serem detalhadamente estudados no presente 
trabalho.

Figura 121: Produtos estratégicos selecionados do Pará

Fonte: Análise Macrologística

Para cada produto estratégico, foi realizado um mapeamento detalhado dos seus flu-
xos logísticos envolvendo: a identificação dos principais polos de produção atuais e futuros e 
os respectivos volume produzidos; os fluxos logísticos de exportação, importação e mercado 
interno, identificando os volumes movimentados e principais modais e terminais utilizados 
para a movimentação; e a projeção dos volumes movimentados tanto para mercado externo 
quanto mercado interno.

Esse mapeamento encontra-se apresentado com detalhes no Relatório Técnico 2C – 
Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais no Pará.

Vale mencionar que o estudo trata também dos fluxos de abastecimento de cargas do 
Pará, apresentados de maneira consolidada na Figura 122, esses fluxos são de grande rele-
vância para a movimentação de cargas e utilização da infraestrutura de transporte do estado, 
devendo assim fazer parte das análises de priorização a serem realizadas.
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Figura 122: Consolidado dos fluxos de abastecimento do Pará - 2011

Fonte: ANTAQ, FIPE, IBGE, análise Macrologística

Percebe-se que os fluxos de abastecimento são bastante distribuídos por todas as mi-
crorregiões do estado, evidentemente com uma maior concentração no entorno de Belém, 
onde está a maior parcela da população do estado. Tais fluxos são compostos de cargas de 
consumo diversas, principalmente alimentos, materiais de construção civil e combustíveis. 

4.3.3 Priorização de projetos logísticos

A priorização dos projetos logísticos do Pará tem como objetivo principal a iden-
tificação dos projetos de infraestrutura de transporte do estado que apresentam maior po-
tencial de geração de ganhos econômicos, sociais e ambientais diante dos investimentos 
necessários para sua implantação, priorizando esses projetos para a implantação por serem 
estratégicos para o desenvolvimento do estado.

Para tanto, essa etapa da metodologia proposta do trabalho consolida os fluxos de 
cargas identificados no diagnóstico dos polos produtivos, adicionando a estes os fluxos de 
passageiros, abastecimento e passagem existentes em cada microrregião do Pará. Com isso 
identificam-se as demandas atuais e futuras por infraestrutura de transporte de cada uma 
dessas regiões, as quais são comparadas com a capacidade de movimentação da infraes-
trutura, já mapeada anteriormente, identificando assim os principais gargalos existentes e 
potenciais.

Por fim, foram identificados todos os projetos logísticos relevantes para a movimen-
tação de cargas e passageiros do Pará, os quais foram analisados e priorizados de acordo com 
a função que exercem para a movimentação de cargas e passageiros do estado.

4.3.3.1 Identificação dos principais gargalos logísticos atuais e potenciais

Para a identificação da utilização atual e futura da infraestrutura de transportes do 
Pará foram analisados e estimados os fluxos de veículos nas rodovias do estado, assim como 
a movimentação de cargas e passageiros nas suas hidrovias. 

O propósito dessa análise é compreender se a oferta atual de infraestrutura está ade-
quada ou não à demanda por transporte existente e futura do Pará, fornecendo assim subsí-
dios para a identificação e priorização dos projetos logísticos existentes.

Para tanto, conforme mostra a Figura 123, cada microrregião do Pará teve calculado 
o uso atual e projetado da sua infraestrutura de transporte. 

Figura 123: Movimentação de cargas e passageiros e utilização da infraestrutura na microrregião de Pa-
rauapebas - 2011 (2020)

Fonte: ANTT, DNIT, PNLT, FIPE, IBGE, análise Macrologística

O detalhamento do uso da infraestrutura logística das demais microrregiões do Pará 
pode ser encontrado no Relatório 3C – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no 
Pará.

Para o cálculo do VDM, utilizado como parâmetro para o uso da infraestrutura ro-
doviária, utilizou-se como base tanto a matriz origem-destino atual e futura dos produ-
tos estratégicos estudados no Amazonas, assim como a movimentação atual e projetada 
de veículos de passeio nas principais rodovias estaduais e federais do estado e os fluxos de 
abastecimento de cargas oriundas de outras regiões com destino ao Amazonas. No caso das 
hidrovias, os parâmetros utilizados foram a movimentação de cargas em toneladas enquanto 
que a movimentação de pessoas foi tratada em número de passageiros, também calculados 
com base nas análises realizadas nas etapas anteriores do trabalho.
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Figura 122: Consolidado dos fluxos de abastecimento do Pará - 2011

Fonte: ANTAQ, FIPE, IBGE, análise Macrologística

Percebe-se que os fluxos de abastecimento são bastante distribuídos por todas as mi-
crorregiões do estado, evidentemente com uma maior concentração no entorno de Belém, 
onde está a maior parcela da população do estado. Tais fluxos são compostos de cargas de 
consumo diversas, principalmente alimentos, materiais de construção civil e combustíveis. 

4.3.3 Priorização de projetos logísticos

A priorização dos projetos logísticos do Pará tem como objetivo principal a iden-
tificação dos projetos de infraestrutura de transporte do estado que apresentam maior po-
tencial de geração de ganhos econômicos, sociais e ambientais diante dos investimentos 
necessários para sua implantação, priorizando esses projetos para a implantação por serem 
estratégicos para o desenvolvimento do estado.

Para tanto, essa etapa da metodologia proposta do trabalho consolida os fluxos de 
cargas identificados no diagnóstico dos polos produtivos, adicionando a estes os fluxos de 
passageiros, abastecimento e passagem existentes em cada microrregião do Pará. Com isso 
identificam-se as demandas atuais e futuras por infraestrutura de transporte de cada uma 
dessas regiões, as quais são comparadas com a capacidade de movimentação da infraes-
trutura, já mapeada anteriormente, identificando assim os principais gargalos existentes e 
potenciais.

Por fim, foram identificados todos os projetos logísticos relevantes para a movimen-
tação de cargas e passageiros do Pará, os quais foram analisados e priorizados de acordo com 
a função que exercem para a movimentação de cargas e passageiros do estado.

4.3.3.1 Identificação dos principais gargalos logísticos atuais e potenciais

Para a identificação da utilização atual e futura da infraestrutura de transportes do 
Pará foram analisados e estimados os fluxos de veículos nas rodovias do estado, assim como 
a movimentação de cargas e passageiros nas suas hidrovias. 

O propósito dessa análise é compreender se a oferta atual de infraestrutura está ade-
quada ou não à demanda por transporte existente e futura do Pará, fornecendo assim subsí-
dios para a identificação e priorização dos projetos logísticos existentes.

Para tanto, conforme mostra a Figura 123, cada microrregião do Pará teve calculado 
o uso atual e projetado da sua infraestrutura de transporte. 

Figura 123: Movimentação de cargas e passageiros e utilização da infraestrutura na microrregião de Pa-
rauapebas - 2011 (2020)

Fonte: ANTT, DNIT, PNLT, FIPE, IBGE, análise Macrologística

O detalhamento do uso da infraestrutura logística das demais microrregiões do Pará 
pode ser encontrado no Relatório 3C – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no 
Pará.

Para o cálculo do VDM, utilizado como parâmetro para o uso da infraestrutura ro-
doviária, utilizou-se como base tanto a matriz origem-destino atual e futura dos produ-
tos estratégicos estudados no Amazonas, assim como a movimentação atual e projetada 
de veículos de passeio nas principais rodovias estaduais e federais do estado e os fluxos de 
abastecimento de cargas oriundas de outras regiões com destino ao Amazonas. No caso das 
hidrovias, os parâmetros utilizados foram a movimentação de cargas em toneladas enquanto 
que a movimentação de pessoas foi tratada em número de passageiros, também calculados 
com base nas análises realizadas nas etapas anteriores do trabalho.
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De fato, não foram identificados gargalos de capacidade no modal rodoviário no 
Pará, todos os principais trechos de rodovias apresentam movimentação abaixo da sua ca-
pacidade, gerando gargalos somente em períodos de pico nas principais zonas urbanas do 
estado. No entanto, observa-se que as condições de tráfego em importantes trechos rodoviá-
rios do estado são ruins ou péssimas, o que compromete a eficiência do transporte, elevando 
custos e tempo na movimentação rodoviária de cargas e passageiros. Mesmo considerando-
se o crescimento projetado nos fluxos de veículos para 2020, não são esperados gargalos 
de capacidade nas rodovias do Pará, no entanto, as perdas econômicas geradas pelas más 
condições das rodovias no geral devem ser ainda maiores.

A Figura 124, apresentada a seguir, mostra o uso esperado da infraestrutura rodovi-
ária do Pará em 2020 diante das condições atuais de tráfego. Pode-se notar que os principais 
problemas encontram-se nas rodovias BR-158, BR-155, PA-150 e BR-163 que apresentam 
condições péssimas ou ruins diante de um grande potencial de movimentação de cargas no 
futuro.

Figura 124: Uso da infraestrutura rodoviária e identificação dos principais gargalos do modal no Pará - 2020

Fonte: Análise Macrologística

Com relação ao modal ferroviário, o Pará possui uma única ferrovia, a EF Carajás, 
destinada principalmente ao transporte de minério de ferro das minas da Vale em Parauape-
bas até o terminal portuário de Ponta da Madeira em São Luís-MA. Atualmente, a ferrovia  
encontra-se próxima da sua capacidade de transporte, não sendo capaz, na condição atual, 
de suportar o aumento esperado no transporte de minério de ferro da Vale para os próximos 
anos, conforme apresentado na Figura 125. No entanto, é importante mencionar que a EF 
Carajás já se encontra em obras de duplicação o que deve permitir a movimentação futura 
de minério de ferro. 
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De fato, não foram identificados gargalos de capacidade no modal rodoviário no 
Pará, todos os principais trechos de rodovias apresentam movimentação abaixo da sua ca-
pacidade, gerando gargalos somente em períodos de pico nas principais zonas urbanas do 
estado. No entanto, observa-se que as condições de tráfego em importantes trechos rodoviá-
rios do estado são ruins ou péssimas, o que compromete a eficiência do transporte, elevando 
custos e tempo na movimentação rodoviária de cargas e passageiros. Mesmo considerando-
se o crescimento projetado nos fluxos de veículos para 2020, não são esperados gargalos 
de capacidade nas rodovias do Pará, no entanto, as perdas econômicas geradas pelas más 
condições das rodovias no geral devem ser ainda maiores.

