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PREFÁCIO 

Integração Sustentável 

Movimentar mercadorias pela Amazônia Legal em uma área superior a 5 milhões de 

quilômetros quadrados, ou cerca de 61% do território nacional, é hoje um dos maiores 

desafios logísticos do país. 

Com o apoio da Confederação Nacional das Indústrias e das nove Federações das Indústrias 

da Região, foi dado o primeiro passo para a solução desse problema através do Projeto Norte 

Competitivo, criando e identificando os Eixos de Transporte e Integração competitivos, que 

deram uma visão macro-estratégica para o transporte de cargas e passageiros, integrando as 

regiões, diminuindo significativamente o seu custo, propiciando investimentos e solucionando 

enormes gargalos. 

Esse trabalho, no entanto, para ser completo necessitava da visão micro, detalhando as cadeias 

produtivas estaduais, a infraestrutura existente e selecionando os macroeixos estaduais e 

microeixos logísticos de transporte formados pelos modais de transporte de menor custo ou 

que permitam a solução dos gargalos existentes.  

A visão de estadista da Superintendência da SUDAM tomou a iniciativa de propiciar à 

Amazônia Legal conhecer os investimentos prioritários em logística, facilitando o acesso aos 

recursos, direcionando e unificando as reivindicações e, o mais importante, diminuindo o 

custo do transporte e superando gargalos, tornando a região competitiva. Para tanto contratou 

a Universidade Federal do Pará, UFPA para desenvolver este importante estudo para os 

estados à que ela pertence. 

 

Renato Casali Pavan 

Diretor Presidente da Macrologística Consultoria 
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1 INTRODUÇÃO 

O Projeto Norte Competitivo, desenvolvido pela Ação Pró Amazônia em 2010, identificou 

para a região Norte do país os macroeixos logísticos de transporte e seus respectivos projetos 

logísticos prioritários para investimentos, que deverão gerar consideráveis 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 passageiros, de 

modo que, dentro do ambiente estadual, muitas vezes estes eixos não atendem adequadamente 

à estas movimentações. Tal fato fez necessário um estudo de priorização de projetos logísticos 

focado nos estados, que iniciou pelos estados do Amapá, Amazonas e Pará e que agora chega 

a Roraima e Tocantins, objetos do presente trabalho. 

Neste sentido, o Projeto Microeixos de Roraima e Tocantins deve complementar os 

diagnósticos e as análises realizadas no Projeto Norte Competitivo visando o entendimento da 

movimentação de cargas e passageiros dentro de cada um destes estados de modo a permitir a 

avaliação e priorização dos projetos logísticos existentes que atendam adequadamente às 

necessidades logísticas de cada um deles.  

Este documento trata-se do Relatório Executivo que sumariza os Relatórios Técnicos 

elaborados, os quais contém mais de oitocentos e cinquenta páginas de informações e análises 

sobre a infraestrutura logística, a movimentação de cargas e passageiros e os projetos 

logísticos referentes aos dois estados. 

Além desta introdução este documento é composto por mais quatro Capítulos. O segundo 

Capítulo trata de apresentar os principais objetivos do Projeto enquanto que no terceiro 

capitulo é apresentada a metodologia de coleta e análise de dados utilizada para os dois 

estados. Estes dois Capítulos são referentes aos estados em estudo. 

Os quartos e quintos Capítulos apresentam respectivamente os principais resultados e 

conclusões gerais tratando especificamente de cada um dos estados em análise: Roraima e 

Tocantins. 
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2 OBJETIVO 

Conforme já mencionado, o presente trabalho tem o principal objetivo de identificar os 

projetos logísticos prioritários para investimentos nos estados de Roraima e do Tocantins, que 

permitem 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, onde foi mapeada a situação atual da logística de 

transporte de Roraima e Tocantins. Em seguida foi avaliada a demanda por infraestrutura de 

transporte, dada pela movimentação de cargas e passageiros atual e futura de cada um destes 

Estados. Por fim, a terceira e última etapa do trabalho realiza um cruzamento da oferta de 

infraestrutura com a demanda por infraestrutura mapeadas, permitindo a identificação dos 

principais gargalos de infraestrutura logística dos dois estados e a avaliação do potencial de 

impacto dos projetos de infraestrutura logística no desenvolvimento econômico e social de 

cada um deles. Com isso o estudo prioriza para a implantação no mais breve intervalo de 

tempo os projetos com maior potencial de promover este desenvolvimento. 

A coleta de dados foi baseada tanto em fontes primárias como secundárias. Como principais 

fontes primárias podem ser citadas as diversas Secretarias, Federações das Indústrias e 

Agropecuária dos dois 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 visando 

a 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.       



Microeixos de Transporte dos Estados de Roraima e Tocantins 

Relatório Executivo  12 

 

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 de Roraima e Tocantins compreende 

o diagnóstico dos modais rodoviário, ferroviário, e hidroviário, assim como dos portos, 

terminais hidroviários e aeroportos nos estados em questão. 

Neste 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 existência 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 em Roraima. 

Figura 1: Perfil da rodovia BR-174 em Roraima 

 

Fonte: Pesquisa CNT 2014, análise Macrologística 
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As principais fontes utilizadas para o levantamento do perfil das rodovias foram a Pesquisa 

Rodoviária da CNT 2014, o DNIT, o PNLT, o Ministério dos Transportes e as Secretarias 

Estaduais de Infraestrutura e Transporte, também houveram colaborações pontuais das 

Secretarias Estaduais de Planejamento assim como das Federações das Indústrias de Roraima 

e Tocantins, da FADESP e da UFPA. 

Assim como para as rodovias, as principais hidrovias foram devidamente mapeadas e tiveram 

seu perfil levantado. Foram identificados os principais trechos navegáveis comercialmente, os 

calados disponíveis ao longo do seu curso, os principais municípios atendidos, 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 

Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental (AHIMOC), a Administração das 

Hidrovias da Amazônia Oriental (AHIMOR), a Administração das Hidrovias do Tocantins e 

Araguaia (AHITAR), assim como ANTAQ, DNIT, Ministério dos Transportes, FADESP, 

UFPA, Secretarias Estaduais de Infraestrutura e Transporte, e Federações das Indústrias dos 

estados em estudo. 

A Figura 2 a seguir apresenta o exemplo do perfil da hidrovia do Rio Tocantins. 

Figura 2: Perfil da hidrovia do Rio Tocantins 

 

Fonte: Antaq, Ministério dos Transportes, análise Macrologística 
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No caso das ferrovias, as principais fontes utilizadas foram a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT), o Ministério dos Transportes, e as empresas privadas 

operadoras. 

As ferrovias tiveram mapeadas as suas características operacionais, seus pontos de conexão 

com outras malhas ferroviárias, assim como os seus respectivos históricos de movimentação e 

os principais produtos transportados. A Figura 3 apresenta como exemplo o diagnóstico da 

EF Carajás, da Vale. 

Figura 3: Diagnóstico operacional da ferrovia Norte-Sul 

 

Fonte: ANTT, Valec, análise Macrologística 

Por fim, ainda com relação aos modais de transporte, ainda existem as dutovias, na qual não 

foram identificadas por falta de existência das mesmas em Roraima e Tocantins. 

As principais fontes utilizadas para o diagnóstico das dutovias seriam pela Transpetro, a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Ministério dos 

Transportes, o PNLT e demais empresas operadoras das dutovias. 

Além dos modais de transporte, o estudo também analisou todos os principais portos, 

terminais hidroviários e aeroportos dos estados. 

No caso dos portos e terminais hidroviários foram levantados os seus respectivos perfis 

operacionais envolvendo: sua localização; o administrador do porto ou terminal; o número de 

terminais em operação, seus berços e respectivos calados, e que tipo de carga movimentam; 

os tipos de navios operados entre Handymax, Panamax ou Capesize; a capacidade estática de 

armazenagem, mapeando o número de armazéns e pátios destinados aos diferentes tipos de 
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cargas movimentadas; os principais equipamentos utilizados na operação; e os seus 

respectivos históricos de movimentação e as principais cargas embarcadas e desembarcadas. 

Em Roraima foi identificado um terminal hidroviário da Petrobrás em Caracaraí e nenhum 

terminal hidroviário com movimentação de cargas significativas e constantes para Tocantins. 

Por isso foram levantados portos de maior relevância para a região, a fim de analisar as 

potenciais melhorias para tornar Roraima e Tocantins mais viáveis e navegáveis, melhorando 

as próprias hidrovias para operação de portos nos estados. Nesta análise foram identificados 

os principais portos para o comércio exterior, visando à movimentação de carga, por tipo de 

produto, conforme as Figuras 4 e 5 irão ilustrar.  

Figura 4: Estudo de portos de maior relevância para Tocantins 

 

Fonte: Secex, análise Macrologística 

 

Após a identificação dos portos de maior relevância, foram verificadas quais as cargas de 

maior relevância para os estados em estudo, abrindo elas em tipo de produto e fluxo. 
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Figura 5: Movimentação de cargas por tipo de produto 

 

Fonte: Antaq, análise Macrologística 

 

Para os portos e terminais as principais fontes de dados utilizadas foram a ANTAQ a 

Companhias Docas do Pará (CDP), a Empresa Maranhense de Portos (EMAP), a Sociedade 

de Navegação, Portos e Hidrovias do Amazonas (SNPH), assim como as empresas privadas 

operadoras dos principais terminais de uso privativo (TUPs), entre elas: Hermasa, Ponta da 

Madeira, entre outros .  

Por fim, também foi realizado um levantamento das características dos principais aeroportos, 

envolvendo a sua localização, a identificação do operador aeroportuário, a área total do 

aeroporto, a capacidade do pátio de aeronaves, o número e comprimento 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 domésticas 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, Passaredo, Sete, entre outras. 

A Figura 6 a seguir apresenta como exemplo o perfil do Aeroporto Brigadeiro Lysias 

Rodrigues (PMW) em Palmas, Tocantins. 
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Figura 6: Perfil do Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues (PMW) em Palmas-TO 

 

Fonte: Infraero, ANAC, análise Macrologística 

 

O detalhamento do diagnóstico realizado da infraestrutura de Roraima e Tocantins, faz parte 

dos Relatórios 1A Infraestrutura de Tocantins, e 1B Infraestrutura Roraima. 

 

3.2 Diagnóstico dos polos produtivos atuais e 

potenciais 

A etapa de diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais de Roraima e do Tocantins, 

tem o principal objetivo de avaliar a movimentação de cargas atual e futura dos dois estados, 

o que, juntamente com a movimentação de passageiros, compreende a demanda de utilização 

da infraestrutura de transporte de hoje dos dois estados, assim como o nível esperado de 

utilização futura para esta infraestrutura. Esta informação é necessária e de fundamental 

importância para a identificação dos principais gargalos atuais e futuros do sistema de 

transporte destes estados, do mesmo modo que para a avaliação do impacto social e 

econômico esperado dos projetos de infraestrutura logística propostos para os mesmos. 

O primeiro passo desta etapa trata de realizar uma caracterização geral das diversas 

microrregiões de cada estado, visando o entendimento da distribuição populacional, 

econômica e do comércio exterior dos estados. 

Para isso, cada microrregião de cada estado teve caracterizada a sua população, o PIB, as 

exportações e importações, assim como os principais produtos produzidos, exportados e 
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importados. A Figura 7 apresenta como exemplo a caracterização da distribuição 

populacional e econômica das microrregiões de Roraima, assim como os principais produtos 

produzidos, exportados e importados pela microrregião de Boa Vista. 

Figura 7: Caracterização geral das microrregiões de Roraima  

 

Fonte: IBGE, Secex, DNPM, análise Macrologística 

 

Pela metodologia proposta do trabalho, o nível geográfico de análise é o de microrregiões, 

deste modo, todas as análises realizadas ao longo do trabalho são realizadas com base nestas 

divisões territoriais estabelecidas pelo IBGE.  

Apenas para efeito ilustrativo, o Projeto Norte Competitivo, que realizou um planejamento 

regional da infraestrutura de transporte dos estados da Região Norte do Brasil teve como nível 

geográfico de análise as mesorregiões 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 mesorregiões não seria possível analisar com o nível de detalhe 

necessário a movimentação de cargas e passageiros dentro dos estados que permitisse avaliar 

os projetos prioritários nos seus macroeixos estruturantes e microeixos de transporte. 

Outro fato relevante é que na região Norte do país as mesorregiões, e até mesmo por vezes as 

microrregiões e municípios, possuem grandes dimensões geográficas o que contribuiu 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 de Roraima e Tocantins. Para tanto, partiu-se da 
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análise da balança comercial de cada estado analisando-se respectivamente em cada um deles 

quais as cadeias produtivas são responsáveis pelos maiores volumes de movimentação 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, de Roraima e Tocantins. A Figura 8 apresenta como 

exemplo a análise da balança comercial em volume e valor do Tocantins. 

Figura 8: Análise da Balança Comercial do Tocantins  

 

Fonte: Secex, análise Macrologística 

 

A principal fonte utilizada para a análise da balança comercial dos estados foi a Secretaria de 

Comércio Exterior (SECEX) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC), que teve como data base de análise o ano de 2013. 

