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RESUMO  

 

 

O Estado é responsável por criar condições normativas e infraestruturais em um 

determinado território. Essas ações geram macrodinâmicas, contudo, em alguns casos 

elas se mostram seletivas e restritas, como no caso das concernentes ao setor de 

transporte. As ações do Estado brasileiro destinadas a fluidez territorial na atualidade 

são consubstanciadas, especialmente, pelo Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC). O PAC nos eixos destinados ao setor de transporte é batizado de logística, que 

por sua vez, se apresenta como uma necessidade premente e como uma ideologia do 

atual período. Portanto, dentro desse contexto de transformações territoriais advindas 

com esse programa situamos nosso trabalho, que objetiva compreender como as ações 

do Estado concretizadas e planejadas no âmbito do PAC estão configurando ou podem 

configurar a logística territorial brasileira, particularmente, a do estado do Rio Grande 

do Norte. 

 

Palavras-chave: Programa de Aceleração do Crescimento; logística territorial; fluidez 

territorial; Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The state is responsible for creating regulatory and infrastructural conditions in a 

determined territory. These actions generate macrodynamics, however, in some cases 

they show selective and restricted, as in the case concerning the transportation sector. 

The actions of the Brazilian government aimed at territorial fluidity nowadays are 

evidenced especially by the Growth Acceleration Program (PAC). The PAC in the axes 

allocated to the transport sector, called logistics, which in turn appears as a pressing 

necessity and as an ideology of the current period. Therefore, within this context of 

territorial transformations resulting from this program we situate our work that aims to 

understand how the actions of the State implemented and planned under the PAC are 

configuring or can configure the brazilian territorial logistics, particularly in the state of 

Rio Grande do Norte. 

 

Keywords: Growth Acceleration Program; territorial logistics; territorial fluidity, Rio 

Grande do Norte. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

As ações do Estado brasileiro destinadas a fluidez na atualidade são 

consubstanciadas, especialmente, a partir dos planos de logística, como o Plano 

Nacional de Logística e Transporte (PNLT), o Programa de Investimento em Logística 

(PIL), e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). É a partir desse último que 

essas ações ganham existência material. São essas ações que determinam onde se 

realizarão os investimentos e que tipo de sistema de engenharia será resultante.  

A presente pesquisa tem como objetivo analisar algumas ações do Estado, no 

âmbito do PAC para o setor de transporte e logística, tendo como recorte empírico o 

estado do Rio Grande do Norte, com vistas a compreender como essas ações 

configuram a logística territorial do estado em tela. 

O Estado é responsável por criar condições normativas e infraestruturais em um 

determinado território, desta forma, “participa de uma divisão de atividades que atribui 

aos grandes capitais pequenos riscos, assegurando assim a continuidade e reprodução da 

divisão desigual de riquezas (...)” (CATAIA, 2011, p.119). Para Habermas (2011) a 

atividade estatal assume um papel negativo quando propende a estabilizar o crescimento 

do sistema econômico, pois se orienta a evitar a gangrena do sistema, neste momento à 

política não visa uma realização fins práticos, mas sim, a resolução de questões 

técnicas
1
.  

O Estado (Estado moderno) deve ser tomado enquanto uma forma-conteúdo, na 

sua essência (enquanto estrutura
2
), responsável pela ação mediadora dos conflitos e 

contradições arrolados no bojo das classes e grupos sociais, e até mesmo, entre 

indivíduos, se comportando com um ente terceiro da relação capital-trabalho. Nas 

palavras de Mascaro (2013, p.18) “a separação em face de todas as classes e indivíduos 

constitui a chave da possibilidade da própria reprodução do capital: o aparato estatal é a 

garantia da mercadoria, da propriedade privada e dos vínculos jurídicos de exploração 

que jungem o capital e o trabalho”. Mas, não podemos esquecer que o próprio Estado 

assume diversas formas e funções no devenir do processo histórico, portanto, devemos 

