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CONSULTE TAMBÉM BLINDADO

Na cidade somos todos pedestres. Preço referente aomodelo S60, ano/modelo 15/16, versãoT5Momentum, com rodas de alumínio
Titania 18” e vidros transparentes. Este veículo possui versões a partir de R$ 151.950,00, incluindo frete e pintura. Condição de pagamento à vista, válida até 31/05/16
ou enquanto durar o estoque de 4 unidades. Preço referente à 1ª revisão, que deve ser realizada com 10.000km ou 12 meses, o que ocorrer primeiro. Condição válida
até 31/05/16. A revisão contempla troca de óleo e filtro de óleo do motor e demais peças, conforme quilometragem especificada no manual de garantia e manutenção.
Outros itens, cuja necessidade de reparo e/ou substituição seja detectada durante a inspeção da revisão, não estão incluídos. Saiba mais em www.volvocars.com/br/
conveniencia/aproveite-o-seu-volvo/plano-revisao. Condições de blindagem exclusiva Intercar Vocal.

escolha ser autêntico.
venha conhecer e se impressionar

com o volvo S60 Momentum.
• Motor 2.0 turbo coM 245 hp e transMissão de 8 velocidades

• sensus connect • volvo on call
• city safety • bancos de couro natural

• faróis de xenon coM controle direcional ativo
• painel digital personalizável • teto solar

• piloto autoMático • rodas 18”

À VISTA R$ 151.950,00

facebook.com/intercarvolvo

11 3065 5000
11 3047 2500
19 3751 4100

REVISÃO PREÇO FIXO A PARTIR DE R$ 949,00

Dificuldade de
acesso limita
uso da região

José Roberto Gomes
ENVIADO ESPECIAL / BARCARENA (PA)
Clarice Couto / SÃO PAULO

Do município de Barcarena,
no Pará, saem navios carrega-
dos com toneladas de soja ru-
mo à África, Ásia e Europa,
em uma operação quase silen-
ciosa. O Porto de Vila do Con-
de, na cidade, em nada lem-
bra a balbúrdia dos portos
brasileiros. A calmaria que a
reportagem do ‘Broadcast
Agro’ observou no local, em
meados de abril, é reflexo de
uma série de fatores, como a
forte mecanização, o trans-
porte fluvial, com comboios
de barcaça, e o atraso na co-
lheita da soja.

Se estendendo de Rondônia
até a Bahia, a nova rota de escoa-
mento da produção agrícola
tem seus principais portos e in-
vestimentos no Pará, firman-
do-se como opção viável aos tra-
dicionais terminais do Sul e Su-
deste, que ainda embarcam
80% da soja. Somente no ano
passado, as exportações totais
pelo chamado Arco Norte fo-
ram de 20 milhões de tonela-
das, 54% superiores às de 2014,
segundo o Ministério da Agri-
cultura. Para 2016, a previsão é
de novo crescimento, mas não
sem um atraso nos embarques.
O tempo seco no Centro-Oeste
no segundo semestre de 2015
atrasou o plantio, e a chuva, em
fevereiro, prejudicou a colheita
e o transporte de soja pela BR-
163, principal eixo rodoviário
do Arco Norte.

A atratividade do escoamen-
to pela região – o custo mais ba-
rato em relação aos Portos de
Santos (SP) e Paranaguá (PR) –
só não é maior justamente por-
que as ligações entre as áreas
produtoras e terminais nos rios
amazônicos apresentam graves
deficiências. A BR-163 tem mais
de 200 km sem pavimentação.
Já o projeto da Ferrogrão, elabo-
rado por tradings e que prevê
ferrovia de 1 mil km entre o mé-
dio-norte de Mato Grosso e Mi-
ritituba, distrito de Itaituba no
sudoeste do Pará, às margens
do Rio Tapajós, ainda não saiu
do papel, apesar de promessas
do governo federal.

Solucionados esses entraves,
a expansão na movimentação

de grãos pelo Arco Norte pode
ser ainda maior. Com todos os
investimentos que vêm sendo
feitos na região, 20% da soja ex-
portada pelo Brasil passa por
ali. Mas a estimativa é de que
toda a produção de soja e milho
de regiões acima do paralelo 16,
que passa pelo Mato Grosso,
possa ser escoada pelo Arco
Norte com maior vantagem
competitiva à medida que inves-
timentos em áreas públicas e
privadas se concretizarem, se-
gundo o consultor em infraes-

trutura e logística da Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA), Luiz Antônio
Fayet. Esta produção, em 2014,
representou 57,9% da safra na-
cional dos dois grãos.