Complementarmente as cadeias estratégicas para o comércio exterior, a metodologia parte 

então para uma análise da produção local, analisando no detalhe a produção agropecuária, 

extrativista mineral e florestal, e industrial dos dois estados. Com isso foi possível identificar 

as demais principais cadeias produtivas dos estados em estudo, não relevantes em termos de 

comércio internacional, mas relevantes para a movimentação de cargas com o mercado 

interno, as quais também foram selecionadas para serem analisadas em detalhe no presente 

trabalho. 
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As Figuras 9 e 10 mostram como exemplo a seleção das cadeias produtivas para serem 

analisadas no estado do Tocantins. 

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

 

Fonte: IBGE, ANP, DNPM, análise Macrologística 

 

Figura 10: Análise da produção industrial e seleção das cadeia produtivas estratégicas do Tocantins  

 

Fonte: IBGE, Secex, análise Macrologística 

 

A data base estabelecida para estas análises foi o ano de 2013, em função da disponibilidade 

de informações das principais fontes consultadas, sendo elas: IBGE, Departamento Nacional 

de Produção Mineral (DNPM), Secex e Ministério da Agricultura. 

É importante ressaltar que as cadeias produtivas são compostas por diferentes produtos 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 transformados de aço. 

Desta forma todos os produtos que compõe cada uma das cadeias produtivas estratégicas 

selecionadas foram detalhados ao longo do trabalho.  
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Apesar desta etapa da metodologia tratar apenas da movimentação de cargas produzidas ou 

importadas pelos dois estados, a próxima etapa trata de consolidar os fluxos de cargas 

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 que utilizam a infraestrutura de transporte destes estados para a sua 

movimentação. Exemplo destes fluxos é o escoamento de eletrônicos da Zona Franca de 

Manaus que passam pela BR-153 e por todo o estado do Tocantins para serem distribuídos na 

região Sudeste. 

Com relação ao detalhamento logístico das cadeias produtivas estratégicas selecionadas e seus 

respectivos subprodutos em Roraima e Tocantins, o estudo segue primeiramente 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 2013. A Figura 11 

mostra como exemplo a produção total de soja em grãos em 2013 por município no estado do 

Tocantins. 

Figura 11: Análise da produção industrial e seleção das cadeia produtivas estratégicas do Tocantins 

  

 

Fonte: IBGE, análise Macrologística 

 

O próximo passo foi de identificar os principais fluxos destes produtos, tanto no comércio 

internacional quanto no mercado interno visando identificar as quantidades movimentadas 

assim como os principais modais de transporte utilizados para esta movimentação. A Figura 
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12 mostra como exemplo os principais fluxos de exportação e de mercado interno da soja em 

grãos produzida no Tocantins. 

 

Figura 12: Principais fluxos de exportação e de consumo interno de Soja em grãos no Tocantins  

 

Fonte: Secex, Abiove, 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 demais fluxos de 

abastecimento e passagem, a projeção dos volumes que potencialmente serão movimentados 

no futuro, neste caso tendo como base o ano de 2020.  

Para isso a metodologia proposta utiliza projeções que tem como principais fontes associações 

setoriais assim como órgão de pesquisa do Governo, tanto na esfera Federal quanto Estadual.  

Desta forma o estudo detalha a movimentação de cargas atual e futura nos fluxos de 

escoamento, abastecimento, exportação, importação e passagem das diversas microrregiões 

dos dois estados. A Figura 13 apresenta como exemplo a projeção da produção municipal e 

dos fluxos de mercado interno e externo de pescados em Roraima. 
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Figura 13: Projeção da produção municipal e dos fluxos de mercado interno e exportação de pescados em Roraima 

 

Fonte: Revista Panorama da Aquicultura, 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 produtores, 

cooperativas, empresas de consultoria especializadas em análises de mercado e empresas 

privadas, as quais encontram-se detalhadas ao longo dos Relatórios Técnicos do trabalho.  

A identificação e detalhamento dos produtos estratégicos de Roraima e Tocantins fazem parte 

dos Relatórios Técnicos 2A – Cadeias produtivas de Tocantins e 2B – Cadeias produtivas de 

Roraima. 

3.3 Priorização dos projetos logísticos 

A terceira e última etapa da metodologia proposta do trabalho, é dividida em três subpartes 

independentes, sendo elas: 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 dois estados; e, por fim, a avaliação dos benefícios 

socioeconômicos dos projetos de infraestrutura e identificação dos projetos estratégicos 

prioritários para investimento de Roraima e do Tocantins. Cada uma das três subpartes são 

apresentadas a seguir. 

3.3.1 Consolidação de fluxos logísticos e identificação de gargalos 

A consolidação dos fluxos logísticos das microrregiões de Roraima e Tocantins parte 

inicialmente dos fluxos identificados no detalhamento dos produtos estratégicos adicionando 
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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 dois estados levantados pela Fundação Instituto de Pesquisas 

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 consolidado 

dos fluxos de abastecimento de Tocantins, identificando os principais produtos e as principais 

microrregiões consumidoras. 

 

Figura 14: Consolidado dos fluxos de abastecimento de Tocantins 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Através dos dados de consumo e produção de cada microrregião dos estados de Roraima e 

Tocantins, 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 movimentação 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 São Carlos 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.  
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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 estratégicos estudados 

assim como dados e projeções do IBGE e outras fontes relativas as expectativas de 

crescimento populacional, do PIB e outros indicadores e referências econômicas.  

No caso dos demais modais, as ferrovias e hidrovias tiveram sua movimentação levantada em 

toneladas para cargas e passageiros para a movimentação de pessoas. Nesse caso, as 

principais fontes consultadas para o levantamento do transporte de passageiros foram 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 em estudo. As projeções dos fluxos para 2020 destes modais utilizaram 

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 Roraima.  

Figura 15: Movimentação de cargas e passageiros atual e projetada e utilização da infraestrutura da microrregião de 

Boa Vista em Roraima 

 

Fonte: Antaq, DNIT, PNLT, IBGE, Análise Macrologística 

 

A partir da avaliação do uso atual e projetado da infraestrutura de transporte das 

microrregiões de Roraima e Tocantins, 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 dois estados. Tal procedimento 
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permitiu o mapeamento dos principais gargalos existentes e projetados da infraestrutura de 

transporte de cada um destes estados. 

No caso do modal rodoviário, o estudo analisou e cruzou a capacidade de movimentação das 

rodovias, em VMD, com a sua utilização, comparando também o uso destas rodovias com as 

condições de tráfego atualmente existentes. Deste modo, identificou-se 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 função da condição da via, a distância segura de frenagem 

entre veículos e a composição do tráfego da via. Para a velocidade média em função da 

condição da via foram utilizados como base parâmetros da CNT enquanto que para a distância 

de frenagem o cálculo seguiu 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, UFSCAR, análise Macrologística 

 

Para a estimativa da composição de tráfego foram utilizados dados do DNIT e da UFSCAR 

que estabelecem a composição do tráfego em função da ocupação da via. 

A Figura 17 mostra as estimativas de capacidade das rodovias em função da sua condição de 

tráfego, tanto para rodovias sem interferência de tráfego urbano quanto com, enquanto que a 

Figura 18 mostra como exemplo o uso da infraestrutura nas principais rodovias do estado de 

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

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Figura 18: Identificação dos principais gargalos rodoviários atuais de Roraima 

 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

No caso das ferrovias, o cálculo da capacidade de movimentação de cargas e passageiros 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 pode 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, no caso apenas no Tocantins. A Figura 19 mostra a identificação dos 

gargalos ferroviários atuais e futuros na ferrovia Norte-Sul em Tocantins. 
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Figura 19: Identificação dos principais gargalos ferroviários atuais e futuros do Tocantins 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Como não há infraestrutura atual nos estados estudados, não foram identificados os gargalos 

nos portos e terminais. Caso houvesse, a identificação dos gargalos nos portos e terminais 

seriam avaliados dois parâmetros relativos a 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 existem 

embarcações atracadas nos berços dos portos e terminais analisados. Segundo a ANTAQ e 

outras organizações ligadas a 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 frente ao usuário 

dono da carga devido ao tempo de espera para a atracação).   

No caso do giro de terminais, este se refere ao número de vezes que a capacidade estática total 

de armazenamento dos portos e terminais é movimentada ao longo de um ano, identificando 

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 destes terminais. 

Os dados e informações necessários para o cálculo de ambos os fatores tem como principais 

fontes a ANTAQ, as companhias Docas e os operadores de terminais. 
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Além dos gargalos rodoviários, ferroviários e portuários, o estudo ainda tratou de avaliar os 

potenciais gargalos e entraves relacionados aos terminais de passageiros dos estados, 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.  

O detalhamento do uso de infraestrutura e dos gargalos identificados dos estados em questão 

para os diferentes modais de transporte são apresentados nos Relatórios Técnicos 3A - 

Priorização dos Projetos do Tocantins e 3B - Priorização dos Projetos de Roraima. 

3.3.2 Eixos e projetos logísticos de transporte 

Para se chegar a priorização dos projetos estratégicos de infraestrutura de transporte dos 

estados de Roraima e Tocantins, esta etapa do estudo realiza um grande levantamento entre 

diferentes fontes visando identificar todos os projetos pertinentes de infraestrutura logística 

relevantes para o desenvolvimento social, econômico e ambiental destes estados. Para isso, as 

principais fontes consultadas foram: DNIT, DERTINS, PAC, PAC 2, Portal da Transparência 

Pública, PNLT, ANTAQ, BNDES, AHIMOR, AHITAR, SEINFRA, IIRSA, além de fontes 

do setor privado como, por exemplo, empresas, associações, cooperativas, etc. A data base da 

coleta de informações relativas aos projetos é dezembro de 2015. 

Foi levantado um total de 126 projetos nos dois 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 2015; 

• Projetado: projetos com projetos técnicos de concepção, projeto básico ou projeto 

executivo já elaborados, que permitem o andamento da obtenção de licenças 

ambientais e de implantação, necessárias para sua execução; 
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• Planejados: projetos ainda na fase de planejamento que necessitam do 

desenvolvimento de projetos técnicos com maior detalhamento que permitam o 

andamento do seu processo de implantação; e 

• Idealizados: projetos que não existem no planejamento dos órgãos públicos 

competentes (Ministério dos Transportes, DNIT, Secretaria Especial dos Portos, 

Secretarias Estaduais de infraestrutura ou transportes, entre outros) nem da iniciativa 

privada e que foram sugeridos nos fórums de discussão deste estudo nos dois Estados 

A Figura 20 mostra como exemplo a ficha detalhada do projeto de Recuperação, restauração 

e manutenção da rodovia BR-226. 

Figura 20: Ficha de informações do projeto de recuperação, restauração e manutenção da BR-226 

 

Fonte: DNIT, análise Macrologística 

 

Todos esses projetos levantados foram agrupados conforme uma classificação de Eixos de 

Transporte, de acordo com o papel que representa 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 priorizados 

como estratégicos no contexto regional com base nos Projetos Norte Competitivo e 

Centro-Oeste Competitivo. Estes eixos apresentam projeção de grande volume de 

carga e resultarem em grandes benefícios de redução de custos logísticos para a 
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economia regional. Podem ser citados como exemplos a hidrovia do rio Tocantins, 

Ferrovia Norte-Sul, BR-174 em Roraima, etc.; 

• Macroeixos Estruturantes: consideram os eixos logísticos de transporte importantes 

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-401 e BR-432 em Roraima, BR-010 e BR-153 no 

Tocantins, etc.; 

• Microeixos Alimentadores: consideram os eixos logísticos de transporte que 

conectam os principais polos econômicos e municípios de cada microrregião dos 

estados aos macroeixos estratégicos e estruturantes. Podem ser citados como 

exemplo a TO-226, BR-401 e BR-210 em Roraima, etc.;  

• Microeixos Integradores: consideram os eixo logísticos de transporte que englobam 

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 RR-171,RR-319, TO-020, TO-230, etc.;  

Para  avaliarem quais destes projetos apresentam maiores potenciais de desenvolvimento para 

os dois estados devendo ser priorizados para investimento e desenvolvimento a metodologia 

proposta aborda e análise distintamente os macroeixos dos microeixos em estudo. 

No caso dos Macroeixos Estratégicos, os projetos logísticos incluídos nestes macroeixos já 

foram considerados como prioritários nos projetos Norte Competitivo e Centro-Oeste 

Competitivo, por conta de sua importância estratégica para a movimentação regional de 

cargas e passageiros. Deste modo, tais projetos também são tratados como projetos 

prioritários no presente trabalho, devido aos seus elevados potenciais de movimentação de 

cargas e competitividade.  

Já para os Macroeixos Estruturantes, os projetos logísticos incluídos nestes macroeixos tem 

importante função desenvolvedora a nível estadual e constituem, junto com os macroeixos 

estratégicos, as vias arteriais de transporte do estado. Neste sentido 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.  
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Assim como os macroeixos estruturantes, os microeixos alimentadores foram priorizados 

tanto pela sua influência econômica quanto pelos impactos socioambientais que geram. 

Também foram observadas e consideradas as economias potenciais trazidas pelas melhorias 

implantadas, quando pertinentes. 