A Figura 124, apresentada a seguir, mostra o uso esperado da infraestrutura rodovi-
ária do Pará em 2020 diante das condições atuais de tráfego. Pode-se notar que os principais 
problemas encontram-se nas rodovias BR-158, BR-155, PA-150 e BR-163 que apresentam 
condições péssimas ou ruins diante de um grande potencial de movimentação de cargas no 
futuro.

Figura 124: Uso da infraestrutura rodoviária e identificação dos principais gargalos do modal no Pará - 2020

Fonte: Análise Macrologística

Com relação ao modal ferroviário, o Pará possui uma única ferrovia, a EF Carajás, 
destinada principalmente ao transporte de minério de ferro das minas da Vale em Parauape-
bas até o terminal portuário de Ponta da Madeira em São Luís-MA. Atualmente, a ferrovia  
encontra-se próxima da sua capacidade de transporte, não sendo capaz, na condição atual, 
de suportar o aumento esperado no transporte de minério de ferro da Vale para os próximos 
anos, conforme apresentado na Figura 125. No entanto, é importante mencionar que a EF 
Carajás já se encontra em obras de duplicação o que deve permitir a movimentação futura 
de minério de ferro. 
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Figura 125: Identificação dos principais gargalos ferroviários atuais e futuros no Pará

Fonte: ANTT, Vale, análise Macrologística

Já no caso dos portos e terminais do estado, as Figuras 126 e 127 mostram respecti-
vamente a taxa de ocupação de berço e o giro de armazenagem estática esperada para 2020 
para os principais portos e terminais do Pará. Nota-se que a maioria dos portos e terminais 
do estado possui hoje infraestrutura instalada incapaz de suportar e atender adequadamente 
a movimentação de cargas esperada para o ano de 2020. Tal fato mostra-se mais evidente 
nos terminais portuários de Santarém, Belém e Trombetas que apresentam gargalos críticos 
de uso e ocupação de berço em diversos dos seus terminais. 

Figura 126: Identificação dos principais gargalos portuários no Pará - Taxa de ocupação de berço 2020

Fonte: ANTAQ, autoridades portuárias, análise Macrologística

Figura 127: Identificação dos principais gargalos portuários no Pará - Giro de armazenagem estática 2020

Fonte: ANTAQ, autoridades portuárias, operadores portuários, análise Macrologística

As análises apresentadas mostram a importância da ampliação e adequação da infra-
estrutura portuária do estado do Pará, que pode, num futuro próximo, causar um gargalo 
não só para a movimentação de carga do próprio estado, mas também de outras regiões, 
uma vez que muitos dos seus portos e terminais fazem parte de macroeixos estratégicos 
prioritários já priorizados nos Projetos Norte Competitivo e Centro-Oeste Competitivo.
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Figura 125: Identificação dos principais gargalos ferroviários atuais e futuros no Pará

Fonte: ANTT, Vale, análise Macrologística

Já no caso dos portos e terminais do estado, as Figuras 126 e 127 mostram respecti-
vamente a taxa de ocupação de berço e o giro de armazenagem estática esperada para 2020 
para os principais portos e terminais do Pará. Nota-se que a maioria dos portos e terminais 
do estado possui hoje infraestrutura instalada incapaz de suportar e atender adequadamente 
a movimentação de cargas esperada para o ano de 2020. Tal fato mostra-se mais evidente 
nos terminais portuários de Santarém, Belém e Trombetas que apresentam gargalos críticos 
de uso e ocupação de berço em diversos dos seus terminais. 

Figura 126: Identificação dos principais gargalos portuários no Pará - Taxa de ocupação de berço 2020

Fonte: ANTAQ, autoridades portuárias, análise Macrologística

Figura 127: Identificação dos principais gargalos portuários no Pará - Giro de armazenagem estática 2020

Fonte: ANTAQ, autoridades portuárias, operadores portuários, análise Macrologística

As análises apresentadas mostram a importância da ampliação e adequação da infra-
estrutura portuária do estado do Pará, que pode, num futuro próximo, causar um gargalo 
não só para a movimentação de carga do próprio estado, mas também de outras regiões, 
uma vez que muitos dos seus portos e terminais fazem parte de macroeixos estratégicos 
prioritários já priorizados nos Projetos Norte Competitivo e Centro-Oeste Competitivo.
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No caso dos terminais hidroviários de passageiros do estado, 89% deles apresentam 
níveis de qualidade nos serviços prestados abaixo do esperado. Conforme apresenta a Figu-
ra 128, a seguir, somente quatro dos 35 terminais de passageiros do estado possuem bons 
níveis médios de atendimento à movimentação hidroviária de passageiros do Pará.

Figura 128: Identificação dos gargalos de terminais hidroviários de passageiros no Pará - 2011

Fonte: ANTAQ, FADESP, análise Macrologística

Por fim, com relação ao modal aeroportuário, foi também observado um potencial 
gargalo na capacidade de armazenagem de cargas aéreas do Aeroporto Internacional Val-
de-Cans, em Belém, tanto atualmente quanto para 2020, conforme apresentado na Figura 
129, com índices de uso de capacidade da ordem de 93% e 118% respectivamente.

Figura 129: Identificação dos gargalos aeroportuário no Pará - 2011 e 2020

Fonte: Infraero, ANAC, análise Macrologística

O detalhamento das análises realizadas e dos principais gargalos atuais e futuros 
identificados na infraestrutura logística do Pará é apresentado no Relatório 3C – Priorização 
dos Projetos Logísticos Estratégicos no Pará.

4.3.3.2 Mapeamento dos projetos e eixos logísticos de transporte

O mapeamento dos projetos e eixos logísticos de transporte do Pará procurou iden-
tificar todos os projetos de infraestrutura logística relevantes no estado, sendo que, para tan-
to, foram utilizadas diversas fontes, dentre elas: DNIT, PAC, PAC2, PNLT, IIRSA, BNDES, 
AHIMOC, AHIMOR, AHITAR, CDP, CPH, SETRAN-PA e SEINFRA. Todos os projetos 
foram detalhados, tendo caracterizados o modal prioritário, o resultado esperado, o valor 
dos investimentos, o responsável pelo seu desenvolvimento e o foco principal de movimen-
tação, assim como a data de início e a data de conclusão prevista do projeto e o seu status em 
dezembro 2013. Esse detalhamento é apresentado por completo no Relatório 3C – Prioriza-
ção dos Projetos Logísticos Estratégicos no Pará.

Ao todo, conforme apresenta a Figura 130, foram mapeados 157 projetos logísticos 
pertinentes para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte no estado do Pará, os 
quais demandam um total de R$ 51,1 bilhões para serem concluídos.
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No caso dos terminais hidroviários de passageiros do estado, 89% deles apresentam 
níveis de qualidade nos serviços prestados abaixo do esperado. Conforme apresenta a Figu-
ra 128, a seguir, somente quatro dos 35 terminais de passageiros do estado possuem bons 
níveis médios de atendimento à movimentação hidroviária de passageiros do Pará.

Figura 128: Identificação dos gargalos de terminais hidroviários de passageiros no Pará - 2011

Fonte: ANTAQ, FADESP, análise Macrologística

Por fim, com relação ao modal aeroportuário, foi também observado um potencial 
gargalo na capacidade de armazenagem de cargas aéreas do Aeroporto Internacional Val-
de-Cans, em Belém, tanto atualmente quanto para 2020, conforme apresentado na Figura 
129, com índices de uso de capacidade da ordem de 93% e 118% respectivamente.

Figura 129: Identificação dos gargalos aeroportuário no Pará - 2011 e 2020

Fonte: Infraero, ANAC, análise Macrologística

O detalhamento das análises realizadas e dos principais gargalos atuais e futuros 
identificados na infraestrutura logística do Pará é apresentado no Relatório 3C – Priorização 
dos Projetos Logísticos Estratégicos no Pará.

4.3.3.2 Mapeamento dos projetos e eixos logísticos de transporte

O mapeamento dos projetos e eixos logísticos de transporte do Pará procurou iden-
tificar todos os projetos de infraestrutura logística relevantes no estado, sendo que, para tan-
to, foram utilizadas diversas fontes, dentre elas: DNIT, PAC, PAC2, PNLT, IIRSA, BNDES, 
AHIMOC, AHIMOR, AHITAR, CDP, CPH, SETRAN-PA e SEINFRA. Todos os projetos 
foram detalhados, tendo caracterizados o modal prioritário, o resultado esperado, o valor 
dos investimentos, o responsável pelo seu desenvolvimento e o foco principal de movimen-
tação, assim como a data de início e a data de conclusão prevista do projeto e o seu status em 
dezembro 2013. Esse detalhamento é apresentado por completo no Relatório 3C – Prioriza-
ção dos Projetos Logísticos Estratégicos no Pará.

Ao todo, conforme apresenta a Figura 130, foram mapeados 157 projetos logísticos 
pertinentes para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte no estado do Pará, os 
quais demandam um total de R$ 51,1 bilhões para serem concluídos.
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Figura 130: Projetos logísticos consolidado do Pará (1)

Fonte: Análise Macrologística

Figura 130: Projetos logísticos consolidado do Pará – Continuação (2)

Fonte: Análise Macrologística

De fato, a maioria dos projetos de infraestrutura do Pará estão relacionados aos mo-
dais rodoviário e hidroviário, que juntos compreendem 138 dos 157 projetos de infraestru-
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Figura 130: Projetos logísticos consolidado do Pará (1)

Fonte: Análise Macrologística

Figura 130: Projetos logísticos consolidado do Pará – Continuação (2)

Fonte: Análise Macrologística

De fato, a maioria dos projetos de infraestrutura do Pará estão relacionados aos mo-
dais rodoviário e hidroviário, que juntos compreendem 138 dos 157 projetos de infraestru-
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tura logística existentes no estado e representam 58% da necessidade total de investimentos. 
Além desses, merecem destaque ainda os 7 projetos ferroviários, que contabilizam uma ne-
cessidade de investimento de R$ 17,0 bilhões, e 12 projetos em infraestrutura portuária, que 
somam R$ 4,4 bilhões em necessidades de investimentos.