Custo. Mesmo com as dificul-
dades e eventuais atrasos no
transporte, pelas estimativas
do governo do Pará, Estado que
concentra o maior número de
portos da região, o custo logísti-
co para o produtor do Centro-
Oeste exportar por Vila do Con-

de, em Barcarena, ou Santarém
é de US$ 20 a US$ 30 por tonela-
da menor do que enviar a produ-
ção para Santos e Paranaguá.
De olho nesses cálculos, as prin-
cipais tradings com operações
no País estão investindo na re-
gião há pelo menos três anos.
Por ali, elas teriam, também,
uma rota mais curta para che-
gar ao canal do Panamá e, de lá,
até o principal comprador da
oleaginosa brasileira, a China.

Miritituba tornou-se um
grande polo de Estações de

Transbordo de Cargas (ETCs),
nas quais toda a carga que chega
do Centro-Oeste por cami-
nhões é transferida para barca-
ças que rumam em comboios
por rio para os portos do Norte.
Lá, a Cargill finaliza sua própria
ETC e a Bunge já conta com esta-
ção em atividade. ADM e Glen-
core utilizam os serviços da
Transportes Bertolini, enquan-
to Multigrain, Cofco Agri e Ni-
dera fazem os grãos chegarem a
Barcarena por meio da empresa
de logística Hidrovias do Brasil.

A Amaggi também escoa par-
te de sua produção pelo Pará,
por meio de parceria com a Bun-
ge, e a Louis Dreyfus Commodi-
ties tem interesse em instalar es-
truturas próprias para movi-
mentação de grãos em Barcare-
na e em Rurópolis. Para chegar a
Miritituba, porém, a carga pro-
venientedo Centro-Oeste preci-
sa percorrer um longo caminho
pelas rodovias 163 e 230 (a cha-
mada Transamazônica), ambas
com diversos trechos sem pavi-
mentação.

Agronegócios

Em Barcarena (PA), além das
cargas provenientes de Mirititu-
ba, entre 15% e 20% da mercado-
ria percorre toda a distância en-
tre o produtor e o porto de cami-
nhão. Trechos com buracos e
poças d’água remanescentes
das chuvas são uma pequena
mostra do trajeto que os cami-
nhoneiros fazem pela BR-163.

A Archer Daniels Midland
(ADM), que desde 2015 opera
em Vila do Conde o Terminal de
Grãos Ponta da Montanha
(TGPM), em parceria com a
Glencore,diz quea concessãoda
BR-163 e a construção da Ferro-
grão têm igual importância para

que o escoamento da produção
agrícola pelo Norte continue
crescendo.“Os dois projetos são
complementares e abrem opor-
tunidades para todo o País”, dis-
se Eduardo Rodrigues, diretor
de Logística da ADM.

A Cargill também atrela a ex-
pansão de seus investimentos
na região à melhoria das estra-
das. Em novembro deste ano,
pretende inaugurar uma ETC
própria em Miritituba, com ca-
pacidade para escoar 3 milhões
de toneladas. Hoje, utiliza os
serviços da Transportes Bertoli-
ni para carregar as barcaças

com produto do médio-norte
mato-grossense. “Depende-
mos das melhorias na BR-163”,
disse Ricardo Cerqueira, geren-
te de Projetos e Operações Por-
tuárias da empresa. Até agora,
contudo, não há expectativa so-
bre data para o lançamento de
edital para obras nos 200 km
sem pavimentação da rodovia.

Para se instalar no município
paraense, a Cargill investiu R$
180 milhões, destinados entre
outros itens a três silos com ca-
pacidade para 54 mil toneladas.
“A construção da ETC come-
çou em janeiro de 2015. Preten-
demos dar início aos testes em
outubro deste ano e estarmos
totalmente operáveis em janei-
ro de 2017”, afirmou.