Microeixos Integradores, os projetos logísticos incluídos nestes micro-eixos foram avaliados e 

priorizados em função do volume de emplacamento de veículos existentes nos municípios 

beneficiados direta ou indiretamente pelos investimentos. 

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. Neste 

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 analisados: 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 destes cinco 

critérios apresentados destes critérios analisados.  

A Figura 21 mostra para cada critério socioambiental analisados como foi baseada a 

avaliação dos projetos. 
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Figura 21: Definição dos graus de impacto socioambientais 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Para a priorização dos macroeixos e microeixos em si foi construída uma matriz de 

priorização onde é possível identificar quais projetos e eixos apresentam maiores potencial de 

desenvolvimento tanto econômico quanto social e ambiental para cada um dos dois estados. 

Vide Figura 22. 

 

Figura 22: Definição dos graus de impacto socioambientais 

 

Fonte: Análise Macrologística 
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3.3.2.1 Priorização dos macroeixos estruturantes 

Os macroeixos estruturantes são compostos por um conjunto de projetos, deste modo, o 

primeiro 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 23 mostra como exemplo a consolidação dos benefícios econômicos e 

socioambientais do eixo da BR-432 em Roraima, assim como dos demais eixos estruturantes 

do Estado. 

 

Figura 23: Consolidação do macroeixo estruturante da BR-432 em Roraima e consolidação dos demais macroeixos 

estruturantes do Estado 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

A partir da avaliação dos impactos econômicos e socioambientais esperados com a 

implantação de cada macroeixos estruturantes, os resultados são comparados entre si com o 

auxílio da matriz de priorização, desta forma são selecionados como prioritários os 

macroeixos com maior potencial de desenvolvimento para os estados nos dois critérios 

avaliados. A Figura 24 mostra como exemplo a priorização dos macroeixos estruturantes em 

Roraima. 
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Figura 24: Priorização dos macroeixos estruturantes em Roraima 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Além desta 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. 

Estes eixos, quando não priorizados, foram considerados como eixos potenciais para o 

desenvolvimento dos estados, de modo que devem fazer parte dos planos de Governo de 

médio e longo prazo. 

A Figura 25 mostra como exemplo a avaliação da influência econômica dos macroeixos 

estruturantes de Roraima. 

Figura 25: Influência econômica dos macroeixos estruturantes de Roraima 

 

Fonte: Análise Macrologística 
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3.3.2.2 Priorização dos Microeixos Alimentadores 

Assim como para os macroeixos estruturantes, os microeixos alimentadores foram avaliados 

em virtude dos seus benefícios econômicos e socioambientais. 

A metodologia proposta utiliza a matriz de priorização do macroeixos, onde os projetos são 

comparados em virtude da sua influência econômica e dos seus benefícios socioeconômicos. 

Neste caso, a influência econômica também é ponderada pelo investimento necessário para a 

implantação do projeto, de modo que o que se busca são priorizar projetos que tragam 

maiores benefícios econômico por real investido. 

A Figura 26 mostra como exemplo a priorização dos projetos dos microeixos alimentadores 

de Roraima. 

 

Figura 26: Economia potencial dos macroeixos estruturantes de Roraima 

  

Fonte: Análise Macrologística 

 

3.3.2.3 Priorização dos Microeixos Integradores 

Por fim os microeixos integradores foram analisados e priorizados em função do volume de 

veículos existente nos municípios afetados direta ou indiretamente por milhão de reais 

investidos no projeto em questão, conforme o exemplo da Figura 27, que mostra a 

priorização dos projetos em microeixos integradores do estado de Roraima. 
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Figura 27: Priorização de projetos em microeixos integradores do estado de Roraima 

  

Fonte: Análise Macrologística 

 

4 RESULTADOS 

Diante da metodologia apresentada, a seguir serão apresentados os principais resultados dos 

diagnósticos e análises realizadas nos Relatório Técnicos do presente trabalho. 

4.1 Tocantins 

4.1.1 Situação logística atual do Tocantins 

O Tocantins é um estado que conta com diversos modais de transportes, como rodovias, 

ferrovias e hidrovias, destinados a movimentação de cargas e passageiros. No entanto, as 

hidrovias não movimentam cargas em larga escala e o transporte fluvial é restrito ao de 

ribeirinhos. Já a ferrovia é exclusivamente para movimentar cargas. Vale lembrar também que 

o estado não possui dutovias. 

Essa infraestrutura instalada se concentra principalmente no eixo Norte-Sul e no entorno de 

grandes cidades como Palmas e Porto Nacional, 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 

Tocantins. 
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4.1.1.1 Rodovias 

O Tocantins possui um total de 5.961 km de rodovias implantadas em extensão, sendo 6 

rodovias federais e 11 rodovias estaduais de maior relevância, deste total 46% apresentam 

qualidade regular. Do total de rodovias implantadas 4.464 km são pavimentadas. 

A densidade rodoviária do Tocantins é de aproximadamente 21,5 km de rodovias para cada 

mil km2 de área territorial, 37 vezes inferior à densidade rodoviária do estado de São Paulo. 

Se considerarmos somente as rodovias pavimentadas, a densidade do Tocantins é de apenas 

16 km de rodovias pavimentadas por mil km2 de área territorial, aproximadamente 7,5 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-153, a BR-226, a BR-230, a 

TO-164 e a TO-335, as quais totalizam juntas uma extensão de 1.960,8 km. Desta extensão 

40,2% se encontra em condições regulares de tráfego enquanto que outros 22,4% estão em 

péssimas condições. A Figura 28 apresenta a localização e a condição atual destas principais 

rodovias.   

Figura 28: Localização e condição geral das principais rodovias do Tocantins - 2014 

 

Fonte: DNIT, CNT, análise Macrologística 
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Dentre estas rodovias, merecem destaque a BR-153 e BR-226, pois representam 

respectivamente os principais eixos de transporte de norte a sul do estado. 

A BR-153, também conhecida pelos nomes de Rodovia Transbrasiliana ou Belém-Brasília é a 

quarta maior rodovia do Brasil, ligando a cidade de Marabá-PA ao município de Aceguá-RS, 

totalizando 4.355 km de extensão, sendo a principal ligação da região Norte com a região 

Centro-Sul do país. É um importante corredor por onde transita boa parte das cargas da Zona 

Franca de Manaus com destino ao sul do país, estando entre condições boas e regulares. É 

uma rodovia que se interliga à outras rodovias tão importantes quanto, como a BR-226, a BR-

235, entre outras. 

Já a BR-226 é um importante eixo para a movimentação de mercado externo dos estados do 

Tocantins, Maranhão e, potencialmente Goiás, além da movimentação de mercadorias entre 

estes estados. A rodovia é de extrema importância para o estado do Tocantins, pois possibilita 

o acesso ao porto de Itaqui, e encontra-se pavimentada e em boas condições de tráfego em 

toda a sua extensão. 

As demais rodovias representam principalmente ligações locais de acesso à diversos 

municípios do estado. A rodovia TO-335, por exemplo, é uma rodovia estadual que liga com 

a TO-010 e o estado do Pará, enquanto que a TO-222 faz ligação entre Filadélfia, na divisa 

com o Maranhão e Santa Fé do Araguaia, na divisa com o Pará, além de ter o cruzamento com 

a Ferrovia Norte Sul na região de Araguaína. 

De fato, nota-se que o modal rodoviário no Tocantins é o modal ainda mais utilizado para 

movimentação de cargas no estado do Tocantins. Porém apresentam trechos em condições 

inadequadas em parte da malha implantada no Tocantins. A análise de forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças (análise SWOT), deste modal no Estado apresenta as seguintes 

conclusões. Vide Figura 29. 

Figura 29: Análise SWOT do modal rodoviário no Tocantins 
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Fonte: Análise Macrologística 

 

O detalhamento do diagnóstico da situação atual das rodovias do Tocantins pode ser 

encontrado no Relatório Técnico 1A – Infraestrutura de Tocantins. 

4.1.1.2 Hidrovias 

O estado do Tocantins conta com 2 rios com potencial de exploração hidroviária, sendo eles 

os rios Araguaia e Tocantins. No entanto, ambos apresentam problemas de navegabilidade, 

pois se restringem à dezembro e junho (Rio Araguaia) e dezembro à maio (Rio Tocantins), 

totalizando uma extensão de 2.530km navegável, conforme apresenta a Figura 30 abaixo. 

Figura 30: Principais rios e hidrovias do Tocantins - 2014 
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Fonte: ANTAQ, DNIT, análise Macrologística 

 

O Rio Araguaia, possui uma extensão de 1.818 km navegáveis, entre a foz no rio Tocantins 

até a cidade de Baliza-GO. O trecho permite navegações de calado de 0,9 metros, o que faz 

com que haja apenas navegação local, além de ser restrita entre o mês de dezembro a junho. 

As Corredeiras de Santa Isabel no norte de Tocantins impossibilitam a navegação comercial 

fluvial interligada à hidrovia do Tocantins e  o acesso ao porto de Vila do Conde. 

Já o rio Tocantins possui 712 km de extensão navegável, sendo descontínuos entre a foz e 

Miracema do Norte-TO, por conta da falta de eclusas.  O trecho navegável permite a 

navegação de embarcações com calado de 1,5 metros, restrito de dezembro a maio, não 

apresentando transporte comercial de passageiros. 

O detalhamento do diagnóstico da situação atual das hidrovias do Tocantins pode ser 

encontrado no Relatório Técnico 1A – Infraestrutura de Tocantins. 

A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), do modal 

hidroviário no Tocantins apresenta as seguintes conclusões. Vide Figura 31. 
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Figura 31: Análise SWOT do modal hidroviário no Tocantins 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

4.1.1.3 Ferrovias 

O Tocantins conta com apenas uma ferrovia implantada, a ferrovia Norte-Sul que se liga com 

a Estrada de Ferro Carajás, e futuramente se interligará com as futuras Ferrovia de Integração 

Oeste-Leste e Ferrovia de Integração do Centroeste. A ferrovia somente movimenta fluxos de 

cargas, não havendo movimentação de passageiros. Ela se encontra operacional desde Porto 

Nacional-TO até Açailândia, permitindo o acesso ao porto de Itaqui. A ferrovia possui um 

traçado de aproximadamente 1.579 km em bitola de 1,6 metros e em 2014, a ferrovia 

movimentou 4,4 milhões de toneladas úteis com o destaque para a movimentação de soja em 

grãos que representou 58,3% além da celulose (18,8%) e do milho em grãos (14,8%). Vide 

Figura 32. 
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Figura 32: FNS Tocantins 

 

Fonte: ANTT 

 

O detalhamento do diagnóstico da FNS Tocantins pode ser encontrado no Relatório Técnico 

1A – Infraestrutura de Tocantins. 

4.1.1.4 Dutovias 

No estado do Tocantins não há dutovias implantadas. 

4.1.1.5 Portos e terminais hidroviários 

A infraestrutura portuária de cargas do Tocantins não consta com nenhum terminal 

hidroviário implantado com movimentação de carga significativa e constante, conforme 

mostra a Figura 33 a seguir. 



Microeixos de Transporte dos Estados de Roraima e Tocantins 

Relatório Executivo  44 

 

Figura 33: Portos e Terminais de Uso Privativo do Tocantins 

 

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

 

Devido à falta de infraestrutura no estado, foram identificados os principais portos marítimos 

de outras regiões de maior relevância para o estado do Tocantins. Sendo assim, destacam-se o 

Porto de Itaqui - MA, Aratu - BA, Santos – SP e Vila do Conde - PA. Deste modo, a 

movimentação de cargas nos portos marítimos de maior relevância são contêineres, 

combustíveis, açúcar, soja, milho, fertilizantes, entre outras. 

As Figuras 34 e 35 apresentam a movimentação dos portos identificados para o estado do 

Tocantins assim como os principais tipos de cargas embarcadas e desembarcadas.  
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Figura 34: Movimentação de cargas nos portos e terminais relevantes para o estado de Tocantins – 2014 

 

 

Fonte: ANTAQ, análise Macrologística 

 

Figura 35: Movimentação de cargas nos portos e terminais relevantes para o estado de Tocantins por produto e tipo 

de fluxo – 2014 

 

 

Fonte: ANTAQ, análise Macrologística 
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A partir do diagnóstico detalhado e da avaliação da infraestrutura física e operacional dos 

portos e terminais identificados para o estado do Tocantins, apresentada por completo no 

Relatório Técnico 1A – Infraestrutura do Tocantins, a análise de forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças (análise SWOT), do modal portuário para o Tocantins apresenta as 

seguintes principais conclusões. Vide Figura 36. 

Figura 36: Análise SWOT do modal portuário no Tocantins 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

4.1.1.6 Aeroportos 

No caso dos aeroportos, o Tocantins conta com 5 principais aeroportos localizados em 

Palmas, Araguaína, Araguatins, Gurupi e Porto Nacional. Destacando-se o aeroporto de 

Palmas, pois é o mais importante do Tocantins, refletindo uma boa movimentação de carga, 

atendendo os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Pará, Distrito Federal, além da 

recente nova rota direta para São Paulo. O aeroporto possui uma área total de 23,7 milhões de 

m², uma pista de 2.500m e um estacionamento para 24 aeronaves e em 2014 movimentou 

2.542 mil toneladas e 560.878 mil passageiros. 