Dos 157 projetos propostos, 112 fazem parte, ainda, somente de planos de Governo 
ou privados, de modo que se faz necessário a realização dos estudos técnicos, ambientais e 
econômicos que permitam iniciar o seus respectivos processos de implantação. Esses 112 
projetos representam aproximadamente 76% do investimento total estimado. Somente 36 
projetos se encontram em andamento ou projetados, possíveis de serem executados em me-
nores períodos de tempo, sendo que estes correspondem a 20,3% da necessidade de inves-
timentos.

As Figuras 131 e 132 mostram respectivamente o sumário financeiro dos projetos 
logísticos de infraestrutura de transporte do Pará por modal e por status. 

Figura 131: Sumário dos projetos logísticos consolidados do Pará por modal

Fonte: Análise Macrologística

Figura 132: Sumário dos projetos logísticos consolidados do Pará por status do projeto – data-base dez/13

Fonte: Análise Macrologística

Os 157 projetos identificados foram adequadamente distribuídos em quatro diferen-
tes tipos de eixos de transporte de acordo com a sua função na movimentação local ou regio-
nal de cargas e passageiros, sendo eles: macroeixos estratégicos, macroeixos estruturantes 

microeixos alimentadores e microeixos integradores, cuja definição encontra-se exposta na 
metodologia do presente trabalho. 

A localização geográfica do Pará faz com que o estado possua no seu território diver-
sos macroeixos estratégicos prioritários para o transporte regional de cargas e passageiros, 
identificados nos projetos Norte Competitivo, Nordeste Competitivo e Centro-Oeste Com-
petitivo, sendo eles: hidrovia do rio Madeira via Itacoatiara e Santarém; Estrada de Ferro 
dos Carajás; eixo hidro-rodoviário Manaus-Belém-Brasília; BR-163 via Miritituba e porto 
de Vila do Conde; hidrovia dos rios Juruena e Tapajós via porto de Vila do Conde; BR-242 e 
hidrovia do rio Tocantins via Peixe e porto de Vila do Conde; e BR-242 e ferrovia Norte-Sul 
via porto de Vila do Conde. Esses macroeixos estratégicos são apresentados na Figura 133 
a seguir.

Figura 133: Macroeixos estratégicos prioritários do estado do Pará

Fonte: Análise Macrologística

O Pará conta ainda com mais sete macroeixos estruturantes que representam junto 
com os macroeixos estratégicos as vias arteriais do sistema de transporte do estado, sendo os 
principais responsáveis pela movimentação regional e estadual de cargas e passageiros. Os 
macroeixos estruturantes do Pará são: BR-158 e BR-155 via porto de Vila do Conde; BR-080; 
BR-163 via Santarém; BR-230; BR-242 e hidrovia do Araguaia via São Felix e porto de Vila 
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tura logística existentes no estado e representam 58% da necessidade total de investimentos. 
Além desses, merecem destaque ainda os 7 projetos ferroviários, que contabilizam uma ne-
cessidade de investimento de R$ 17,0 bilhões, e 12 projetos em infraestrutura portuária, que 
somam R$ 4,4 bilhões em necessidades de investimentos.

Dos 157 projetos propostos, 112 fazem parte, ainda, somente de planos de Governo 
ou privados, de modo que se faz necessário a realização dos estudos técnicos, ambientais e 
econômicos que permitam iniciar o seus respectivos processos de implantação. Esses 112 
projetos representam aproximadamente 76% do investimento total estimado. Somente 36 
projetos se encontram em andamento ou projetados, possíveis de serem executados em me-
nores períodos de tempo, sendo que estes correspondem a 20,3% da necessidade de inves-
timentos.

As Figuras 131 e 132 mostram respectivamente o sumário financeiro dos projetos 
logísticos de infraestrutura de transporte do Pará por modal e por status. 

Figura 131: Sumário dos projetos logísticos consolidados do Pará por modal

Fonte: Análise Macrologística

Figura 132: Sumário dos projetos logísticos consolidados do Pará por status do projeto – data-base dez/13

Fonte: Análise Macrologística

Os 157 projetos identificados foram adequadamente distribuídos em quatro diferen-
tes tipos de eixos de transporte de acordo com a sua função na movimentação local ou regio-
nal de cargas e passageiros, sendo eles: macroeixos estratégicos, macroeixos estruturantes 

microeixos alimentadores e microeixos integradores, cuja definição encontra-se exposta na 
metodologia do presente trabalho. 

A localização geográfica do Pará faz com que o estado possua no seu território diver-
sos macroeixos estratégicos prioritários para o transporte regional de cargas e passageiros, 
identificados nos projetos Norte Competitivo, Nordeste Competitivo e Centro-Oeste Com-
petitivo, sendo eles: hidrovia do rio Madeira via Itacoatiara e Santarém; Estrada de Ferro 
dos Carajás; eixo hidro-rodoviário Manaus-Belém-Brasília; BR-163 via Miritituba e porto 
de Vila do Conde; hidrovia dos rios Juruena e Tapajós via porto de Vila do Conde; BR-242 e 
hidrovia do rio Tocantins via Peixe e porto de Vila do Conde; e BR-242 e ferrovia Norte-Sul 
via porto de Vila do Conde. Esses macroeixos estratégicos são apresentados na Figura 133 
a seguir.

Figura 133: Macroeixos estratégicos prioritários do estado do Pará

Fonte: Análise Macrologística

O Pará conta ainda com mais sete macroeixos estruturantes que representam junto 
com os macroeixos estratégicos as vias arteriais do sistema de transporte do estado, sendo os 
principais responsáveis pela movimentação regional e estadual de cargas e passageiros. Os 
macroeixos estruturantes do Pará são: BR-158 e BR-155 via porto de Vila do Conde; BR-080; 
BR-163 via Santarém; BR-230; BR-242 e hidrovia do Araguaia via São Felix e porto de Vila 
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do Conde; BR-316; e ferrovia Ferronorte via Santarém. A Figura 134, a seguir, apresenta os 
macroeixos estruturantes do Pará. 

Figura 134: Macroeixos estruturantes do estado do Pará

Fonte: Análise Macrologística

Conforme apresentado na metodologia, os microeixos correspondem aos eixos lo-
gísticos de transporte que conectam os principais polos econômicos e municípios de cada 
microrregião dos estados aos macroeixos estratégicos e estruturantes (alimentadores) assim 
como as demais infraestruturas relevantes para o transporte intermunicipal de passageiros 
e mercadorias sem, no entanto, terem relevância alimentadora para os macroeixos (integra-
dores). 

No Pará, foram identificados 85 microeixos alimentadores (apresentado na Figura 
135) e 17 microeixos integradores (apresentados na Figura 136). 

Figura 135: Microeixos alimentadores do estado do Pará

Fonte: Análise Macrologística

Figura 136 Microeixos integradores do estado do Pará

Fonte: Análise Macrologística
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do Conde; BR-316; e ferrovia Ferronorte via Santarém. A Figura 134, a seguir, apresenta os 
macroeixos estruturantes do Pará. 

Figura 134: Macroeixos estruturantes do estado do Pará

Fonte: Análise Macrologística

Conforme apresentado na metodologia, os microeixos correspondem aos eixos lo-
gísticos de transporte que conectam os principais polos econômicos e municípios de cada 
microrregião dos estados aos macroeixos estratégicos e estruturantes (alimentadores) assim 
como as demais infraestruturas relevantes para o transporte intermunicipal de passageiros 
e mercadorias sem, no entanto, terem relevância alimentadora para os macroeixos (integra-
dores). 

No Pará, foram identificados 85 microeixos alimentadores (apresentado na Figura 
135) e 17 microeixos integradores (apresentados na Figura 136). 

Figura 135: Microeixos alimentadores do estado do Pará

Fonte: Análise Macrologística

Figura 136 Microeixos integradores do estado do Pará

Fonte: Análise Macrologística
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No Relatório 3C – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no Pará é possível 
ter acesso à ficha detalhada de todos os projetos logísticos identificados para o estado assim 
como ao tipo de eixo a que estes pertencem.

4.3.3.3 Priorização dos macroeixos estruturantes e microeixos de transporte

O presente estudo busca priorizar dentre os diferentes tipos de eixos de transporte 
os projetos, ou conjunto de projetos, que apresentam o maior potencial de gerar o desenvol-
vimento econômico e social do estado do Pará, diante dos investimentos necessários para a 
sua implantação.

Conforme já apresentado, os projetos logísticos pertencentes aos macroeixos estraté-
gicos já foram considerados como prioritários nos projetos Norte Competitivo, Centro-O-
este Competitivo e Nordeste Competitivo, por conta de sua importância estratégica regio-
nal. Desse modo, tais projetos já são considerados como projetos logísticos estratégicos para 
os três estados em estudo. 

No caso do Pará, a sua localização geográfica faz com que diversos dos macroeixos 
priorizados nos referidos projetos estejam localizados no seu território, de fato, o estado 
conta com sete macroeixos estratégicos que compreendem 45 projetos estratégicos prioritá-
rios para a movimentação de cargas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, os 
quais representam uma necessidade de investimento de R$ 17,7 bilhões.

Com relação aos demais sete macroeixos estruturantes do Pará, todos tiveram ava-
liados seus respectivos impactos econômicos e socioambientais potenciais diante de sua im-
plantação, cujo detalhamento encontra-se apresentado individualmente para cada macroei-
xo estruturante no Relatório 3C – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no Pará. 

Posicionando os resultados desses sete macroeixos em estudo na matriz de priori-
zação, apresentada na Figura 137, identifica-se quatro eixos que trazem maiores benefícios 
socioambientais além de um maior benefício econômico diante dos investimentos necessá-
rios para a sua implantação, sendo eles: BR-316, BR-163 via Santarém, BR-158/BR-155 via 
porto de Vila do Conde e o eixo da BR-230.

Figura 137: Matriz de priorização de investimentos - Macroeixos estruturantes do Pará

Fonte: Análise Macrologística

O eixo que merece maior destaque em termos de benefícios gerados diante dos in-
vestimentos necessários é o eixo da BR-316, tal fato ocorre por ser um eixo que atende a 
região Metropolitana de Belém e seu entorno, onde se encontra concentrada uma represen-
tativa parcela da economia paraense. 