Até que o complexo da com-
panhia esteja pronto, a Bertoli-
ni continuará carregando as bar-
caças em Miritituba, que de lá
seguem para o terminal próprio

da Cargill em Santarém (PA) –
estrutura que foi ampliada para
5 milhões de toneladas após in-
vestimentos de R$ 240 milhões.
Conforme Cerqueira, o poten-
cial de escoamento da Cargill
pelo Arco Norte praticamente

equivale ao que se encontra ho-
je no Sul e Sudeste. Enquanto
Santarém pode movimentar 5
milhões de toneladas, Santos e
Paranaguá podem embarcar 3
milhões cada, totalizando 6 mi-
lhões de toneladas.

A Bertolini também presta
serviços para a ADM, que diz
não ter projeto para uma esta-
ção própria de transbordo em
Miritituba por enquanto. Hoje,
segundo Eduardo Rodrigues,
da ADM, a companhia concen-
tra atenção no Terminal de
Grãos Ponta da Montanha
(TGPM), em Barcarena, por on-
de escoou 1,5 milhão de tonela-
das em 2015 e deve chegar a 2
milhões (+33%) em 2016.

A Bunge investiu R$ 700 mi-
lhões nas instalações em Miriti-
tuba e Vila do Conde, em Barca-
rena. Uma joint venture entre a
empresa e o Grupo Amaggi ope-
ra as barcaças que levam soja de
Miritituba a Barcarena. Cada
comboio é composto por 20 bar-
caças, que chegam a transpor-
tar 40 mil toneladas no total, su-
ficiente para retirar 1 mil cami-
nhões das estradas. Do total
dos produtos recebidos pela
Bunge em Barcarena, 85% che-
gam pelos rios; o restante, por
estradas. Em 2015, o terminal
da Bunge movimentou 2 mi-
lhões de toneladas, perto do li-
mite da capacidade de 2,5 mi-
lhões. / J.R.G e C.C.

Portos
do Norte
firmam-se
como opção

l Operação

l Investimento

Lançamento do edital
para obras de
pavimentação da BR-163
ainda não tem data
prevista para ocorrer

O governo do Pará discute com
tradings estímulos para que par-
te da soja escoada pelos portos
locais seja processada no Esta-
do. “O Pará não quer ser só um
corredor de passagem; precisa-
mos agregar valor ao produto”,
disseo secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Mineração e
Energia paraense, Adnan Dema-
chki. Para atrair as empresas,
diz que a verticalização da pro-
dução será uma condicionante
paralicenças ambientaisde futu-
ras concessões portuárias. O vi-
ce-presidente da Federação das
Indústriasdo Estado(Fiepa),Jo-
sé Maria Mendonça, reforça:
“Queremos que 5% da soja ex-
portada pelo Pará seja processa-
da aqui”. Nos cálculos de Dema-
chki, para cada 1 milhão de tone-
ladas de soja esmagadas são ge-
rados 7,5 mil empregos.

O secretário de Transportes
do Pará, Kleber Menezes, admi-
te que há obstáculos a transpor.
Além dos trechos mal conserva-
dos da BR-163 ele aponta outros
dois eixos rodoviários que
compõem o Arco Norte: a BR-
364, que liga o oeste mato-gros-
sense a Porto Velho (RO); e a
BR-158, entre o leste de Mato
Grosso e o sul do Pará.

Segundo Menezes, contorna-
dos esses obstáculos, os termi-
nais do Arco Norte poderiam su-
perar a movimentação nos ter-
minais do Sul e Sudeste até
2025, com capacidade para 35
milhões de toneladas por ano. /
J.R.G e C.C.

● Nova rota de exportação diminui custo e distância de viagem
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20 milhões
de toneladas de grãos foram ex-
portadas no pelo chamado Arco
Norte, volume que e 54% supe-
rior ao de 2014

US$ 30
por tonelada é a economia com
custo logístico para o produtor
do Centro-Oeste que exporta por
Vila do Conde, em Barcarena, ou
Santarém

35 milhões
de toneladas por ano deve ser a
capacidade dos terminais do Ar-
co Norte em 2025, volume que
será superior aos do Sul e
Sudeste

Arco Norte já concentra cerca de
20% das exportações de soja do País

ADM

Empresas condicionam novos
aportes a obras nas estradas

R$ 700 mi
foi o que a Bunge investiu nas
instalações em Miritituba
e Vila do Conde

Porto. Terminal de Grãos Ponta da Montanha, em Barcarena
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