Os outros aeroportos que se encontram no Tocantins, são de portes menores. Entre eles o de 

Araguaína é o maior, na qual movimentou 31 mil toneladas de cargas em 2014, e 56.573 mil 
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passageiros. As principais companhias aéreas em operação neste aeroporto são: Azul, 

Passaredo e Sete. Ele possui uma pista de 1.804m. 

A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), do modal 

aeroportuário no Tocantins apresentam as seguintes principais conclusões. Vide Figura 37. 

 

Figura 37: Análise SWOT do modal aeroportuário no Tocantins 

 

Fonte: Infraero, Anac, Ministério dos Transportes, PNLT, PAC, PELT, Cias. Aéreas e análise Macrologística 

 

O detalhamento do diagnóstico da infraestrutura aeroportuária do Tocantins é apresentado no 

Relatório Técnico 1A – Infraestrutura de Tocantins. 

 

4.1.2 Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais do Tocantins 

O diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais do Tocantins tem como objetivo 

avaliar a movimentação de cargas atuais 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 desta 

infraestrutura. 
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4.1.2.1 Caracterização das microrregiões  

De acordo com a divisão territorial do IBGE, o estado do Tocantins possui oito microrregiões: 

Araguaína, Bico do Papagaio, Dianópolis, Gurupi, Jalapão, Miracema do Tocantins, Porto 

Nacional e Rio Formoso. A microrregião de Porto Nacional onde se situa a capital Palmas é a 

de maior relevância, apresentando 29,1 do PIB, 24,4 da população, 30,8% das exportações e 

75,8% das importações do estado. 

Figura 38: Caracterização geral das Microrregiões do Tocantins 

 

Fonte: IBGE, Secex, análise Macrologística 

 

Os principais produtos do Tocantins são gado em pé, soja em grãos e lenha na qual possuem 

relevância em praticamente todo o estado, enquanto que o calcário é produzido 

principalmente na microrregião de Araguaína. A Tabela 1 a seguir apresenta os principais 

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

Microrregião 
Principais produtos 

produzidos em volume 

Principais produtos 

exportados em valor 

Principais produtos 

importados em valor 

Araguaína calcário, lenha, gado em pé, carne 
bovina, produtos alimentícios 

carne bovina, couro e peles 
coque de petróleo, produtos 

químicos 

Bico do Papagaio gado em pé, milho em grãos, 

mandioca, lenha, soja em grãos 
- - 

Dianópolis Calcário, cana de açúcar, soja em 

grãos, lenha e mandioca 
- matérias-primas básicas 

Gurupi Soja em grãos, carne bovina, gado 
em pé, lenha e produtos químicos 

Soja em grãos e carne bovina - 

Jalapão Soja em grãos, milho em grãos, 

lenha, mandioca e gado em pé 
Soja em grãos, milho em grãos - 

Miracema do Tocantins Britas e cascalhos, cana de açúcar, 

lenha, soja em grãos e gado em pé 
Soja em grãos - 

Porto Nacional 
Cana de açúcar, britas e cascalhos, 

soja em grãos, produtos 

alimentícios, lenha 

Soja em grãos e álcool etanol 
Fertilizantes intermediários, 

materiais cerâmicos, álcool etanol 

Rio Formoso Britas e cascalhos, arroz em casca, 

melancia, soja me grãos, e lenha 
Carne bovina - 

Fonte: IBGE, DNPM, revista minérios e minerais, Secex, análise Macrologística 

 

A caracterização completa das microrregiões do Tocantins com o detalhamento da produção, 

principais polos econômicos, produtos e valores de exportação e importação, entre outras 

informações relevantes é apresentada no Relatório Técnico 2A – Cadeias Produtivas de 

Tocantins. 

 

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 Tocantins, neste sentido, 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 Tocantins, apresentada na Figura 39, 

onde percebe-se que as cadeias produtivas de soja em grãos representam 91,1% da 

movimentação em volume das exportações do estado, sendo assim selecionada como cadeia 

produtiva estratégica do comércio exterior do Tocantins. Já entre os importados, fertilizantes 
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intermediários, materiais cerâmicos e coque de petróleo representam 82,3% do volume 

movimentado. 

 

Figura 39: Balança Comercial do Tocantins - 2013 

 

Fonte: MDIC, análise Macrologística 

 

Portanto pela balança comercial foram selecionados 4 cadeias produtivas pelo volume 

movimentado, incluindo adubos e fertilizantes, cerâmica, soja e petróleo e derivados. 

O próximo passo é a análise do setor produtivo de Tocantins, visando a identificação das 

cadeias produtivas estratégicas do estado que não fazem parte da sua Balança Comercial.  

A análise da produção agropecuária do Tocantins, apresentada na Figura 40, mostra também 

a importância da cana-de-açúcar, da soja, arroz e milho em grãos, além dos bovinos. 
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Figura 40: Produção agropecuária do Tocantins - 2013 

 

Fonte: IBGE, análise Macrologística 

 

Assim sendo, pela produção agropecuária foram selecionados além da soja que já havia sido 

selecionada, arroz em casca, bovinos, cana-de-açúcar e milho em grãos. 

No que tange ao extrativismo e a silvicultura do estado, apresentada na Figura 41, além das 

cadeias já identificadas na análise da Balança Comercial, nota-se ainda a relevância das 

cadeias produtivas do calcário, rochas (britadas) e cascalho e madeira (lenha), localizadas 

principalmente na microrregião de Porto Nacional. 
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Figura 41: Produção extrativista e silvicultura do Tocantins - 2013 

 

Fonte: IBGE, ANP, DNPM, Revista Minérios e Minerais, análise Macrologística 

 

Por fim, em relação à produção industrial, apresentada na Figura 42, verifica-se que esta se 

localiza principalmente na microrregião de Porto Nacional, destacando-se os alimentícios e 

biocombustíveis, além dos minerais não metálicos (cimento). 

Figura 42: Produção industrial do Tocantins - 2012 

 

Fonte: IBGE, análise Macrologística 
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Feito as análises de produção, identificou-se 47 produtos produzidos ou consumidos dentro da 

área de estudo, e que podem representar um potencial de movimentação. 

Desta forma, conforme mostra a Figura 43, estes 47 produtos podem ser reagrupados em 13 

cadeias estratégicas selecionadas para o estado do Tocantins: adubos e fertilizantes, arroz, 

biocombustíveis, bovinos, calcário, madeira, mandioca, milho, petróleo e derivados, rochas e 

cascalhos e soja. 

Figura 43: Cadeias estratégicas selecionadas do Tocantins 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

 

As cadeias produtivas selecionadas são compostas por 47 produtos estratégicos que fazem 

parte dos seus respectivos processos logísticos de produção, no entanto, diversos desses 

produtos não representam fluxos relevantes de movimentação, inferiores a 10 mil toneladas 

anuais (o que representa aproximadamente o fluxo de uma carreta diária), ou então com 

consumo local junto aos locais de produção, não gerando fluxos de movimentação de cargas. 

Tais produtos foram excluídos da análise. 

A Figura 44 a seguir apresenta os produtos estratégicos selecionados para o Tocantins. 
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Figura 44: Produtos estratégicos selecionados do Tocantins 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Conforme já apresentado na metodologia do trabalho, para cada produto estratégico 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, 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 2A – Cadeias 

Produtivas do Tocantins. 

Além dos produtos estratégicos estudados com maior detalhe, o estudo trata também dos 

fluxos de produção e consumo de cargas do Tocantins, apresentados de maneira consolidada 

na Figura 45. Os fluxos de produção e consumo se concentram na região de Araguaína e 

Porto Nacional, que representam 54% do estado, e são compostos principalmente por soja em 

grãos, combustíveis e calcário agrícola.  
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Figura 45: Consolidado dos fluxos de produção e consumo Tocantins -2013 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Estes 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 Tocantins 

Como exposto na metodologia do presente trabalho, a priorização dos projetos logístico do 

Tocantins tem como objetivo principal a identificação de quais projetos de infraestrutura de 

transporte do estado apresentam maior potencial de geração de ganhos econômicos, sociais e 

ambientais para o estado, hierarquizando assim a prioridade de implantação destes projetos no 

curto prazo em função deste seu potencial desenvolvedor. 

Para tanto, esta etapa 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 Tocantins. Com isso o estudo identifica a demanda por 

infraestrutura de transporte de cada uma destas regiões, a qual é comparada com as suas 

respectivas ofertas de infraestrutura, mapeadas na avaliação das infraestruturas de transporte 

do Tocantins. O cruzamento de demanda e oferta de infraestrutura permite avaliar o seu uso 

identificando assim os principais gargalos da infraestrutura de transporte do estado. 
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Junto com a identificação dos gargalos existentes o estudo mapeou todos os projetos 

logísticos pertinentes para a movimentação de cargas e passageiros do Tocantins, os quais 

foram agrupados em quatro diferentes tipos de eixos, sendo eles: macroeixos estratégicos, 

macroeixos estruturantes e microeixos alimentadores e integradores, já apresentados na seção 

de metodologia do presente trabalho.  

Dentre estes, os projetos pertencentes aos macroeixos estratégicos já são prioritários por 

serem eixos de transporte estratégicos para a movimentação regional de cargas e passageiros. 

No caso dos demais eixos, as análises a seguir apresentadas identificam os macroeixos 

estruturantes e microeixos alimentadores e integradores propostos para o Tocantins que 

apresentam 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 Tocantins, é a identificação da 

utilização atual e futura da infraestrutura de transportes do estado. Para isso, foram estimados 

os fluxos de veículos atuais e futuros das rodovias, assim como a movimentação de cargas e 

passageiros nas hidrovias e ferrovias do estado. O propósito desta análise é compreender 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 Tocantins teve calculado o uso da sua infraestrutura 

logística, utilizando como base os fluxos de movimentação de cargas e passageiros 

identificados. A Figura 46 apresenta como exemplo a movimentação de carga e passageiros 

assim como a utilização da infraestrutura de transporte na microrregião do Bico de Papagaio. 
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Figura 46: Movimentação de cargas e passageiros e utilização da infraestrutura na microrregião do Bico do Papagaio 

- 2013 (2020) 

 

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

 

O detalhamento do uso da infraestrutura logística das demais microrregiões do Tocantins é 

apresentado no Relatório 3A - Priorização dos Projetos de Tocantins. 

Para o cálculo do VDM, utilizado como parâmetro para o uso da infraestrutura rodoviária, 

utilizou como base tanto a matriz origem-destino atual e futura dos produtos estratégicos 

estudados no Tocantins 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 estado. 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 Tocantins o modal rodoviário apresenta os principais fluxos de movimentação atualmente, 

na qual foi identificado que não há nem haverá gargalos atualmente e no futuro. No entanto, 

um dos motivos de apresentarem comprometimento das rodovias é a não implantação da 

malha rodoviária, além de trechos em péssimas condições de uso, o que limita a utilização da 

capacidade da mesma. 
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A Figura 47, mostra o uso esperado e condição da infraestrutura rodoviária no Tocantins em 

2020, caso nada seja feito em termos de implantação de novos projetos de infraestrutura de 

transporte no estado. Como pode ser percebido, não há gargalos na utilização das vias mas em 

alguns casos há comprometimento do nível de atendimento. 

Figura 47: Uso da infraestrutura rodoviária e identificação dos principais gargalos do modal no Tocantins – 2020 

 

Fonte: Pesquisa rodoviária CNT 2014, Análise Macrologística 

 

Com relação ao modal ferroviário, no Tocantins, a ferrovia Norte-Sul começou a sua operação 

a pouco tempo, e por isso apresenta pouco movimentação. É por este fato que não pode-se 

denotar gargalos atuais e futuros. Na Figura 49, é mostrada a movimentação ferroviária atual 

e projetada para 2020. 

Figura 48: Identificação dos gargalos de ferroviário do Tocantins – 2013 (2020) 

 
Fonte: ANTT, FNS, análise Macrologística 
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No caso dos portos, pela sua localização geográfica, o estado não os possui. No que tange à 

terminais hidroviários, o estado carece de infraestrutura, pois a mesma não os possui, 

sobretudo pelo fato das duas potenciais hidrovias Araguaia e Tocantins não apresentarem 

condições de navegabilidade comercial perene. 

O detalhamento dos principais gargalos atuais e futuros identificados para a infraestrutura 

logística do Tocantins pode ser encontrado no Relatório 3A - Priorização dos Projetos de 

Tocantins. 

4.1.3.2 Mapeamento dos projetos e eixos logísticos de transporte 

O mapeamento dos projetos e eixos logísticos de transporte do Tocantins procurou identificar 

todos os projetos de infraestrutura de transporte relevantes no estado do Tocantins, sendo que, 

para tanto, foram utilizadas diversas fontes, dentre elas: DNIT, DERTIINS, PAC, PAC2, 

PNLT, IIRSA, FIETO, BNDES, VALEC, ANTAQ, AHIMOR, AFITAR, Portal da 

transparência Pública e SEINFRA-TO.  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 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 49, foram mapeados 93 projetos logísticos pertinentes 

para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte no estado do Tocantins, os quais 

demandam um investimento total de R$ 18 bilhões para serem concluídos. 
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Figura 49: Projetos logísticos consolidado do Tocantins

 
Fonte: Seinfra-TO, Dertins, DNIT, Valec, análise Macrologística 
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A grande maioria dos projetos de infraestrutura do Tocantins está relacionada ao modal 

rodoviário que compreende 80 dos 93 projetos de infraestrutura logística existentes no estado. 