Além da BR-316, merecem destaque também os eixos estruturantes da BR-158/BR-
155, que atende principalmente a movimentação de cargas e passageiros do Sudeste do Para, 
e da BR-163 via Santarém que deverá atender as regiões de Altamira, Itaituba e Santarém. 
Além disso, estes eixos deverão atender também a uma representativa parcela da movimen-
tação de cargas agrícolas das regiões do Norte Mato-Grossense e do Nordeste Mato-Gros-
sense, configurando potenciais gargalos futuros na infraestrutura de transportes do Pará, 
caso nada seja feito para as suas respectivas melhorias.

A BR-230 também constitui um importante macroeixo estruturante priorizado, 
principalmente devido aos benefícios sociais proporcionados pela sua implantação, uma vez 
que ele representa a única opção de ligação rodoviária entre importantes regiões do estado.

Analisando-se ainda a influência econômica dos macroeixos estruturantes de trans-
porte do Pará, Figura 138, nota-se que dois outros eixos, o eixo rodo-hidroviário da BR-242 
e da hidrovia do Araguaia via porto de Vila do Conde e o eixo ferroviário da Ferronorte via 
Santarém, também apresentam elevada influência econômica, o que permite trazer grandes 
benefícios sociais e econômicos para o estado. 
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No Relatório 3C – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no Pará é possível 
ter acesso à ficha detalhada de todos os projetos logísticos identificados para o estado assim 
como ao tipo de eixo a que estes pertencem.

4.3.3.3 Priorização dos macroeixos estruturantes e microeixos de transporte

O presente estudo busca priorizar dentre os diferentes tipos de eixos de transporte 
os projetos, ou conjunto de projetos, que apresentam o maior potencial de gerar o desenvol-
vimento econômico e social do estado do Pará, diante dos investimentos necessários para a 
sua implantação.

Conforme já apresentado, os projetos logísticos pertencentes aos macroeixos estraté-
gicos já foram considerados como prioritários nos projetos Norte Competitivo, Centro-O-
este Competitivo e Nordeste Competitivo, por conta de sua importância estratégica regio-
nal. Desse modo, tais projetos já são considerados como projetos logísticos estratégicos para 
os três estados em estudo. 

No caso do Pará, a sua localização geográfica faz com que diversos dos macroeixos 
priorizados nos referidos projetos estejam localizados no seu território, de fato, o estado 
conta com sete macroeixos estratégicos que compreendem 45 projetos estratégicos prioritá-
rios para a movimentação de cargas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, os 
quais representam uma necessidade de investimento de R$ 17,7 bilhões.

Com relação aos demais sete macroeixos estruturantes do Pará, todos tiveram ava-
liados seus respectivos impactos econômicos e socioambientais potenciais diante de sua im-
plantação, cujo detalhamento encontra-se apresentado individualmente para cada macroei-
xo estruturante no Relatório 3C – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no Pará. 

Posicionando os resultados desses sete macroeixos em estudo na matriz de priori-
zação, apresentada na Figura 137, identifica-se quatro eixos que trazem maiores benefícios 
socioambientais além de um maior benefício econômico diante dos investimentos necessá-
rios para a sua implantação, sendo eles: BR-316, BR-163 via Santarém, BR-158/BR-155 via 
porto de Vila do Conde e o eixo da BR-230.

Figura 137: Matriz de priorização de investimentos - Macroeixos estruturantes do Pará

Fonte: Análise Macrologística

O eixo que merece maior destaque em termos de benefícios gerados diante dos in-
vestimentos necessários é o eixo da BR-316, tal fato ocorre por ser um eixo que atende a 
região Metropolitana de Belém e seu entorno, onde se encontra concentrada uma represen-
tativa parcela da economia paraense. 

Além da BR-316, merecem destaque também os eixos estruturantes da BR-158/BR-
155, que atende principalmente a movimentação de cargas e passageiros do Sudeste do Para, 
e da BR-163 via Santarém que deverá atender as regiões de Altamira, Itaituba e Santarém. 
Além disso, estes eixos deverão atender também a uma representativa parcela da movimen-
tação de cargas agrícolas das regiões do Norte Mato-Grossense e do Nordeste Mato-Gros-
sense, configurando potenciais gargalos futuros na infraestrutura de transportes do Pará, 
caso nada seja feito para as suas respectivas melhorias.

A BR-230 também constitui um importante macroeixo estruturante priorizado, 
principalmente devido aos benefícios sociais proporcionados pela sua implantação, uma vez 
que ele representa a única opção de ligação rodoviária entre importantes regiões do estado.

Analisando-se ainda a influência econômica dos macroeixos estruturantes de trans-
porte do Pará, Figura 138, nota-se que dois outros eixos, o eixo rodo-hidroviário da BR-242 
e da hidrovia do Araguaia via porto de Vila do Conde e o eixo ferroviário da Ferronorte via 
Santarém, também apresentam elevada influência econômica, o que permite trazer grandes 
benefícios sociais e econômicos para o estado. 
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Figura 138: Influência econômica e socioambiental dos Macroeixos estruturantes do Pará

Fonte: Análise Macrologística

O eixo da BR-242 e da hidrovia do Araguaia possui um elevado passivo ambiental 
que dificulta a sua implantação, no entanto, é um dos eixos de transporte mais competitivos 
para a região Sudeste do Pará e Nordeste do Mato Grosso, ambas com elevados volumes 
esperados de movimentação de cargas. Já o eixo da Ferronorte possui um elevado custo 
de implantação, o que a tirou da prioridade de implantação no curto prazo, no entanto, 
este eixo, junto com o eixo hidroviário da Juruena-Tapajós, são os mais competitivos para 
o agronegócio do Norte Mato-Grossense e Sul do Pará, sendo que sua implantação deverá 
promover elevados ganhos econômicos para ambas as regiões. Tais fatos fizeram com que 
fossem considerados como eixos potenciais para implantação no médio-longo prazo.

No caso dos microeixos alimentadores e integradores do Pará, 12 projetos se des-
tacam dos demais com relação ao seu potencial de influência econômica e socioambiental 
diante dos investimentos demandados para a sua implantação, os quais encontram-se apre-
sentados na Figura 139 a seguir. 

Figura 139: Matriz de priorização de investimentos - Microeixos alimentadores e integradores do Pará

Fonte: Análise Macrologística

Analisando-se os resultados dos microeixos do Pará na matriz de priorização, nota-
se que muitos projetos encontram-se agrupados com um médio grau de priorização, dentre 
eles alguns ainda merecem destaque, conforme apresentado na Figura 140, o que fez com 
que no Pará fossem priorizados um total de 27 projetos de microeixos alimentadores e inte-
gradores no estado.
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Figura 138: Influência econômica e socioambiental dos Macroeixos estruturantes do Pará

Fonte: Análise Macrologística

O eixo da BR-242 e da hidrovia do Araguaia possui um elevado passivo ambiental 
que dificulta a sua implantação, no entanto, é um dos eixos de transporte mais competitivos 
para a região Sudeste do Pará e Nordeste do Mato Grosso, ambas com elevados volumes 
esperados de movimentação de cargas. Já o eixo da Ferronorte possui um elevado custo 
de implantação, o que a tirou da prioridade de implantação no curto prazo, no entanto, 
este eixo, junto com o eixo hidroviário da Juruena-Tapajós, são os mais competitivos para 
o agronegócio do Norte Mato-Grossense e Sul do Pará, sendo que sua implantação deverá 
promover elevados ganhos econômicos para ambas as regiões. Tais fatos fizeram com que 
fossem considerados como eixos potenciais para implantação no médio-longo prazo.

No caso dos microeixos alimentadores e integradores do Pará, 12 projetos se des-
tacam dos demais com relação ao seu potencial de influência econômica e socioambiental 
diante dos investimentos demandados para a sua implantação, os quais encontram-se apre-
sentados na Figura 139 a seguir. 

Figura 139: Matriz de priorização de investimentos - Microeixos alimentadores e integradores do Pará

Fonte: Análise Macrologística

Analisando-se os resultados dos microeixos do Pará na matriz de priorização, nota-
se que muitos projetos encontram-se agrupados com um médio grau de priorização, dentre 
eles alguns ainda merecem destaque, conforme apresentado na Figura 140, o que fez com 
que no Pará fossem priorizados um total de 27 projetos de microeixos alimentadores e inte-
gradores no estado.
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Figura 140: Matriz de priorização de investimentos - Microeixos alimentadores e integradores do Pará (Con-
tinuação)

Fonte: Análise Macrologística

Dessa forma, são 81 os projetos prioritários para investimentos em infraestrutura de 
transporte no Pará, apresentados, a seguir, na Figura 141, sendo 54 deles pertencentes aos 
macroeixos estratégicos e estruturantes prioritários do estado e outros 27 projetos referentes 
aos microeixos alimentadores e integradores.

Figura 141: Macroeixos e projetos prioritários de investimento no Pará

Fonte: Análise Macrologística
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Figura 140: Matriz de priorização de investimentos - Microeixos alimentadores e integradores do Pará (Con-
tinuação)

Fonte: Análise Macrologística

Dessa forma, são 81 os projetos prioritários para investimentos em infraestrutura de 
transporte no Pará, apresentados, a seguir, na Figura 141, sendo 54 deles pertencentes aos 
macroeixos estratégicos e estruturantes prioritários do estado e outros 27 projetos referentes 
aos microeixos alimentadores e integradores.

Figura 141: Macroeixos e projetos prioritários de investimento no Pará

Fonte: Análise Macrologística
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Conforme apresenta a Figura 141, os 81 projetos prioritários do Pará demandam 
um investimento total R$ 21,3 bilhões, concentrados principalmente nos modais rodoviário 
e hidroviário, que juntos representam 65 projetos e 60,2% da demanda total por investimen-
tos. Com relação aos demais modais, existem ainda 4 projetos prioritários em ferrovias e 
12 projetos prioritários em infraestrutura portuária, os quais representam respectivamente 
19,0% e 20,7% dos investimentos necessários.

Desses 81 projetos prioritários, apenas onze estão em andamento, necessitando as-
sim da fiscalização e cobrança por parte de órgãos públicos e da iniciativa privada para ga-
rantir a conclusão da sua implantação. Outros 23 projetos já apresentam estudos técnicos, 
ambientais e econômicos desenvolvidos de modo que deve ser exercida uma pressão para a 
liberação dos editais e licitação das obras. Esses dois grupos de projetos, que possuem maior 
potencial para implantação no curto prazo, representam apenas 36,1% das necessidades to-
tais de investimentos.