tomá-lo também enquanto conjuntura, melhor dizendo, deve-se ressaltar suas 

                                                           
1
 “Cremos por “técnica” a disposição cientificamente racionalizada sobre processos objetivados; 

referimo-nos assim o sistema em que a investigação e a técnica se encontram com a economia e a 

administração e são por elas retro-alimentadas” (HABERMAS, 2011, p.101). 
2
 “A estrutura é, portanto, aquilo que nos revela a análise interna de uma totalidade: elementos, relações 

entre os elementos e o arranjo, o sistema dessas mesmas relações” (POVILLON, 1978, p.3). 
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qualidades e características atuais e suas distintas formas de aparição no tempo e no 

espaço, resaltando suas especificidades históricas e suas formas estruturais, 

continuações e rupturas
3
. 

O Estado deve ser tomado em situação, observando-se a estrutura – o que é 

contínuo – “daquilo que se mantém de fato, para lá das tempestades do tempo” 

(BRAUDEL, 1972, p.123) e o que é dado pelo contexto, pela situação econômica, 

social, cultural e geográfica, destarte, a análise do Estado não deve ser dissociada do 

tempo histórico, sendo assim, a análise necessariamente parte de um lado através do 

tempo longo e por outro lado, através do tempo curto – não podemos confundir o tempo 

curto com o efêmero, com o tempo do cotidiano – esse seria o tempo da situação 

geográfica ou da conjuntura político-econômica.  

Como lembra-nos Kosik (1976) a compreensão da coisa só é possível por meio 

da compreensão de sua estrutura, dessa forma, deve-se conhecer qual a estrutura do 

Estado, o quê é o Estado em si, e sua essência. Mas pela dimensão que esta dissertação é 

investida, fica aqui impossível adentrar numa discussão mais ampla e tão amplamente 

debatida e polêmica sobre a essência do Estado moderno. Porém, não podemos abdicar 

de entender algumas de suas características atuais, sobretudo a lógica assumida com o 

capital, essa imbricação denominada por Harvey (2011) de Estado-finanças, como 

também o Estado fomentador, que busca por meio da ação direta desenvolver ou 

promover o avanço das forças do capital, responsável pela inversão do capital em 

capital fixo, em infraestruturas de comunicação, transporte, entre outros setores, ou seja, 

estabelece o marco para a acumulação capitalista, que ficaram marcadas nas palavras de 

Marshall Berman (2007) como “o modelo fáustico de desenvolvimento”
4
.  

A autonomia do Estado se estabelece mediante sua posição de ente terceiro da 

relação entre o capital e o trabalho, que o individualiza como arbitro da relação 

conflitante entre os agentes burgueses e proletariados. Sua autonomia é a premissa 

básica para a reprodução social das formas capitalistas, nas palavras de Mascaro “a 

reprodução capitalista só é possível apartando-se o poder político da miríade de agentes 

econômicos, tanto burgueses quanto trabalhadores” (2013, p.44). Mas a autonomia do 

                                                           
3
 Essa relação dialética entre estrutura e conjuntura foi de acordo com Lefebvre (1968) elaborada por 

Marx para se compreender a teoria das crises capitalistas.  
4
 Porém, não podemos esquecer que a inspiração do “modelo fáustico de desenvolvimento” é fortemente 

influenciado pelo pensamento de Saint-Simon e de seus seguidores. Para Berman (2007) “tal modelo 

confere prioridade absoluta aos gigantescos projetos de energia e transporte em escala internacional. Seu 

objetivo é menos os lucros imediatos que o desenvolvimento a longo prazo das forças produtivas, as quais 

em última instância, ele acredita, gerarão os melhores resultados para todos”. 
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Estado é relativa, diante das relações de reprodução capitalista a autonomia se 

transforma em fator condicionado ao movimento do sistema capitalista como um todo. 

A sua forma “existencial e estrutural depende dessa contínua reprodução” (2013, p.44). 