Estes projetos representam também aproximadamente 86% 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 ferroviária e 

hidroviária em Tocantins. 

Deste total de 93 projetos, 26 são somente planejados e 40 são apenas idéias que não fazem 

nem parte dos planos do governo, de modo que se fazem necessários a realização dos estudos 

técnicos, ambientais e econômicos que permitam iniciar os seus respectivos processos de 

implantação. Estes representam aproximadamente 34% do investimento total estimado. 

As Figuras 50 e 51 mostram respectivamente o sumário financeiro dos projetos logísticos de 

infraestrutura de transporte do Tocantins por modal e por status.  

Figura 50: Sumário dos projetos logísticos consolidados do Tocantins por modal 

 
Fonte: Análise Macrologística 

 

Figura 51: Sumário dos projetos logísticos consolidados do Tocantins por status do projeto – data base dez/13 

 
Fonte: Análise Macrologística 
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No Tocantins foram identificados 3 macroeixos estratégicos, o eixo rodoviário das BR-153 + 

BR-226, a ferrovia Norte-Sul e a Hidrovia do Tocantins, sendo estes macroeixos de transporte 

de âmbito regional, com grande potencial de movimentação de cargas e passageiros do estado 

que já foram selecionados como prioritários nos projetos Norte e Centroeste Competitivo da 

CNI, eles já são automaticamente priorizados neste estudo e são apresentados na Figura 52 a 

seguir. 

Figura 52: Macroeixos estratégicos do estado do Tocantins 

 

 
 

Fonte: Projetos Norte e Centroeste Competitivo, análise Macrologística 

 

De fato, a grande maioria dos macroeixos do estado de Tocantins são macroeixos 

estruturantes, que representam junto com os macroeixos estratégicos as vias arteriais do 

sistema de transporte do estado, sendo os principais responsáveis pela sua movimentação de 

cargas e passageiros. Os macroeixos estruturantes de Tocantins são: Ferrovias de Integração 

Oeste-Leste, Hidrovia do Araguaia, Rodovias federais BR-010, BR-153 entre Wanderlândia e 

Xambioá, BR-230, BR-235 e BR-243, e rodovias estaduais TO-030, TO-040/280/373, TO-

080 e TO-335. A Figura 53 a seguir apresenta os macroeixos estruturantes de Tocantins. 
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Figura 53: Macroeixos estruturantes do estado do Tocantins 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Conforme apresentado na metodologia, os microeixos alimentadores correspondem aos eixos 

de transporte que conectam os principais polos econômicos e municípios de cada 

microrregião dos estados aos macroeixos estratégicos e estruturantes. Já os microeixos 

integradores possibilitam o transporte intermunicipal de passageiros e mercadorias entre 

pequenos municípios sem no entanto terem relevância alimentadora para os macroeixos.  

No Tocantins foram identificados 23 microeixos alimentadores (projetos do 40 ao 62 na 

Figura 54) e 31 microeixos integradores (projetos do 63 ao 93 na Figura 54).  
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Figura 54: Projetos nos Microeixos alimentadores e integradores do estado do Tocantins 

           

Fonte: Análise Macrologística 

 

No Relatório 3A - Priorização dos Projetos de Tocantins, é possível ter acesso a ficha 

detalhada de todos os projetos logísticos identificados para o Tocantins 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 de gerar o desenvolvimento 

econômico e social do estado de Tocantins diante dos investimentos necessários para a sua 

implantação. 

Conforme já apresentado, os projetos logísticos pertencentes aos macroeixos estratégicos já 

foram considerados como prioritários nos projetos Norte Competitivo e Centro-Oeste 

Competitivo por conta de sua importância estratégica regional e continuam como prioritários 

para o Tocantins, conforme a Figura 55. Deste modo, tais projetos já são considerados como 

projetos logísticos estratégicos para os dois estados em estudo.  

Dentre os três macroeixos do estado, todos tiveram avaliado seus respectivos impactos 

econômicos e socioambientais potencialmente gerados pela sua implantação. Este 

detalhamento é apresentado individualmente para cada macroeixo estruturante no Relatório 

3A - Priorização de Projetos de Tocantins.  
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Figura 55: Matriz de priorização de investimentos - Macroeixos estratégicos do Tocantins 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Já para os macroeixos estruturantes, foram identificados 9, porém apenas 7 deles apresentam 

projetos rodoviários, hidroviários e ferroviários, conforme mostra a Figura 56. 

Figura 56: Macroeixos estruturantes do estado do Tocantins 

 

Fonte: Análise Macrologística 
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Após toda a análise dos macroeixos estruturantes foram identificados quais seriam 

priorizados.  Posicionando os resultados destes macroeixos em análise na matriz de 

priorização, apresentada na Figura 57, identifica-se três eixos que trazem maiores benefícios 

socioambientais além de um maior benefício econômico diante dos investimentos necessários 

para a sua implantação, sendo eles: eixos BR-153 entre Wanderlândia a Xambioá, BR-230 e 

BR-242. 

Figura 57: Matriz de priorização de investimentos - Macroeixos estruturantes do Tocantins

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

O eixo da BR-242 é o que traz maior influência econômica, mesmo que seu benefício 

socioambiental seja um pouco menos do que outros eixos, assim como os eixos da BR-153 e 

BR-230.  

Por gerar grande influência econômica, o eixo da ferrovia de interligação Oeste Leste também 

merece destaque, porém foi desconsiderada na priorização devido ao seu elevado 

investimento, sendo assim o eixo da BR-242 o que apresenta maior influência econômica para 

a região, conforme a Figura 58. 
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Figura 58: Influência econômica e socioambiental dos macroeixos estruturantes do Tocantins 

 

Fonte: Análise Macrologística 

Com relação aos microeixos alimentadores do Tocantins, quatro 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 encontram-se apresentados 

na Figura 59 a seguir.  

Figura 59: Matriz de priorização de investimentos – Microeixos alimentadores do Tocantins 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Para os microeixos integradores foram selecionados 7 projetos que tem beneficiam o maior 

número de veículos por milhão de real investido, conforme a Figura 60. 
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Figura 60: Priorização de projetos em microeixos integradores do Tocantins 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Por fim, a Figura 61 apresenta os 30 projetos prioritários para investimentos em 

infraestrutura de transporte no Tocantins, sendo treze deles pertencentes aos microeixos 

estratégicos e outros 17 projetos referentes aos macroeixos estruturantes e microeixos 

alimentadores e integradores do estado. 
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Figura 61: Macro e microeixos prioritários e seus projetos de investimento no Tocantins

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Os 30 projetos prioritários do Tocantins demandam um investimento total R$ 4,4 bilhões. 

Dentre estes projetos 8 são pertencentes ao modal hidroviário, sendo responsáveis por 80,1% 

da demanda por investimentos por conta dos altos custos das eclusas a serem construídas na 

Hidrovia do Tocantins. Os demais projetos compreendem 21 projetos rodoviários e um 

projeto ferroviário que juntos representam 19,9% dos investimentos necessários.  

Destes projetos prioritários 14 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. No entanto, vale citar que metade destes projetos está com as suas obras 

paralisadas. Por outro lado, três projetos já apresentam estudos técnicos, ambientais e 

econômicos desenvolvidos, devendo ser exercida uma pressão para a liberação dos editais e 

licitação das obras. Estes dois grupos de projetos representam 27,6% das necessidades de 

investimentos, possíveis de serem executados em um mais breve período de tempo. 

Por outro lado, sete dos projetos prioritários estão ainda na fase de planos e seis ainda são 

apenas idéias lançadas nos fóruns de discussão deste estudo. Ambos dependem da elaboração 

de estudos técnicos, econômicos e ambientais que deem sustentação para o seu processo de 
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implantação, o que dificulta ou retarda as possibilidades da sua execução em curtos períodos 

de tempo. Para este grupo de projetos são necessárias ações tanto do Poder Público 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 importância e 

prioridade na implantação destes projetos. Estes treze projetos representam 72,4% das 

necessidades de investimentos prioritárias do estado do Tocantins.  

As Figuras 62 e 63 mostram respectivamente o sumário financeiro dos projetos logísticos de 

infraestrutura de transporte prioritários do Tocantins por modal e por status.  

Figura 62: Sumário dos projetos logísticos prioritários do Tocantins por modal 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Figura 63: Sumário dos projetos logísticos prioritários do Tocantins por status  

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

O detalhamento do processo e das análises de priorização dos projetos logísticos do Tocantins 

á apresentado no Relatório 3A - Priorização dos Projetos Logísticos de Tocantins. 
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4.2 Roraima 

4.2.1 Situação logística atual de Roraima 

Roraima possui uma infraestrutura de transporte multimodal composta por rodovias e 

hidrovia, concentrada principalmente no entorno da capital Boa Vista. É um estado 

fortemente dependente do modal para o transporte e movimentação regional de cargas e 

passageiros, modal de maior custo de frete por TKU, além de ser o modal que mais emite 

gases do efeito estufa. Esta infraestrutura é apresentada a seguir ao longo deste Capítulo. 

4.2.1.1 Rodovias 

Roraima possui um total de 2.770 km de rodovias implantadas e mais 940 km de rodovias 

ainda planejadas, o que faz com que diversas regiões do estado não possuam infraestrutura de 

acesso rodoviário. Além disso, apenas 1.496 km são pavimentados, o equivalente a 

aproximadamente 55% do total das rodovias implantadas. 

A densidade rodoviária de Roraima é de aproximadamente 12,3 km de rodovias para cada mil 

km2 de área territorial, parâmetro 65 vezes inferior à densidade rodoviária do estado de São 

Paulo. Se considerarmos somente as rodovias pavimentadas, a densidade de Roraima é de 

apenas 6,7 km de rodovias pavimentadas por mil km2 de área territorial, aproximadamente 18 

vezes inferior à do estado de São Paulo. Tal fato, logo demonstra a carência de Roraima com 

relação a este 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-210, a BR-401, a BR-

431, a BR-432, a BR-433, a RR-203, a RR-205, a RR-207, a RR-319, a RR-343, a RR-403 e a 

RR-460, as quais totalizam juntas uma extensão de 2.770 km. Aproximadamente 55% do 

percurso total destas rodovias encontram-se em condições ruins ou péssimas de tráfego, 

dificultando ou mesmo impedindo a movimentação rodoviária de cargas e passageiros. De 

fato, apenas 5% da extensão total destas rodovias encontram-se em boas condições de tráfego, 

geralmente em trecho localizados no entorno dos principais municípios do estado. Deste 

modo, imensas regiões de Roraima permanecem sem rodovias de acesso adequadas, o que 

resulta em baixos índices de desenvolvimento em diversas regiões. A Figura 64 apresenta a 

localização e a condição atual destas principais rodovias.   
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Figura 64: Localização e condição geral das principais rodovias de Roraima – 2014 

 

Fonte: DNIT, CNT, análise Macrologística 

 

Dentre estas rodovias merecem destaque as rodovias Federais BR-174, BR-401 e BR-432, e a 

rodovia estadual RR-205. 

A BR-174, também conhecida por Manaus-Boa Vista, é uma rodovia longitudinal, que 

interliga os estados brasileiros de Roraima e Amazonas à Venezuela. É a única ligação 

rodoviária de Roraima com o resto do país, sendo sua maior e principal rodovia.  

A extensão da rodovia dentro de Roraima é de 715,7 km apresentando, principalmente, 

condições de regulares de uso na maior parte do seu percurso. Na região entre Caracaraí e o 

entroncamento com a BR-433 a rodovia encontra-se em boas condições de tráfego. Ao longo 

do seu percurso a rodovia atende importantes municípios do estado como, por exemplo, 

Rorainópolis, Caracaraí, Mucajaí e Boa Vista.  

A BR-401, por sua vez, interliga a capital, Boa Vista, com os municípios de Bonfim e 

Normandia, ambos na fronteira com a Guiana. Esta rodovia é utilizada para o acesso ao Porto 

de Georgetown, passando por Lethem-Guiana Inglesa. A extensão da rodovia é de 185,0 km 

apresentando condições variando entre péssimas, ruins e regulares de uso. Os principais 

municípios no trajeto são Boa Vista, Bonfim e Normandia.  
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A BR-432 é uma rodovia federal que corta o interior do estado de Roraima ligando a rodovia 

BR-401 à BR-174 e BR-210, na altura da Vila Novo Paraíso, município de Caracaraí. 

Parcialmente asfaltada, conecta a cidade do Cantá e algumas vilas do município ao sistema 

rodoviário do estado. Atravessa no seu trecho norte uma vegetação de cerrado (localmente 

denominado lavrado), chegando à floresta amazônica em seu trecho centro-sul.  