Por outro lado, 47 dos projetos prioritários são ainda planejados ou apenas ideali-
zados, dependendo da elaboração de estudos técnicos, econômicos e ambientais que deem 
sustentação para o seu processo de implantação, o que dificulta a sua conclusão ainda no 
curto prazo. Assim, para esse grupo de projetos são necessárias ações tanto do Poder Pú-
blico quanto da iniciativa privada no sentido de desenvolver o quanto antes tais estudos no 
sentido de possibilitar a sua implantação no mais breve espaço de tempo, dada a impor-
tância e prioridade na implantação desses projetos. Esses projetos representam 63,9% das 
necessidades de investimentos prioritárias do estado do Pará. 

As Figuras 142 e 143 mostram respectivamente o sumário financeiro dos projetos 
logísticos de infraestrutura de transporte prioritários do Pará por modal e por status. 

Figura 142: Sumário dos projetos logísticos prioritários do Pará por modal

Fonte: Análise Macrologística

Figura 143: Sumário dos projetos logísticos prioritários do Pará por status do projeto – data-base dez/13

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do processo e das análises de priorização dos projetos logísticos do 
Pará é apresentado no Relatório 3C – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no 
Pará.

5 CONCLUSÕES

O estudo dos microeixos prioritários para investimentos nos estados do Amapá, 
Amazonas e Pará tratou não somente de identificar os microeixos com maior potencial de 
gerar desenvolvimento econômico e social para os estados, abordando também os macroei-
xos estruturantes, vias arteriais do transporte de passageiros e cargas dos três estados, identi-
ficando da mesma maneira quais deles representam os principais eixos de desenvolvimento 
do Amapá, Amazonas e Pará. 

Com esse objetivo, a primeira etapa do trabalho (Relatório Técnico 1) faz um 
detalhado diagnóstico da infraestrutura de transportes do Amapá, Amazonas e Pará, 
identificando a situação atual dessa infraestrutura, suas principais características físicas 
e operacionais, o seu uso atual, entre outras informações pertinentes para se avaliar as 
principais deficiências existentes atualmente e futuramente no sistema de transporte 
regional desses três estados.

Na segunda etapa (Relatório Técnico 2), foram identificados os principais produtos 
estratégicos para a movimentação de cargas atual e futura dos três estados, os quais tiveram 
identificados os seus fluxos logísticos e as suas respectivas matrizes origem-destino atuais e 
projetados. Nessa etapa também foram identificados os fluxos de abastecimento de cargas 
dos três estados, assim como as principais cargas e principais regiões de origem e destino 
desses fluxos. 
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Conforme apresenta a Figura 141, os 81 projetos prioritários do Pará demandam 
um investimento total R$ 21,3 bilhões, concentrados principalmente nos modais rodoviário 
e hidroviário, que juntos representam 65 projetos e 60,2% da demanda total por investimen-
tos. Com relação aos demais modais, existem ainda 4 projetos prioritários em ferrovias e 
12 projetos prioritários em infraestrutura portuária, os quais representam respectivamente 
19,0% e 20,7% dos investimentos necessários.

Desses 81 projetos prioritários, apenas onze estão em andamento, necessitando as-
sim da fiscalização e cobrança por parte de órgãos públicos e da iniciativa privada para ga-
rantir a conclusão da sua implantação. Outros 23 projetos já apresentam estudos técnicos, 
ambientais e econômicos desenvolvidos de modo que deve ser exercida uma pressão para a 
liberação dos editais e licitação das obras. Esses dois grupos de projetos, que possuem maior 
potencial para implantação no curto prazo, representam apenas 36,1% das necessidades to-
tais de investimentos.

Por outro lado, 47 dos projetos prioritários são ainda planejados ou apenas ideali-
zados, dependendo da elaboração de estudos técnicos, econômicos e ambientais que deem 
sustentação para o seu processo de implantação, o que dificulta a sua conclusão ainda no 
curto prazo. Assim, para esse grupo de projetos são necessárias ações tanto do Poder Pú-
blico quanto da iniciativa privada no sentido de desenvolver o quanto antes tais estudos no 
sentido de possibilitar a sua implantação no mais breve espaço de tempo, dada a impor-
tância e prioridade na implantação desses projetos. Esses projetos representam 63,9% das 
necessidades de investimentos prioritárias do estado do Pará. 

As Figuras 142 e 143 mostram respectivamente o sumário financeiro dos projetos 
logísticos de infraestrutura de transporte prioritários do Pará por modal e por status. 

Figura 142: Sumário dos projetos logísticos prioritários do Pará por modal

Fonte: Análise Macrologística

Figura 143: Sumário dos projetos logísticos prioritários do Pará por status do projeto – data-base dez/13

Fonte: Análise Macrologística

O detalhamento do processo e das análises de priorização dos projetos logísticos do 
Pará é apresentado no Relatório 3C – Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos no 
Pará.

5 CONCLUSÕES

O estudo dos microeixos prioritários para investimentos nos estados do Amapá, 
Amazonas e Pará tratou não somente de identificar os microeixos com maior potencial de 
gerar desenvolvimento econômico e social para os estados, abordando também os macroei-
xos estruturantes, vias arteriais do transporte de passageiros e cargas dos três estados, identi-
ficando da mesma maneira quais deles representam os principais eixos de desenvolvimento 
do Amapá, Amazonas e Pará. 

Com esse objetivo, a primeira etapa do trabalho (Relatório Técnico 1) faz um 
detalhado diagnóstico da infraestrutura de transportes do Amapá, Amazonas e Pará, 
identificando a situação atual dessa infraestrutura, suas principais características físicas 
e operacionais, o seu uso atual, entre outras informações pertinentes para se avaliar as 
principais deficiências existentes atualmente e futuramente no sistema de transporte 
regional desses três estados.

Na segunda etapa (Relatório Técnico 2), foram identificados os principais produtos 
estratégicos para a movimentação de cargas atual e futura dos três estados, os quais tiveram 
identificados os seus fluxos logísticos e as suas respectivas matrizes origem-destino atuais e 
projetados. Nessa etapa também foram identificados os fluxos de abastecimento de cargas 
dos três estados, assim como as principais cargas e principais regiões de origem e destino 
desses fluxos. 
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A última etapa do trabalho (Relatório Técnico 3), tratou de consolidar os fluxos lo-
gísticos atuais e futuros, identificados na etapa anterior, para cada microrregião do Amapá, 
Amazonas e Pará, identificando assim o uso atual e esperado da infraestrutura de transpor-
tes de cada uma dessas regiões. Com isso foi possível identificar e avaliar os principais gar-
galos logísticos existentes assim como os potenciais gargalos logísticos esperados no futuro 
próximo.

Na última etapa foram também mapeados todos os projetos logísticos relevantes 
para a movimentação de cargas e passageiros dos três estados, os quais foram adequada-
mente consolidados em diferentes tipos de eixos de transportes de acordo com a sua função 
estruturante nessa movimentação. Por fim, o trabalho tratou de identificar para cada tipo de 
eixos de transporte os projetos que apresentam os maiores potenciais de geração de benefí-
cios econômicos e sociais para os estados priorizando tais projetos para investimentos em 
infraestrutura de transportes no Amapá, Amazonas e Pará.

A seguir é apresentado um sumário das principais conclusões referentes às três eta-
pas do trabalho para cada um dos três estados.

5.1 Amapá

O Amapá é um estado carente de infraestrutura de transporte implantada, dificul-
tando ou mesmo impossibilitando o desenvolvimento de novos polos econômicos. Para o 
escoamento e abastecimento de cargas, com origem ou destino nos outros estados do país, o 
estado é dependente basicamente do modal hidroviário, enquanto que as rodovias implan-
tadas atendem a uma pequena movimentação local de cargas e passageiros.

O cruzamento da demanda e da oferta por transporte no Amapá identificou poten-
ciais problemas futuros na infraestrutura aeroportuária voltada à movimentação de cargas 
aéreas, assim como no nível atual de atendimento dos terminais de passageiros do estado. 
Com relação às rodovias, não foram observados gargalos de capacidade, no entanto, as prin-
cipais rotas rodoviárias utilizadas apresentam condições ruins de tráfego nos seus principais 
trechos, encarecendo o custo do transporte e comprometendo a competitividade da sua 
economia.

No estado, foram identificados 47 projetos de infraestrutura logística relevantes para 
o seu desenvolvimento social e econômico. 

Dentre os macroeixos estruturantes, notou-se nitidamente a importância das melho-
rias na BR-156 em todo o seu percurso ao longo de todo o estado, visto que essa rodovia é 

o principal eixo de transporte do Amapá. Também foi identificada a importância da neces-
sidade de melhorias no aeroporto de Macapá, sendo esses dois os macroeixos estruturantes 
eixos priorizados no estado.

Já entre os eixos alimentadores e integradores, foram priorizados 7 projetos de infra-
estrutura de transporte que se destacam dos demais pelo seu potencial de desenvolvimento 
para o estado, dentre os quais merece destaque as melhorias da AP-020 entre Macapá, San-
tana e Mazagão.

Em suma, os projetos rodoviários e aeroportuários pertencentes aos macroeixos 
estruturantes e microeixos alimentadores e integradores priorizados no Amapá tendem a 
potencializar o desenvolvimento econômico e social do estado com mais eficiência do que 
os demais projetos propostos. Tais projetos correspondem tanto às vias arteriais do estado 
(macroeixos estruturantes), quanto dos seus acessos mais relevantes (microeixos alimen-
tadores). Além disso, também foram priorizados os projetos mais relevantes para suprir a 
demanda por integração de centros econômicos locais (microeixos integradores).

5.2 Amazonas

O Amazonas é um estado de grandes dimensões territoriais, bastante carente de in-
fraestrutura de transporte adequada, tanto para as movimentações de cargas e passageiros 
existentes e projetadas quanto para promover uma maior integração do seu território. O 
estado possui uma densidade de rodovias 200 vezes inferior à do estado de São Paulo, com 
vastas extensões do seu território sem contar com acessos rodoviários e com seus principais 
polos econômicos com acessos precários que inviabilizam o transporte por esse modal. Tal 
fato torna o Amazonas basicamente dependente do modal hidroviário. 