Possui 217,2 km de extensão, sendo que 89% da rodovia encontram-se em péssimas 

condições de tráfego. É uma alternativa à BR-174 entre Boa Vista e Manaus, pois sua 

extensão tem 34 km a menos do que o mesmo trecho pela BR-174. 

Já a rodovia estadual RR-205 é a única ligação da sede do município de Alto Alegre ao 

restante do estado. Possui 87 km de extensão variando entre condições péssima e regular de 

tráfego. Fornece acesso ainda a diversas fazendas de atividades agropecuárias e parques 

aquáticos da capital. 

Em Roraima nota-se que a ausência de infraestrutura rodoviária cria um isolamento 

geográfico de diversas regiões do Estado, impactando na criação de novos polos econômicos 

do estado. Tal fato, entre outros problemas, eleva o custo de transporte da região, tanto 

rodoviário devido às más condições e dificuldades de acesso deste modal, quanto para o 

hidroviário devido à ausência de competição no transporte. 

Essa baixa eficiência e alto custo do transporte regional em Roraima tem gerado perda de 

competitividade da indústria do estado, gerando gargalos ao desenvolvimento econômico e 

social do estado. 

A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), do modal 

rodoviário no estado de Roraima apresenta as seguintes principais conclusões. Vide Figura 

65. 
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Figura 65: Análise SWOT do modal rodoviário em Roraima 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

O detalhamento do diagnóstico da situação atual das rodovias de Roraima é apresentado no 

Relatório Técnico 1B - Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura de Roraima. 

4.2.1.2 Hidrovias 

O estado de Roraima possui uma ampla malha hidrográfica, no entanto, o termo modal 

hidroviário pode ser mal utilizado quando trata-se 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 não é encontrada na grande maioria dos rios do estado e da região 

Amazônica como um todo. 

Foram mapeados em Roraima 5 principais rios navegáveis, sendo eles: rio Branco, rio 

Apiaú/Mucajaí, rio Jauaperi, rio Paraná do Firmino/Uraricoera e rio Tacutu. A Figura 66 

mostra a localização geográfica destes rios. Dos mesmos, apenas o rio Branco tem potencial 

de navegação comercial em parte do ano. 
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Figura 66: Principais rios navegáveis de Roraima – 2013  

 

Fonte: ANTAQ, DNIT, análise Macrologística 

 

O rio Branco possui 472 km de extensão navegável entre a foz no rio Negro até a cidade de 

Caracaraí (RR), assim como uma profundidade mínima de 0,8 metros, permitindo comboios 

com 4 metros de calado na estação das cheias. Não há fluxos de passageiros comerciais, 

apenas fluxo de ribeirinhos. Existe apenas de movimentação de carga, principalmente, 

combustíveis em parte do ano na época das cheias. 

Os demais rios não apresentam condições para serem comercialmente navegáveis. 

A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), do modal 

hidroviário no estado de Roraima apresenta as seguintes principais conclusões. Figura 67. 
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Figura 67: Análise SWOT do modal hidroviário em Roraima 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

O detalhamento do diagnóstico da situação atual das hidrovias de Roraima é apresentado no 

Relatório Técnico 1B - Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura de Roraima. 

4.2.1.3 Portos e terminais hidroviários 

A infraestrutura portuária de cargas de Roraima conta com apenas um Terminal Uso 

Privativo, conforme mostra a Figura 68 a seguir. 
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Figura 68: Portos e Terminais de Uso Privativo de Roraima 

 

Fonte: ANTAQ, AHIMOC, Transpetro, análise Macrologística 

 

O terminal privativo de Caracaraí é localizado na margem esquerda do rio Branco e é 

administrado pela Petrobras. É destinado a operar apenas com balsas ou embarcações de 

pequeno porte no transporte de combustíveis, com a finalidade de armazenagem e distribuição 

de derivados de petróleo e álcoois, conforme mostra a Figura 69. 

Figura 69: Fotos do Terminal de Uso Privativo de Caracaraí 

 

A hidrovia é operacional apenas 8 meses por ano. Sua profundidade mínima é de 1,3 m, no 

período das cheias e de 0,8 m, no período de águas baixas.  
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Além do terminal em Caracaraí outros 5 portos têm relevância para o estado de Roraima, o 

terminal privativo de Chibatão (AM), o terminal privativo Superterminais (AM), o terminal 

privativo Hermasa Graneleiro (AM), o porto público de Cabello (Venezuela) e o porto 

público de Georgetown (Guiana). 

O terminal de Chibatão é do tipo PANAMAX com 4 berços com calado de 30 metros nas 

cheias e área total disponível de 1,2 milhões de m². Localizado na margem esquerda do Rio 

Negro no município de Manaus, possui um cais flutuante de 431,5 metros de comprimento 

por 22,5 metros de largura com uma ponte de acesso de 300 metros. Tem capacidade para 

receber navios de 350 m, mas o maior que atraca atualmente é da Aliança, com 210,0 m. 

Superterminais também é do tipo PANAMAX com 1 píer e 2 berços com calado de 35 metros 

nas secas e 50m nas cheias. Localiza-se na margem esquerda do Rio Negro no município de 

Manaus, possuindo um cais flutuante de 300 metros de comprimento por 22 de largura com 

uma ponte de acesso de 250 metros. 

Já o Terminal de Uso Privativo Hermasa Graneleiro se localiza na margem esquerda do Rio 

Amazonas, no município de Itacoatiara-AM a 211 km de Manaus e é administrado pela 

empresa Hermasa Graneleiro. Trata-se de um terminal de transbordo com acesso exclusivo 

pela hidrovia do rio Amazonas, que dá acesso aos eixos hidroviários dos rios Madeira e 

Tapajós. Sua infraestrutura inclui um píer flutuante de 90 metros composto por um berço para 

barcaças e um berço para navios do tipo PANAMAX, destinados à movimentação de soja e 

milho para exportação, além de farelo de soja e óleo de soja fabricados na usina esmagadora 

que faz parte do complexo. 

O porto público de Cabello, assim como os demais, também é do tipo PANAMAX e localiza-

se na costa do Caribe, a 212 km a Oeste de Caracas. Possui 44 berços em 1.600 m de cais para 

navios oceânicos e 825 m de cais para cabotagem com calado variando entre 11 e 12 metros, 

além de armazéns para 992.000 tons com uma área de 62.000 m² e 375.000 de pátio.  

Por fim, o porto de Georgetown é do tipo Handymax e localiza-se na costa do Oceano 

Atlântico, na Boca do Rio Demerara. O porto possui diversos cais nos seus quase 2 km de 

costado sendo que os principais são um cais de 274 metros de comprimento com esteira para 

açúcar e outro de 292 metros com 1 berço. O calado varia entre 5,0 e 8,0 metros limitando-o a 

navios de 15 mil tons. O porto tem altos custos de operação e precisa ser modernizado 
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A movimentação total de cargas conteinerizadas dos portos e terminais de maior relevância 

para o estado de Roraima é apresentada na Figura 70 a seguir. 

Figura 70: Movimentação de cargas conteinerizadas nos portos e terminais de maior relevância para o estado de 

Roraima - 2014 

 

Fonte: ANTAQ, CEPAL, análise Macrologística 

 

A importância da movimentação de cargas nos portos de maior relevância para o estado de 

Roraima, tanto em carretas semi-reboque do tipo baú quanto em contêineres, pode ser 

observada na Figura 71 que apresenta os principais produtos embarcados e desembarcados 

nos portos e terminais de relevância para o estado.  
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Figura 71: Movimentação de cargas nos portos e terminais de relevância para Roraima – 2014 

 

Fonte: ANTAQ, análise Macrologística 

 

O detalhamento das características físicas e operacionais dos portos e terminais do estado e 

relevantes para Roraima, que inclui o mapeamento dos números de berços, capacidade 

estática de armazenagem, equipamentos para movimentação, entre outras informações, 

encontra-se no Relatório 1B - Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura de Roraima. 

Observa-se que a infraestrutura portuária é de fundamental importância para o estado de 

Roraima, tanto para a competitividade da economia e da sua indústria quanto para o 

desenvolvimento social nas suas regiões mais remotas. A partir da avaliação e das análises 

realizadas, a análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT), do 

modal portuário para o estado de Roraima apresenta as seguintes principais conclusões. Vide 

Figura 72. 
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Figura 72: Análise SWOT do modal portuário em Roraima 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

4.2.1.4 Aeroportos 

Com relação aos aeroportos, Roraima conta com quatro principais aeroportos localizados nos 

municípios de Boa Vista, Caracaraí, Alto Alegre e Pacaraíma.  

Dentre os principais aeroportos merece destaque o Aeroporto Internacional Atlas Brasil 

(SBBV) em Boa Vista. Inaugurado em fevereiro de 1973 o aeroporto atende aeronaves até o 

tipo Boeing 767 e é administrado pela INFRAERO. É localizado a 3,5 km do centro de Boa 

Vista, tem área total de 11,7 milhões m² e espaço para 7 aeronaves estacionadas. Atende às 

companhias aéreas TAM, GOL e AZUL com capacidade para 1,4 milhões de passageiros ao 

ano. O comprimento da pista é de 2,7 km e as principais cargas são peças de reposição. 

Dentro os demais principais aeroportos o de Caracaraí é um dos 3 aeroportos do estado de 

Roraima incluídos no PDAR - Plano de Desenvolvimento da Aviação Regional, criado pelo 

Governo Federal em 2012, que será reformado para voltar a receber voos regulares de cargas 

e passageiros. 

O aeroporto de Pacaraíma, chamado de Surumu, não possui voos regulares de cargas e 

passageiros, assim como o aeroporto de Alto Alegre, Surucucus, que serve como base aérea 

para o exército brasileiro. 
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A análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (análise SWOT) do modal 

aeroportuário em Roraima apresenta as seguintes principais conclusões. Vide Figura 73. 

Figura 73: Análise SWOT do modal aeroportuário em Roraima 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

O detalhamento do diagnóstico da infraestrutura aeroportuária de Roraima é apresentado no 

Relatório Técnico 1B - Avaliação da Situação Atual da Infraestrutura de Roraima. 

4.2.2 Diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais de Roraima 

O diagnóstico dos polos produtivos atuais e potenciais de Roraima tem o objetivo de avaliar a 

movimentação de cargas atual e futura do estado, o que, juntamente com a movimentação de 

passageiros, compreende as demandas atuais e futura de utilização da infraestrutura de 

transporte existente. 

4.2.2.1 Caracterização das microrregiões  

Roraima possui quatro microrregiões definidas pelo IBGE, sendo elas: Boa Vista, Caracaraí, 

Nordeste de Roraima e Sudeste de Roraima. A microrregião de Boa Vista é de fato a mais 

importante do estado, representando 78,4% da população, 71,2% do PIB, 40,1% das 

exportações e 100% das importações, conforme apresentado na Figura 74 a seguir.  
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Figura 74: Caracterização geral das microrregiões de Roraima 

 

Fonte: IBGE, Secex, análise Macrologística 

 

Os principais produtos de Roraima são lenha, toras, serrados e banana. A Tabela 2 a seguir 

apresenta os principais produtos produzidos, exportados e importados pelas diversas 

microrregiões de Roraima. 

 

Tabela 2: Principais produtos produzidos, exportados e importados pelas microrregiões de Roraima 

Microrregião 
Principais produtos 

produzidos em volume 

Principais produtos 

exportados em valor 

Principais produtos 

importados em valor 

Boa Vista Lenha, mandioca, soja em grãos, 

arroz em grãos, carne bovina 

Soja em grãos, pedra britada, 

serrados 

Materiais cerâmicos, vidro e farinha 

de trigo 

Caracaraí Toras, banana, lenha, mandioca, 
gado em pé 

serrados - 

Nordeste de Roraima Britas e cascalhos, arroz em casca, 

lenha, mandioca, toras 
- - 

Sudeste de Roraima Banana, mandioca, toras, lanranja e 

lenha 
serrados - 

 

Fonte: IBGE, DNPM, Revista Minérios e Minerales, Secex, análise Macrologística 

 

A caracterização completa das microrregiões de Roraima com o detalhamento da produção, 

principais polos econômicos, produtos e valores de exportação e importação, entre outras 



Microeixos de Transporte dos Estados de Roraima e Tocantins 

Relatório Executivo  84 

 

informações relevantes é apresentada no Relatório Técnico 2B – Cadeias Produtivas de 

Roraima. 

4.2.2.2 Detalhamento das cadeias produtivas  

O detalhamento das cadeias produtivas envolve a identificação dos principais fluxos 

logísticos atuais e futuros das principais cadeias produtivas de Roraima. Para isso, o primeiro 

passo é a seleção das cadeias produtivas estratégicas mais representativas para a 

movimentação de cargas do estado, as quais tiveram seus fluxos logísticos detalhadamente 

mapeados, uma vez que estes representam a principal demanda por infraestrutura de 

transporte do estado. 

A análise parte da Balança Comercial do estado, apresentada na Figura 75, mostra que as 

cadeias produtivas da madeira e soja representam 88,3% da movimentação em volume da 

Balança Comercial de Roraima. Analisando o valor movimentado, nota-se também a 

importância da cerâmica, vidro e trigo, que junta com as demais cadeias relevantes em 

volume representam 83% da movimentação em valor da Balança Comercial de Roraima. 