O modal hidroviário apresenta baixo custo de transporte no geral, porém, é o modal 
com a menor agilidade de transporte, gerando um grande impacto na eficiência do esco-
amento e abastecimento de cargas no estado. Também a falta de concorrência de outros 
modais faz com que a competitividade em termos de custo logístico de transporte do modal 
hidroviário seja minimizada, ou mesmo inexistente.

O cruzamento da demanda e da oferta por transporte no Amazonas identificou gar-
galos de capacidade atuais e futuros na infraestrutura portuária e aeroportuária, principal-
mente em Manaus, fato que compromete tanto a movimentação de cargas quanto de passa-
geiros do estado como um todo, uma vez que Manaus serve como ponto de ligação para as 
regiões mais isoladas do Amazonas. 



IDENTIFICAÇÃO DOS MICROEIXOS DO TRANSPORTE DE CARGAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, AMAZONAS E PARÁ

Relatório Executivo Relatório Executivo

IDENTIFICAÇÃO DOS MICROEIXOS DO TRANSPORTE DE CARGAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ, AMAZONAS E PARÁ

153

A última etapa do trabalho (Relatório Técnico 3), tratou de consolidar os fluxos lo-
gísticos atuais e futuros, identificados na etapa anterior, para cada microrregião do Amapá, 
Amazonas e Pará, identificando assim o uso atual e esperado da infraestrutura de transpor-
tes de cada uma dessas regiões. Com isso foi possível identificar e avaliar os principais gar-
galos logísticos existentes assim como os potenciais gargalos logísticos esperados no futuro 
próximo.

Na última etapa foram também mapeados todos os projetos logísticos relevantes 
para a movimentação de cargas e passageiros dos três estados, os quais foram adequada-
mente consolidados em diferentes tipos de eixos de transportes de acordo com a sua função 
estruturante nessa movimentação. Por fim, o trabalho tratou de identificar para cada tipo de 
eixos de transporte os projetos que apresentam os maiores potenciais de geração de benefí-
cios econômicos e sociais para os estados priorizando tais projetos para investimentos em 
infraestrutura de transportes no Amapá, Amazonas e Pará.

A seguir é apresentado um sumário das principais conclusões referentes às três eta-
pas do trabalho para cada um dos três estados.

5.1 Amapá

O Amapá é um estado carente de infraestrutura de transporte implantada, dificul-
tando ou mesmo impossibilitando o desenvolvimento de novos polos econômicos. Para o 
escoamento e abastecimento de cargas, com origem ou destino nos outros estados do país, o 
estado é dependente basicamente do modal hidroviário, enquanto que as rodovias implan-
tadas atendem a uma pequena movimentação local de cargas e passageiros.

O cruzamento da demanda e da oferta por transporte no Amapá identificou poten-
ciais problemas futuros na infraestrutura aeroportuária voltada à movimentação de cargas 
aéreas, assim como no nível atual de atendimento dos terminais de passageiros do estado. 
Com relação às rodovias, não foram observados gargalos de capacidade, no entanto, as prin-
cipais rotas rodoviárias utilizadas apresentam condições ruins de tráfego nos seus principais 
trechos, encarecendo o custo do transporte e comprometendo a competitividade da sua 
economia.

No estado, foram identificados 47 projetos de infraestrutura logística relevantes para 
o seu desenvolvimento social e econômico. 

Dentre os macroeixos estruturantes, notou-se nitidamente a importância das melho-
rias na BR-156 em todo o seu percurso ao longo de todo o estado, visto que essa rodovia é 

o principal eixo de transporte do Amapá. Também foi identificada a importância da neces-
sidade de melhorias no aeroporto de Macapá, sendo esses dois os macroeixos estruturantes 
eixos priorizados no estado.

Já entre os eixos alimentadores e integradores, foram priorizados 7 projetos de infra-
estrutura de transporte que se destacam dos demais pelo seu potencial de desenvolvimento 
para o estado, dentre os quais merece destaque as melhorias da AP-020 entre Macapá, San-
tana e Mazagão.

Em suma, os projetos rodoviários e aeroportuários pertencentes aos macroeixos 
estruturantes e microeixos alimentadores e integradores priorizados no Amapá tendem a 
potencializar o desenvolvimento econômico e social do estado com mais eficiência do que 
os demais projetos propostos. Tais projetos correspondem tanto às vias arteriais do estado 
(macroeixos estruturantes), quanto dos seus acessos mais relevantes (microeixos alimen-
tadores). Além disso, também foram priorizados os projetos mais relevantes para suprir a 
demanda por integração de centros econômicos locais (microeixos integradores).

5.2 Amazonas

O Amazonas é um estado de grandes dimensões territoriais, bastante carente de in-
fraestrutura de transporte adequada, tanto para as movimentações de cargas e passageiros 
existentes e projetadas quanto para promover uma maior integração do seu território. O 
estado possui uma densidade de rodovias 200 vezes inferior à do estado de São Paulo, com 
vastas extensões do seu território sem contar com acessos rodoviários e com seus principais 
polos econômicos com acessos precários que inviabilizam o transporte por esse modal. Tal 
fato torna o Amazonas basicamente dependente do modal hidroviário. 

O modal hidroviário apresenta baixo custo de transporte no geral, porém, é o modal 
com a menor agilidade de transporte, gerando um grande impacto na eficiência do esco-
amento e abastecimento de cargas no estado. Também a falta de concorrência de outros 
modais faz com que a competitividade em termos de custo logístico de transporte do modal 
hidroviário seja minimizada, ou mesmo inexistente.

O cruzamento da demanda e da oferta por transporte no Amazonas identificou gar-
galos de capacidade atuais e futuros na infraestrutura portuária e aeroportuária, principal-
mente em Manaus, fato que compromete tanto a movimentação de cargas quanto de passa-
geiros do estado como um todo, uma vez que Manaus serve como ponto de ligação para as 
regiões mais isoladas do Amazonas. 
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Com relação ao modal rodoviário não são observados gargalos de capacidade de 
movimentação tanto atualmente quanto no futuro, no entanto, os principais trechos rodo-
viários do estado não apresentam boas condições de tráfego, encarecendo o custo do trans-
porte e comprometendo a competitividade e eficiência do modal. Também foi observado 
que as regiões em que há falta de disponibilidade de infraestrutura de transporte rodoviário, 
criando alta dependência do modal hidroviário, apresentam baixo PIB e IDH, claros indí-
cios de um gargalo de desenvolvimento regional e social.

Diante do exposto, o investimento na ampliação e adequação da infraestrutura por-
tuária e aeroportuária no entorno de Manaus, assim como o investimento na melhoria e im-
plantação de novas rodovias torna-se de fundamental importância para o desenvolvimento 
do estado e da sua economia.

A restrição de navegação de embarcações com calados superiores a 11,5 metros, im-
postas pelo acesso tanto na Barra-Norte quanto na Barra-Sul do Amazonas, também merece 
destaque como um entrave logístico a competitividade do estado, uma vez que, caso fosse 
superada, poderia gerar consideráveis reduções de custos na navegação marítima e de cabo-
tagem na hidrovia do Amazonas.

Para resolver esses problemas e promover o desenvolvimento social e econômico 
do estado, foram identificados 50 projetos relevantes para a infraestrutura de transporte do 
Amazonas, agrupados adequadamente em diferentes tipos de eixos de transporte de acordo 
com a sua função na movimentação de cargas do estado. Comparativamente, no Pará foram 
identificados 157 projetos logísticos, o que mostra que o Amazonas também sofre com a 
falta de projetos de infraestrutura para o seu desenvolvimento.

O Amazonas conta com dois macroeixos estratégicos dentro do seu território, sendo 
eles o eixo Manaus-Belém-Brasília, que compreende a hidrovia do Amazonas, e a hidrovia 
do Madeira, importantes não somente para a movimentação de cargas e passageiros do es-
tado, mas também de outras regiões do país. Esses macroeixos compreendem oito projetos, 
principalmente de infraestrutura portuária em Manaus, de fundamental importância para o 
desenvolvimento regional e do estado, sendo já considerados prioritários para investimento 
no Projeto Norte Competitivo. 

Os três macroeixos estruturantes priorizados mostram nitidamente a importância 
das melhorias e pavimentação da BR-319 entre Manaus e Porto Velho, das melhorias e mo-
dernização dos aeroportos de Manaus e de outros municípios estratégicos do Amazonas e 
das melhorias da BR-174 no trecho urbano de Manaus. Esses eixos, assim como os macro-

eixos estratégicos, constituem vias arteriais para a movimentação de cargas e passageiros 
do estado com elevado potencial de geração de benefícios tanto econômicos quanto sociais.

Já entre os microeixos alimentadores e integradores, foram priorizados nove projetos 
de infraestrutura de transporte que se destacam dos demais pelo seu potencial de desen-
volvimento para o estado. Tais projetos envolvem melhorias na infraestrutura rodoviária 
de trechos importantes principalmente para o desenvolvimento regional e social de regiões 
carentes de infraestrutura rodoviária.

Em suma, os projetos portuários, aeroportuários, rodoviários e hidroviários perten-
centes aos macroeixos estratégicos e estruturantes e aos microeixos alimentadores e inte-
gradores priorizados no Amazonas tendem a potencializar o desenvolvimento econômico 
e social do estado com mais eficiência do que os demais projetos propostos. Tais projetos 
correspondem tanto às vias arteriais do estado (macroeixos estratégicos e estruturantes) 
quanto dos seus acessos mais relevantes (microeixos alimentadores). Além desses, também 
foram priorizados os projetos mais relevantes para suprir a demanda por integração de cen-
tros econômicos locais (microeixos integradores).

5.3 Pará

O Pará é um estado de grandes dimensões e carente de infraestrutura de transporte 
adequada, tanto para as elevadas movimentações de cargas existentes e projetadas quanto 
para promover uma maior integração do seu território.

O cruzamento da demanda e da oferta por transporte no Pará identificou gargalos 
de capacidade atuais e futuros na infraestrutura portuária, aeroportuária e ferroviária, assim 
como no nível atual de atendimento das rodovias e dos terminais de passageiros do estado.

Com relação às rodovias, de fato, não são observados gargalos de capacidade, no en-
tanto, alguns dos principais trechos rodoviários do estado não apresentam boas condições 
de tráfego, encarecendo o custo do transporte e comprometendo a competitividade e desen-
volvimento da sua economia.

Em termos de capacidade de movimentação, os principais gargalos identificados es-
tão na infraestrutura portuária do estado, onde atualmente já são observadas restrições de 
capacidade na movimentação de cargas que devem se tornar críticas no futuro devido ao 
grande aumento esperado na movimentação de cargas dos seus portos e terminais, não só 
do Pará mas também de outros estados dado que a sua infraestrutura portuária faz parte 
de diversos macroeixos estratégicos.  Tal fato remete à importância de investimentos para a 
ampliação e adequação dessa infraestrutura. 
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Com relação ao modal rodoviário não são observados gargalos de capacidade de 
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criando alta dependência do modal hidroviário, apresentam baixo PIB e IDH, claros indí-
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e social do estado com mais eficiência do que os demais projetos propostos. Tais projetos 
correspondem tanto às vias arteriais do estado (macroeixos estratégicos e estruturantes) 
quanto dos seus acessos mais relevantes (microeixos alimentadores). Além desses, também 
foram priorizados os projetos mais relevantes para suprir a demanda por integração de cen-
tros econômicos locais (microeixos integradores).
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Ainda com relação à infraestrutura portuária, foi detectado também o baixo nível de 
qualidade de atendimento nos terminais de passageiros do estado.

No caso dos demais modais, foram identificados potenciais gargalos de capacidade 
na movimentação de cargas do aeroporto de Belém e da Estrada de Ferro dos Carajás, sen-
do que a última já se encontra em obras de duplicação, o que deve resolver esse potencial 
entrave.

Para resolver esses problemas e promover o desenvolvimento social e econômico do 
estado, foram identificados 157 projetos relevantes para a infraestrutura de transporte do 
Pará, agrupados adequadamente em diferentes tipos de eixos de transporte de acordo com a 
sua função na movimentação de cargas do estado.

O Pará conta com sete macroeixos estratégicos dentro do seu território, importantes 
não somente para a movimentação de cargas e passageiros do estado, mas também de outras 
regiões do país. Esses macroeixos compreendem 46 projetos de infraestrutura de transporte 
de fundamental importância para o desenvolvimento regional sendo já considerados prio-
ritários para investimentos nos Projetos Norte Competitivo, Centro-Oeste Competitivo e 
Nordeste Competitivo.

Dentre os macroeixos estruturantes notou-se nitidamente a importância das melho-
rias na BR-316, da adequação da BR-158/BR-155, da pavimentação da BR-163 até Santarém 
e da adequação e pavimentação da BR-230, esta devido principalmente ao seu potencial de 
desenvolvimento regional e benefícios sociais gerados pela sua implantação.

Já entre os microeixos alimentadores e integradores, foram priorizados 12 projetos 
de infraestrutura de transporte que se destacam dos demais pelo seu potencial de desenvol-
vimento para o estado. Tais projetos envolvem principalmente melhorias na infraestrutura 
rodoviária no entorno de municípios importantes do Pará e a adequação de terminais hidro-
viários distribuídos por todo o estado. Além desses 12 projetos, também foram identificados 
outros 15 projetos pertinentes para o desenvolvimento regional no Pará, os quais também 
envolvem projetos rodoviários e de terminais hidroviários – tais projetos também foram 
destacados no presente estudo.

Em suma, os projetos rodoviários e hidroviários pertencentes aos macroeixos estru-
turantes e microeixos alimentadores e integradores priorizados no Pará tendem a potencia-
lizar o desenvolvimento econômico e social do estado com mais eficiência do que os demais 
projetos propostos. Tais projetos correspondem tanto às vias arteriais do estado (macroeixos 
estruturantes) quanto aos seus acessos mais relevantes (microeixos alimentadores). Além 
desses, também foram priorizados os projetos mais relevantes para suprir a demanda por 
integração de centros econômicos locais (microeixos integradores).
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cia.gov/index.html. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Companhia Docas do Pará CDP. Informações prestadas via visita técnica – Belém-PA, 
2013.

Companhia Docas de Pará – Base de dados estatísticos. Disponível em: http://www.cdp.
com.br/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará CPH.Informações prestadas via vi-
sita técnica – Belém-PA, 2013.

Companhia Docas de Santana – Base de dados estatísticos. Disponível em: http://www.
docasdesantana.com.br/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Confederação Nacional de Transporte CNT – Pesquisa CNT de Rodovias 2013. Dispo-
nível em: http://www.cnt.org.br/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro 
de 2013.

Chibatão.Informações prestadas via visita técnica, Manaus-AM, 2013.

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT – Base de dados estatís-
ticos. Disponível em: http://www.dnit.gov.br/. Fonte consultada no período de abril de 2013 
a dezembro de 2013.

Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM –Anuário Mineral Brasileiro 
2010. Brasília-DF, 2010.

Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM –Base de dados estatísticos.Dis-
ponível em: http://www.dnpm.gov.br/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a de-
zembro de 2013.

Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM –Sumário Mineral Vol.32. Brasí-
lia-DF, 2012.
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Departamento Nacional de Produção Mineral, Superintendência do Amapá DNPM-AP. 
Informações prestadas via visita técnica – Macapá-AP, 2013.

Departamento Nacional de Produção Mineral, Superintendência do Pará DNPM-PA. 
Informações prestadas via visita técnica – Belém-PA, 2013.

Dafra.Informações prestadas via visita técnica – Manaus-AM, 2013.

Elkem. Disponível em: https://www.elkem.com. Fonte consultada no período de abril de 
2013 a dezembro de 2013.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA – Base de dados estatísticos. 
Disponível em: http://www.embrapa.br. Fonte consultada no período de abril de 2013 a de-
zembro de 2013.

Federação das Indústrias do Estado do Amazonas FIEAM.Informações prestadas via visi-
ta técnica e e-mail – Manaus-AM, 2013.

Federação das Indústrias do Estado do Pará FIEPA.Informações prestadas via visita técni-
ca e e-mail – Belém-PA, 2013.

Federação das Indústrias do Estado do Amapá FIEAP. Informações prestadas via e-mail 
– Amapá-AP, 2013.

Food and Agriculture Organization of the United Nations – Base de dados estatísticos. 
Disponível em: http://faostat.fao.org/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a de-
zembro de 2013.

Folha de São Paulo - Vale vai investir US$ 400 mi em mina de cobre na África. São Paulo, 
2013.

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa FADESP. Informações prestadas 
via e-mail – Belém-PA.

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa FADESP – Caracterização da 
Oferta e da Demanda do Transporte Fluvial de Passageiros na Região Amazônica.Antaq, 
Brasília-DF, 2013.

Governo do Amapá. Disponível em: http://www.ap.gov.br/. Fonte consultada no período de 
abril de 2013 a dezembro de 2013.

Governo do Amazonas. Disponível em: http://www.amazonas.am.gov.br/. Fonte consulta-
da no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Governos Federal - 9º Balanço Completo do PAC 2 (Setembro – Dezembro 2013). Comi-
tê Gestor do PAC, Brasília, 2014. 

Governo do Pará. Disponível em: http://www.pa.gov.br/. Fonte consultada no período de 
abril de 2013 a dezembro de 2013.

- Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2

Honda. Informações prestadas via visita técnica – Manaus-AM, 2013.

Infraero Aeroportos – Base de dados estatísticos. Disponível em: http://www.infraero.gov.
br/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Instituto Aço Brasil – Base de dados estatísticos. Disponível em: http://www.acobrasil.org.
br. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Instituto Brasileiro de Mineração IBRAM – Base de dados estatísticos. Disponível em:ht-
tp://www.ibram.org.br/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE – Base de dados estatísticos SIDRA. 
Disponível em:http://Sidra.ibge.gov.br. Fonte consultada no período de abril de 2013 a de-
zembro de 2013.

Revista Minérios &Minerales– Edições Especiais Agosto 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. 
São Paulo-SP, 2009 à 2013.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Base de dados estatísticos SIG-
SIF. Disponível em: http://sigsif.agricultura.gov.br/primeira_pagina/extranet/SIGSIF.html. 
Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – Base de dados estatís-
ticos AliceWeb. Disponível em:http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/. Fonte consultada 
no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Ministério dos Transportes – Base de dados estatísticos. Disponível em: http://www.trans-
portes.gov.br/conteudo/35852. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 
2013.

Ministério dos Transportes – Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT. Brasília, 
2010.

Marfrig.Informações prestadas via visita técnica – São Paulo-SP, 2013.

Midea.Informações prestadas via visita técnica – Manaus-AM, 2013.
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Departamento Nacional de Produção Mineral, Superintendência do Amapá DNPM-AP. 
Informações prestadas via visita técnica – Macapá-AP, 2013.

Departamento Nacional de Produção Mineral, Superintendência do Pará DNPM-PA. 
Informações prestadas via visita técnica – Belém-PA, 2013.

Dafra.Informações prestadas via visita técnica – Manaus-AM, 2013.

Elkem. Disponível em: https://www.elkem.com. Fonte consultada no período de abril de 
2013 a dezembro de 2013.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA – Base de dados estatísticos. 
Disponível em: http://www.embrapa.br. Fonte consultada no período de abril de 2013 a de-
zembro de 2013.

Federação das Indústrias do Estado do Amazonas FIEAM.Informações prestadas via visi-
ta técnica e e-mail – Manaus-AM, 2013.

Federação das Indústrias do Estado do Pará FIEPA.Informações prestadas via visita técni-
ca e e-mail – Belém-PA, 2013.

Federação das Indústrias do Estado do Amapá FIEAP. Informações prestadas via e-mail 
– Amapá-AP, 2013.

Food and Agriculture Organization of the United Nations – Base de dados estatísticos. 
Disponível em: http://faostat.fao.org/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a de-
zembro de 2013.

Folha de São Paulo - Vale vai investir US$ 400 mi em mina de cobre na África. São Paulo, 
2013.

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa FADESP. Informações prestadas 
via e-mail – Belém-PA.

Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa FADESP – Caracterização da 
Oferta e da Demanda do Transporte Fluvial de Passageiros na Região Amazônica.Antaq, 
Brasília-DF, 2013.