Figura 72: Balança Comercial de Roraima - 2013 

 

Fonte: Secex, análise Macrologística 
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O próximo passo da metodologia proposta de trabalho é a análise do setor produtivo de 

Roraima, visando a identificação de cadeias produtivas relevantes para o estado que, no 

entanto, não fazem parte da sua Balança Comercial.  

A análise da produção agropecuária de Roraima, apresentada na Figura 76, mostra também a 

importância para o estado das cadeias da mandioca, banana, arroz em casca, melancia, 

bovinos e laranja. 

 

Figura 76: Produção agropecuária do Roraima 2013 

 

Fonte: IBGE, análise Macrologística 

 

No que tange ao extrativismo mineral e a produção de silvicultura do estado, apresentados na 

Figura 77, além das cadeias estratégicas já relevantes para o comércio exterior de Roraima, 

nota-se também a relevância das cadeias produtivas de rochas e cascalhos, e da madeira 

(lenha e toras). 
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Figura 77: Produção extrativista e silvicultura de Roraima– 2013 

 

Fonte: IBGE, DNPM, análise Macrologística 

 

Por fim, no que tange a produção industrial, apresentada na Figura 78, estão localizadas 

próximo à principal rodovia do estado a BR- 174. Além dos principais segmentos da indústria 

do estado já selecionados nas etapas anteriores, nota-se também a relevância das cadeias 

alimentícias, bebidas e materiais não metálicos, que, juntas com as demais cadeias industriais 

já selecionadas, representam 93,5% de toda a produção industrial de Roraima. 

Figura 78: Produção industrial de Roraima – 2013 

 
Fonte: IBGE, análise Macrologística 
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Desta forma estas cadeias produtivas relevantes na produção e movimentação de cargas do 

estado foram devidamente adicionadas as cadeias produtivas estratégicas já selecionadas, 

totalizando doze cadeias produtivas estratégicas no estado de Roraima: Arroz, bebidas, 

bovinos, cerâmica, fruticultura, madeira, mandioca, pescados, rochas e cascalhos, soja, trigo e 

vidros.  

A Figura 79 apresenta um resumo da seleção das cadeias produtivas estratégicas de Roraima. 

Figura 76: Cadeias estratégicas selecionadas de Roraima 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

As cadeias produtivas estratégicas selecionadas em Roraima são compostas por 46 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 10 mil toneladas anuais (o que representa aproximadamente o fluxo de uma 

carreta diária), ou então por apresentar consumo local, próximo às áreas de produção. Tais 

produtos foram excluídos da análise. 

Com isso, conforme apresenta a Figura 80 a seguir, foram selecionados 10 principais 

produtos estratégicos para serem detalhadamente estudados em Roraima. 
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Figura 80: Produtos estratégicos selecionados de Roraima 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Cada produto estratégico teve mapeados detalhadamente 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, 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 2B – Cadeias 

Produtivas de Roraima. 

Além dos fluxos atuais e futuros dos produtos estratégicos o estudo também analisa os fluxos 

de produção e consumo de cargas de Roraima assim como os novos projetos minerais e 

industriais em desenvolvimento no estado. A Figura 81 apresenta de maneira consolidada os 

principais fluxos de produção e consumo do estado. 
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Figura 81: Consolidado dos fluxos de abastecimento de Roraima – 2013 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Estes 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. 

4.2.3 Priorização de projetos logísticos de Roraima 

A priorização dos projetos logísticos de Roraima 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 estes projetos para a implantação por serem estratégicos 

para o desenvolvimento do estado. 

Para tanto, esta 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 de Roraima. Com 

isso identifica-se as demandas atuais e futuras por infraestrutura de transporte de cada uma 

destas regiões, as quais são comparadas com a capacidade de movimentação desta 

infraestrutura, já mapeada anteriormente, identificando assim os principais gargalos existentes 

e potenciais. 
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Por fim, foram identificados todos os projetos logísticos relevantes para a movimentação de 

cargas e passageiros de Roraima, os quais foram analisados e priorizados de acordo 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 de Roraima 

foram analisados e estimados os fluxos de veículos nas rodovias do estado, assim como a 

movimentação de cargas e passageiros em sua hidrovia.  

O propósito desta análise é compreender se a oferta atual de infraestrutura está adequada ou 

não à demanda por transporte existente e futura de Roraima, fornecendo assim subsídios para 

a identificação e priorização dos projetos logísticos existentes. 

Para tanto, conforme mostra como exemplo a Figura 82, cada microrregião de Roraima teve 

calculado o uso atual e projetado da sua infraestrutura de transporte.  
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Figura 82: Movimentação de cargas e passageiros e utilização da infraestrutura na microrregião de Caracaraí  

– 2013 (2020) 

 

 

Fonte: ANTAQ, DNIT, IBGE, análise Macrologística 

 

O detalhamento do uso da infraestrutura logística das demais microrregiões de Roraima é 

apresentado no Relatório 3B - Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos em Roraima. 

Para o cálculo do VDM, utilizado como parâmetro para o uso da infraestrutura rodoviária, 

utilizou-se como base tanto a matriz origem-destino atual e futura dos produtos estratégicos 

estudados em Roraima 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 Roraima. No caso da hidrovia 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. 

Não foram identificados gargalos de capacidade no modal rodoviário em Roraima, ou seja, a 

capacidade de rodovias está muito além da demanda de utilização. Apesar de não serem 

identificados gargalos de capacidade, observa-se que as condições de tráfego em importantes 
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trechos rodoviários do estado são ruins ou mesmo péssimas, o que compromete a eficiência 

deste modal devido ao elevado custo e tempo necessário para o transporte, o que até mesmo 

inibe a sua utilização. Mesmo considerando-se o crescimento projetado nos fluxos de veículos 

para 2020, nas condições atuais não são esperados gargalos de capacidade. 

A Figura 83, apresentada a seguir, mostra o uso esperado da infraestrutura rodoviária de 

Roraima no ano de 2020. Pode-se notar que os trechos com nível de atendimento 

comprometido devido às condições ruins ou péssimas são encontrados tanto em rodovias 

estaduais, como a RR-203, RR-205, RR-171 e RR-319, assim como em rodovias federais, 

como a BR-174, BR-210, BR-401, BR-432 e BR-433. 

Figura 83: Uso da infraestrutura rodoviária e identificação dos principais gargalos do modal em Roraima – 2020 

 

Fonte: Análise Macrologística 

No caso de Roraima, o gargalo encontrado não é devido à falta de capacidade das rodovias e 

sim ao bloqueio de circulação de veículos de carga a partir das 18hs (o que equivale a metade 

do ano) na divisa entre o estado de Roraima e o Amazonas em uma reserva indígena, bloqueio 
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este que gera entraves na circulação de cargas, aumentando os custos de frete, além de gerar 

um gargalo de desenvolvimento social e econômico do estado.  

4.2.3.2 Mapeamento dos projetos e eixos logísticos de transporte 

O mapeamento dos projetos e eixos logísticos de transporte de Roraima 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, FIER e 

SEINF-RR. 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 principal de movimentação, assim como a 

data de início e a data de conclusão prevista do projeto e o seu status em dezembro 2015. 

Ao todo, conforme apresenta a Figura 84, foram mapeados 33 projetos logísticos relevantes 

para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte no estado de Roraima, os quais 

demandam um total de R$ 1,2 bilhões em investimentos para serem concluídos. 

Figura 84: Projetos logísticos consolidados de Roraima 

 

Fonte: Análise Macrologística 
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Com relação aos projetos existentes, de fato, a grande maioria dos projetos de infraestrutura 

de Roraima estão relacionados ao modal rodoviário, que compreende 32 dos 33 projetos de 

infraestrutura logística existentes. Os investimentos necessários neste modal representam 

aproximadamente 99,9% da necessidade total de investimentos propostos para Roraima.  

No caso do modal hidroviário nota-se novamente a ausência de projetos de infraestrutura de 

transporte em Roraima, neste caso foi identificado apenas um projeto. Vale mencionar ainda 

que dos 33 projetos propostos 17 estão em andamento, sendo necessária maior fiscalização 

para garantir a conclusão das obras. Estes projetos representam, aproximadamente, 63% do 

investimento residual estimado. Por outro lado, 12 projetos ainda são idealizados, 

representando 28% do investimento residual, precisando da realização de estudos técnicos, 

ambientais e econômicos que permitam iniciar os seus respectivos processos de implantação.  

As Figuras 85 e 86 mostram respectivamente o sumário financeiro dos projetos logísticos de 

infraestrutura de transporte de Roraima por modal e por status.  

 

Figura 85: Sumário dos projetos logísticos consolidados de Roraima por modal 

 

 

Fonte: Análise Macrologística 
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Figura 86: Sumário dos projetos logísticos consolidados de Roraima por status do projeto – data base dez/15 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Os 33 projetos logísticos identificados em Roraima foram adequadamente distribuídos 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 definições 

encontram-se expostas na metodologia do presente trabalho.  

A localização geográfica de Roraima faz com que o estado possua no seu território apenas um 

macroeixo estratégico prioritário para o transporte regional de cargas e passageiros, sendo ele 

a BR-174 entre Boa Vista e Jundiá, apresentado na Figura 87 a seguir. 
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Figura 87: Macroeixos estratégicos prioritários do estado de Roraima 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

De fato, a grande maioria dos macroeixos do estado de Roraima são macroeixos estruturantes, 

que representam junto com os macroeixos estratégicos as vias arteriais do sistema de 

transporte do estado, sendo os principais responsáveis pela sua movimentação de cargas e 

passageiros. Os macroeixos estruturantes de Roraima são: BR-174 entre Boa Vista e 

Pacaraíma (fronteira com Venezuela), BR-401 entre Bonfim e Boa Vista, BR-432 entre Boa 

Vista e Vila Novo Paraíso, RR-205 entre Alto Alegre e Boa Vista e a Hidrovia do Rio 

Branco. A Figura 88 a seguir apresenta os macroeixos estruturantes de Roraima. 
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Figura 88: Macroeixos estruturantes do estado de Roraima 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Conforme apresentado na metodologia, os microeixos alimentadores correspondem aos eixos 

de transporte que conectam os principais polos econômicos e municípios de cada 

microrregião dos estados aos macroeixos estratégicos e estruturantes. Já os microeixos 

integradores possibilitam o transporte intermunicipal de passageiros e mercadorias entre 

pequenos municípios sem no entanto terem relevância alimentadora para os macroeixos.  

Em Roraima foram identificados 6 microeixos alimentadores (apresentado na Figura 89) e 11 

microeixos integradores (apresentados na Figura 90).  
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Figura 89: Microeixos alimentadores do estado de Roraima 

 

Fonte: Análise Macrologística 
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Figura 90: Microeixos integradores do estado de Roraima 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

No Relatório 3B - Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos em Roraima 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 desenvolvimento 

econômico e social do estado de Roraima diante dos investimentos necessários para a sua 

implantação. 

Conforme já apresentado, os projetos logísticos pertencentes aos macroeixos estratégicos  

foram considerados como prioritários por conta de sua importância estratégica regional. Este 

macroeixo estratégico compreende 2 projetos logísticos: a duplicação da rodovia e a 

construção de passarelas, baias para ônibus e abrigo para passageiros. Estes projetos 

representam uma demanda por investimentos da ordem de R$ 21,4 milhões. 
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Apesar de contar com apenas 1 macroeixo estratégico, a dimensão territorial de Roraima faz 

com que o estado possua outros 5 macroeixos estruturantes. Todos estes macroeixos 

estruturantes tiveram avaliados os seus respectivos impactos econômicos e socioambientais 

potenciais dada a sua implantação, cujo detalhamento encontra-se apresentado 

individualmente para cada macroeixo no Relatório 3B - Priorização dos Projetos Logísticos 

Estratégicos em Roraima.  

Posicionando os resultados destes 5 macroeixos em estudo na matriz de priorização, 

apresentada na Figura 91, identifica-se apenas o eixo da RR-205 entre Alto Alegre e Boa 

Vista como destaque, tanto por trazer relevantes benefícios socioambientais quanto pelo 

maior potencial de benefício econômico diante dos investimentos necessários para a 

implantação. 

Figura 91: Matriz de priorização de investimentos - Macroeixos estruturantes de Roraima 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

A RR-205 entre Boa Vista e Alto Alegre é uma importante via devido, principalmente, aos 

investimentos recentes em piscicultura e soja alavancando o desenvolvimento regional e 

benefícios sociais gerados pela sua implantação. 

As análises de influência econômica, apresentada na Figura 92 a seguir, e de geração de 

economias dos macroeixos estruturantes também apresentam outros três eixos com elevado 
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potencial para o desenvolvimento econômico e social do estado de Roraima no médio/longo 

prazo, sendo eles: o eixo rodoviário da BR-174 entre Pacaraíma e Boa Vista, BR-401 de 

Bonfim à Boa Vista e BR-432 entre Boa Vista e Vila Novo Paraíso.  

Figura 92: Influência econômica e socioambiental dos Macroeixos estruturantes de Roraima 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

O macroeixo da BR-174 Norte possibilita o acesso do estado à Venezuela, sendo uma 

importante via para o escoamento da exportação, assim como o eixo da BR-401 que liga o 

estado à Georgetown na Guiana. Já o eixo da BR-432 possibilita uma alternativa à BR-174 

reduzindo a distância rodoviária para algumas rotas. 

No caso dos microeixos alimentadores de Roraima, conforme mostra a Figura 93 que 

apresenta a matriz de priorização para os microeixos, três projetos se destacam dos demais 

com relação ao seu potencial de influência econômica e socioambiental diante dos 

investimentos demandados para a sua implantação, sendo assim estes projetos considerados 

prioritários para o estado no curto prazo. Outros cinco projetos têm potencial de priorização, 

ou seja, seriam priorizados no médio/longo prazo. 
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Figura 93: Matriz de priorização de investimentos – Microeixos alimentadores de Roraima 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Já entre os microeixos integradores de Roraima, conforme mostra a Figura 94 que apresenta 

a priorização para os microeixos, dois projetos se destacam dos demais com relação ao seu 

elevado número de veículos beneficiados em relação ao investimento residual, estes projetos 

tendo sido considerados prioritários para o estado no curto prazo.  
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Figura 94: Matriz de priorização de investimentos – Microeixos integradores de Roraima 

 

Desta forma, são 8 os projetos prioritários para investimentos em infraestrutura de transporte 

em Roraima no curto prazo, apresentados a seguir na Figura 95, sendo 3 deles pertencentes 

aos macroeixos estratégicos e estruturantes prioritários do estado e outros 5 projetos 

referentes aos microeixos alimentadores e integradores. 

Figura 95: Macroeixos e projetos prioritários de investimento em Roraima 

 

Fonte: Análise Macrologística 



Microeixos de Transporte dos Estados de Roraima e Tocantins 

Relatório Executivo  104 

 

Conforme apresenta a Figura 96, os 8 projetos prioritários de Roraima demandam um 

investimento total R$ 78,0 milhões, todos no modal rodoviário. Vale ressaltar ainda que 

destes 8 projetos prioritários, 6 deles estão em andamento, onde faz-se necessário a 

fiscalização e cobrança por parte de órgãos públicos e da iniciativa privada para garantir a 

conclusão da sua implantação. Outros 2 projetos ainda dependem da elaboração de estudos 

técnicos, econômicos e ambientais que deem sustentação para o seu processo de implantação, 

fato que dificulta a sua conclusão ainda no curto prazo. Deste modo, para este grupo de 

projetos são necessárias ações tanto do Poder Público 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 importância e prioridade na implantação destes projetos. 

Estes projetos representam 25,0% das necessidades de investimentos prioritárias do estado de 

Roraima 

As Figuras 96 e 97 mostram respectivamente o sumário financeiro dos projetos logísticos de 

infraestrutura de transporte prioritários de Roraima por modal e por status.  
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Figura 96: Sumário dos projetos logísticos prioritários de Roraima por modal 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

Figura 97: Sumário dos projetos logísticos prioritários de Roraima por status do projeto – data base dez/15 

 

Fonte: Análise Macrologística 

 

O detalhamento do processo e das análises de priorização dos projetos logísticos de Roraima 

são apresentados no Relatório 3B - Priorização dos Projetos Logísticos Estratégicos em 

Roraima. 
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5 CONCLUSÕES 

O estudo dos microeixos prioritários para investimentos nos estados de Roraima e Tocantins 

tratou não somente de identificar os microeixos com maior potencial de gerar 

desenvolvimento econômico e social para os estados, abordando também os macroeixos 

estruturantes, vias arteriais do transporte de passageiros e cargas dos dois estados, 

identificando da mesma maneira quais destes representam os principais eixos de 

desenvolvimento de Roraima e Tocantins.  

Com este objetivo, a primeira etapa do trabalho (Relatório Técnico 1) faz um detalhado 

diagnostico da infraestrutura de transportes de Roraima e Tocantins, identificando a situação 

atual desta 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 destes dois estados. 

Na segunda etapa (Relatório Técnico 2) foram identificados os principais produtos 

estratégicos para a movimentação de cargas atual e futura dos dois estados, os quais tiveram 

identificados os seus fluxos logísticos e as suas respectivas matriz origem-destino atuais e 

projetados. Nesta etapa também foram identificados os fluxos de abastecimento de cargas dos 

dois estados, assim como as principais cargas e principais regiões de origem e destino destes 

fluxos.  

A última etapa do trabalho (Relatório Técnico 3) tratou de consolidar os fluxos logísticos 

atuais e futuros, identificados na etapa anterior, para cada microrregião dos estados estudados, 

identificando assim o uso atual e esperado da infraestrutura de transportes de cada uma destas 

regiões. Com isso foi possível identificar e avaliar os principais gargalos logísticos existentes 

assim como os potenciais gargalos logísticos esperados no futuro próximo. 

Nesta última etapa foram também mapeados todos os projetos logísticos relevantes para a 

movimentação de cargas e passageiros dos dois estados, os quais foram adequadamente 

consolidados em diferentes tipos de eixos de transportes de acordo com a sua função 

estruturante nesta movimentação. Por fim, o trabalho tratou de identificar para cada tipo de 

eixo de transporte os projetos que apresentam os maiores potenciais de geração de benefícios 

econômicos e sociais para os estados priorizando tais projetos para investimentos em 

infraestrutura de transportes em Roraima e Tocantins. 
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A seguir é apresentado um sumário das principais conclusões referentes às três etapas do 

trabalho para cada um dos dois estados. 

5.1 Tocantins 

O Tocantins é um estado jovem de grandes dimensões com posição geográfica central que faz 

divisa com seis estados: Pará, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Maranhão e Piauí, o que lhe 

confere um grande volume de tráfego de passagem entre o Norte e o Sul do Brasil. O estado 

apresenta em sua extensão territorial várias reservas indígenas, bem como grandes extensões 

de floresta nativa, sobretudo nas divisas com o Mato Grosso e a Bahia. 

Devido a estas características, a população e produção se concentram num eixo central do 

estado, por onde aflui a maior parte do fluxo de passageiros e cargas pela BR-153 que cruza o 

Estado de Norte a Sul passando por Araguaína, Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins e 

Gurupi. 

Quanto ao estudo detalhado de rodovias foram listadas todas as rodovias federais e as 

principais estaduais, nas quais as rodovias estudadas 46% estão em estado regular de 

conservação. Para elas não foram observados gargalos de capacidade, já que todas as rodovias 

apresentam uma utilização medida em VDM menos do que 50% da capacidade projetada em 

2013, e que não passará de 80% da capacidade em 2020. Sendo assim, as rodovias 

tocantinenses não necessitam de grandes investimentos em duplicação de vias no curto e 

médio prazo, sendo os trechos da BR-153 os que apresentam maior volume de veículos de 

cargas e passageiros na média diária. 

Há duas hidrovias potenciais, a do Tocantins considerada um macroeixo estratégico e a do 

Araguaia considerada um macroeixo estruturante porém nenhuma opera comercialmente não 

havendo volume de cargas e passageiros relevante  

Existe uma ferrovia principal, a Ferrovia Norte-Sul que está totalmente operacional desde 

Porto Nacional-TO até Açailândia-MA aonde se encontra com a EF Carajás. Ela apresenta 

neste trecho um volume de cargas crescente que deve se expandir rapidamente porém sem 

gargalos potenciais. 

Com relação aos portos, Tocantins não tem acesso direto ao mar sendo que os principais 

portos utilizados para a demanda atual e futura são os do Itaqui-MA, Vila do Conde-PA além 

de Santos-SP. 
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Quanto a dutovias não há instalada no estado e não há projetos futuros devido ao baixo 

consumo e baixa produção de Graneis líquidos no estado.  

Por fim, após análise de retorno financeiro sobre os investimentos em infraestrutura, foi 

observado que o tempo para Pay Back não refletiria a principal motivação de obras na região. 

Por ser um estado que ainda está em desenvolvimento, o principal direcionador (Driver) para 

a priorização dos projetos foi os impactos nos benefícios sócio ambientais e sua influência 

econômica. 

Existem 13 projetos de infraestrutura de transporte pertencentes aos macroeixos estratégicos 

da BR-153/BR-226, ferrovia Norte-Sul e hidrovia do Tocantins que são projetos prioritários à 

nível estadual e regional. Dentre os macroeixos estruturantes notou-se nitidamente a 

importância das melhorias nos eixos da BR-153 (até Xambioá), na BR-230 e na BR-242 que 

possibilitarão um investimento maior na integração leste-oeste permitindo ao estado sair do 

seu eixo central norte-sul, possibilitando o desenvolvimento de novas fronteiras produtivas, 

além de melhor integração com os estados vizinhos. 

Já entre os eixos alimentadores e integradores, foram priorizados 11 projetos de infraestrutura 

de transporte espalhados por todo o estado, permitindo ampliar o seu potencial de 

desenvolvimento. 

Em suma, os projetos rodoviários pertencentes aos macroeixos estruturantes e microeixos 

alimentadores e integradores priorizados em Tocantins 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 alimentadores). Ademais, 

também foram priorizados os projetos mais relevantes para suprir a demanda por integração 

de centros econômicos locais (microeixos integradores). 

 

5.2 Roraima 

Roraima é um estado de grandes dimensões que faz fronteira com a Venezuela e a Guiana. 

Apresenta em sua extensão territorial várias reservas indígenas, bem como grandes extensões 

de floresta nativa. Devido a estas características, a população e produção se concentram na 
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região central do estado, consequentemente o fluxo de passageiros e cargas também se 

localizam na mesma região. 

Há uma alternativa principal para a circulação de veículos para outros estados brasileiros que 

é a BR-174 que cruza o estado desde a fronteira da Venezuela em Pacaraíma, passa pela 

capital Boa Vista e chega a Manaus no estado do Amazonas. As condições desta rodovia são 

boas mas há um bloqueio de circulação de veículos de carga a partir das 18hs (o que equivale 

a metade do ano) na divisa entre o estado de Roraima e o Amazonas, bloqueio este que gera 

entraves na circulação de cargas, aumentando os custos de frete. 

As demais rotas rodoviárias utilizadas apresentam condições ruins de tráfego nos seus 

principais trechos encarecendo o custo do transporte e comprometendo a competitividade da 

sua economia.  

Não foram observados gargalos de capacidade nas rodovias do estado já que todas as rodovias 

apresentam um VDM estimado menor que 300 em 2013 e menor que 400 nas projeções para 

2020. Isto faz com que as rodovias Roraimenses apresentem um percentual de utilização de 

no máximo 3,2% da rodovia, sendo os trechos de Caracaraí até o anel sul de Boa Vista os que 

apresentam maior volume de veículos de cargas e passageiros na média diária. 

Há somente uma hidrovia que opera sazonalmente para o transporte de Combustíveis e o 

transporte de passageiros ribeirinhos, não havendo volume de cargas e passageiros relevante 

para novos investimentos neste modal.  

Não há ferrovias atuais, nem futuras projetadas por questões do baixo volume de carga. Com 

relação aos portos, Roraima não tem acesso direto ao mar sendo que apenas os portos 

localizados em Manaus e Itacoatiara são utilizados para a demanda atual e futura não havendo 

necessidade de novas ampliações sob a perspectiva de aumento de demanda de produção ou 

consumo de Roraima.  

Quanto às dutovias não há instalada no estado e não há projetos futuros devido ao baixo 

consumo e baixa produção de graneis líquidos no estado. 

Para promover o desenvolvimento social e econômico do estado, foram identificados 50 

projetos relevantes para a infraestrutura de transporte de Roraima, agrupados adequadamente 

em diferentes tipos de eixos de transporte de acordo com a sua função na movimentação de 

cargas do estado. Comparativamente, em Tocantins foram identificados 93 projetos logísticos, 
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o que mostra que Roraima também sofre com a falta de projetos de infraestrutura para o seu 

desenvolvimento. 

Roraima conta com um macroeixo estratégico dentro do seu território, a BR-174, importante 

para a movimentação de cargas e passageiros do estado, possibilitando a ligação do mesmo 

com o restante do país. Este macroeixo compreende 2 projetos de infraestrutura de transporte  

de fundamental importância para o desenvolvimento regional e do estado.  

Dentre os macroeixos estruturantes notou-se nitidamente a importância das melhorias na    

RR-205 entre Boa Vista e Alto Alegre devido principalmente aos investimentos recentes em 

piscicultura e soja alavancando o desenvolvimento regional e benefícios sociais gerados pela 

sua implantação 

Já entre os eixos alimentadores e integradores, foram priorizados 5 projetos de infraestrutura 

de transporte três deles situados na BR-401 e dois projetos na RR-319 que se destacam dos 

demais pelo seu potencial de desenvolvimento da região de Bonfim e Normandia,  o que gera 

uma melhoria no acesso a Guiana e no escoamento da produção no setor madeireiro e 

sojicultor. 

Em suma, os projetos rodoviários pertencentes aos macroeixos estruturantes e microeixos 

alimentadores e integradores priorizados em Roraima 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 alimentadores). Ademais, também foram 

priorizados os projetos mais relevantes para suprir a demanda por integração de centros 

econômicos locais (microeixos integradores). 

 

 