Governo do Amapá. Disponível em: http://www.ap.gov.br/. Fonte consultada no período de 
abril de 2013 a dezembro de 2013.

Governo do Amazonas. Disponível em: http://www.amazonas.am.gov.br/. Fonte consulta-
da no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Governos Federal - 9º Balanço Completo do PAC 2 (Setembro – Dezembro 2013). Comi-
tê Gestor do PAC, Brasília, 2014. 

Governo do Pará. Disponível em: http://www.pa.gov.br/. Fonte consultada no período de 
abril de 2013 a dezembro de 2013.

- Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2

Honda. Informações prestadas via visita técnica – Manaus-AM, 2013.

Infraero Aeroportos – Base de dados estatísticos. Disponível em: http://www.infraero.gov.
br/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Instituto Aço Brasil – Base de dados estatísticos. Disponível em: http://www.acobrasil.org.
br. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Instituto Brasileiro de Mineração IBRAM – Base de dados estatísticos. Disponível em:ht-
tp://www.ibram.org.br/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE – Base de dados estatísticos SIDRA. 
Disponível em:http://Sidra.ibge.gov.br. Fonte consultada no período de abril de 2013 a de-
zembro de 2013.

Revista Minérios &Minerales– Edições Especiais Agosto 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. 
São Paulo-SP, 2009 à 2013.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Base de dados estatísticos SIG-
SIF. Disponível em: http://sigsif.agricultura.gov.br/primeira_pagina/extranet/SIGSIF.html. 
Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – Base de dados estatís-
ticos AliceWeb. Disponível em:http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/. Fonte consultada 
no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Ministério dos Transportes – Base de dados estatísticos. Disponível em: http://www.trans-
portes.gov.br/conteudo/35852. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 
2013.

Ministério dos Transportes – Plano Nacional de Logística e Transportes PNLT. Brasília, 
2010.

Marfrig.Informações prestadas via visita técnica – São Paulo-SP, 2013.

Midea.Informações prestadas via visita técnica – Manaus-AM, 2013.
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Macrologística Consultoria – Base de dados estatísticos. Acesso restrito. Fonte consultada 
no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Macrologística Consultoria – Projeto Norte Competitivo. São Paulo-SP, 2010.

Nokia.Informações prestadas via visita técnica – Manaus-AM, 2013.

Petrobras – Base de dados estatísticos. Disponível em: http://www.petrobras.com.br. Fonte 
consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Panasonic.Informações prestadas via visita técnica – Manaus-AM, 2013.

Portonaus.Informações prestadas via visita técnica – Manaus-AM, 2013.

Receita Federal do Brasil – Base de dados estatísticos. Disponível em: http://www.recei-
ta.fazenda.gov.br/Legislacao. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 
2013.

Reuters Brasil – Alcoa cortará produção de alumínio primário no Brasil.Rio de Janeiro, 
2013.

Revista Alumínio – Caminhos para 2025.São Paulo, 2014.

Samsung.Informações prestadas via visita técnica – Manaus-AM, 2012.

Secretaria de Agricultura do Estado do Pará SAGRI-PA.Informações prestadas via visita 
técnica – Belém-PA, 2013.

Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá SDR.Informações prestadas 
via visita técnica – Macapá-AP, 2013.

Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico e Incentivo à Produção do Estado 
do Pará SEDIP-PA.Informações prestadas via visita técnica – Belém-PA, 2013.

Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração do Estado do Amapá SEICOM-AP.Infor-
mações prestadas via visita técnica – Macapá-AP, 2013.

Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração do Estado do Pará SEICOM-PA.Informa-
ções prestadas via visita técnica – Belém-PA, 2013.

Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amapá SEINF-AP.Informações prestadas via 
visita técnica – Macapá-AP, 2013.

Secretaria de Infraestrutura do Estado do Pará SEINFRA-PA.Informações prestadas via 
visita técnica – Belém-PA, 2013.

Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará SEMA. Disponível em:http://www.sema.
pa.gov.br/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Estado do Amazonas SE-
PLAN-AM.Informações prestadas via visita técnicae e-mail – Manaus-AM, 2013.

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tesouro do Estado do Amapá SEPLAN-AP.
Informações prestadas via visita técnica – Macapá-AP, 2013.

Secretaria de Transportes do Estado do Pará SETRAP-PA.Informações prestadas via visi-
ta técnicae e-mail – Belém-PA, 2013.

Secretaria de Transportes do Estado do Pará SETRAP-PA – Plano Estadual de Logística 
e Transporte do Estado do Pará. Belém-PA, 2013.

Secretaria de Transportes do Estado do Amapá SETRAP-AP.Informações prestadas via 
visita técnica– Macapá-AP, 2013.

Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará SIMINERAL-PA.Informações pres-
tadas via visita técnica – Belém-PA, 2013.

Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará SIMINERAL-PA – Anuário Mine-
ral do Pará 2ª ed. Belém-PA, 2013.

Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes 
SINDICOM. Disponível em: http://www.sindicom.com.br/. Fonte consultada no período 
de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Sindicato Nacional da Indústria do Cimento SNIC. Disponível em: http://www.snic.org.
br/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais FerrososSICETEL 
– Análise do Mercado de Aço 2013.São Paulo-SP, 2013.

Siderúrgica Norte Brasil SINOBRÁS. Disponível em: http://www.sinobras.com.br/. Fonte 
consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias SNPH. Disponível em:ht-
tp://www.snph.am.gov.br/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 
2013.

Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA.Informações prestadas via visi-
ta técnica – Manaus-AM, 2013.
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Macrologística Consultoria – Base de dados estatísticos. Acesso restrito. Fonte consultada 
no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Macrologística Consultoria – Projeto Norte Competitivo. São Paulo-SP, 2010.

Nokia.Informações prestadas via visita técnica – Manaus-AM, 2013.

Petrobras – Base de dados estatísticos. Disponível em: http://www.petrobras.com.br. Fonte 
consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Panasonic.Informações prestadas via visita técnica – Manaus-AM, 2013.

Portonaus.Informações prestadas via visita técnica – Manaus-AM, 2013.

Receita Federal do Brasil – Base de dados estatísticos. Disponível em: http://www.recei-
ta.fazenda.gov.br/Legislacao. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 
2013.

Reuters Brasil – Alcoa cortará produção de alumínio primário no Brasil.Rio de Janeiro, 
2013.

Revista Alumínio – Caminhos para 2025.São Paulo, 2014.

Samsung.Informações prestadas via visita técnica – Manaus-AM, 2012.

Secretaria de Agricultura do Estado do Pará SAGRI-PA.Informações prestadas via visita 
técnica – Belém-PA, 2013.

Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá SDR.Informações prestadas 
via visita técnica – Macapá-AP, 2013.

Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico e Incentivo à Produção do Estado 
do Pará SEDIP-PA.Informações prestadas via visita técnica – Belém-PA, 2013.

Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração do Estado do Amapá SEICOM-AP.Infor-
mações prestadas via visita técnica – Macapá-AP, 2013.

Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração do Estado do Pará SEICOM-PA.Informa-
ções prestadas via visita técnica – Belém-PA, 2013.

Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amapá SEINF-AP.Informações prestadas via 
visita técnica – Macapá-AP, 2013.

Secretaria de Infraestrutura do Estado do Pará SEINFRA-PA.Informações prestadas via 
visita técnica – Belém-PA, 2013.

Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará SEMA. Disponível em:http://www.sema.
pa.gov.br/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Estado do Amazonas SE-
PLAN-AM.Informações prestadas via visita técnicae e-mail – Manaus-AM, 2013.

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tesouro do Estado do Amapá SEPLAN-AP.
Informações prestadas via visita técnica – Macapá-AP, 2013.

Secretaria de Transportes do Estado do Pará SETRAP-PA.Informações prestadas via visi-
ta técnicae e-mail – Belém-PA, 2013.

Secretaria de Transportes do Estado do Pará SETRAP-PA – Plano Estadual de Logística 
e Transporte do Estado do Pará. Belém-PA, 2013.

Secretaria de Transportes do Estado do Amapá SETRAP-AP.Informações prestadas via 
visita técnica– Macapá-AP, 2013.

Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará SIMINERAL-PA.Informações pres-
tadas via visita técnica – Belém-PA, 2013.

Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará SIMINERAL-PA – Anuário Mine-
ral do Pará 2ª ed. Belém-PA, 2013.

Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes 
SINDICOM. Disponível em: http://www.sindicom.com.br/. Fonte consultada no período 
de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Sindicato Nacional da Indústria do Cimento SNIC. Disponível em: http://www.snic.org.
br/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais FerrososSICETEL 
– Análise do Mercado de Aço 2013.São Paulo-SP, 2013.

Siderúrgica Norte Brasil SINOBRÁS. Disponível em: http://www.sinobras.com.br/. Fonte 
consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias SNPH. Disponível em:ht-
tp://www.snph.am.gov.br/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 
2013.

Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA.Informações prestadas via visi-
ta técnica – Manaus-AM, 2013.
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Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA – Base de dados estatísticos. 
Disponível em: http://www.suframa.gov.br/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a 
dezembro de 2013.

Suzano Papel e Celulose – Apresentação Institucional Suzano Papel e Celulose. Disponí-
vel em http://v4.suzano.infoinvest.com.br. Suzano Papel e Celulose, 2013.

Tribuna do Maranhão – Schincariol é vendida para o grupo japonês Kirin. São Luís-MA, 
2012.

UN Comtrade – Base de dados estatísticos. Disponível em: http://comtrade.un.org/. Fonte 
consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

U.S. DepartmentofAgriculture – Base de dados estatísticos. Disponível em: http://www.
usda.gov/wps/portal/usda/usdahome. Fonte consultada no período de abril de 2013 a de-
zembro de 2013.

U.S. GeologicalSurvey USGS – Base de dados estatísticos. Disponível em: http://usgs.gov. 
Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Vale.Informações prestadas via visita técnica – Belém-PA, 2013.

Vale – Relatório de Produção anos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. Disponível em 
http://www.vale.com/brasil/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 
2013.

World Steel Association – World Steel in Figures 2013.Disponível em http://www.worlds-
teel.org/. Fonte consultada no período de abril de 2013 a dezembro de 2013.

Yamaha.Informações prestadas via visita técnica – Manaus-AM, 2012.
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