A separação entre o poder estatal do econômico, por um lado, não significa que 

o Estado seja independente da reprodução capitalista no âmbito econômico, por outro, 

implica relações de cooperação e disputa com os agentes econômicos, numa autonomia 

relativa. Essa autonomia relativa é conditio sine qua non para o desenvolvimento das 

próprias relações sociais na esfera do sistema de produção hegemônico, uma vez que 

sua existência depende da manutenção da sociabilidade estruturalmente montada 

pelo/no capitalismo. 

Michael Mann
5
 ao debater a autonomia relativa do Estado indica que esta se 

manifestou através de duas formas distintas de poder: a dimensão despótica e a 

dimensão infraestrutural, baseadas em duas partes essenciais para sua definição, a 

centralidade e a territorialidade do Estado moderno. O poder despótico pode ser 

resumidamente interpretado semelhantemente ao que Max Weber definiu como Estado: 

“o Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso 

legítimo da força física dentro de um determinado território. Nota-se que “território” é 

uma das características do Estado” (1974, p.98). Assim como Weber, Mann ratifica a 

centralidade do território na análise na sua análise, conceito caríssimo a geografia. A 

dimensão infraestrutural do poder do Estado deriva das técnicas logísticas, que 

corroboram para sua penetração efetiva na vida social. A compreensão logística por 

parte do Estado pauta-se no caráter organizacional de controle, na distribuição de bens e 

serviços públicos, etc., que, em suma, permitem sua centralidade e delimita sua 

territorialidade. Para Castro (2009) o argumento de Mann é que nas modernas 

democracias capitalistas a ideia de poder do Estado se baseia muito mais na dimensão 

infraestrutural, com sua capacidade de penetrar na sociedade, do que no poder 

despótico.   

O Estado precisa investir em condições para o desenvolvimento econômico, em 

razão de ser por meio dos impostos que sua estrutura funcional se mantém viável. 

Dentro do limite imposto pela sua autonomia relativa há espaço para uma ampla e 

contraditória ação conjunta com os agentes econômicos, tornando-se muitas vezes uma 

simbiose entre o capital e Estado. Harvey nos lembra de que o Estado é um ente 

                                                           
5
 The Autonomous Power of the State: its origins, mechanisms and results. Archives européenes de 

sociologie, vol. 25, 1984, pp. 185-213.     
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capitalista por excelência (compreensão distinta a perspectivas aventada por Mascaro 

(2013)), tanto quanto um capitalista rentista ou financista, segundo ele isso fica nítido 

“por exemplo quando usa as receitas fiscais para investir em infraestrutura que 

estimulem o crescimento e gerem mais receitas em impostos” (2011, p. 41). É valido 

lembrar que os programas sociais necessitam da grande arrecadação por parte do 

Estado, por isso, ser necessário arrecadar somas cada vez mais significativas sobre a 

produção, circulação e consumo de mercadorias para viabilizar esses grandes 

programas. 

Portanto, essa imbricação entre o poder estatal e o poder econômico é bem mais 

complexa do que meramente se presume através do argumento da simbiose entre 

ambos. Dentro do atual contexto político, econômico e social, existe a necessidade 

(historicamente criada e presumivelmente passível de supressão) do Estado fomentar o 

investimento privado, sobre acunha de reverter o desenvolvimento econômico em 

melhorias sociais. Por outro lado não podemos ser ingênuos e acreditar que tais 

programas sejam a solução para a desigualdade e para o fim das contradições do 

capitalismo. Nas palavras de Mascaro  

O Estado, portanto, é ao mesmo tempo um constituinte e um constituído dos 

movimentos contraditórios das lutas de classe, porque é atravessado por elas. 

Sendo o resultado de variáveis relações sociais concorrentes e em conflito, o 

Estado não pode ser tomado como um elemento fixo do domínio de uma 

classe (2013, p.47). 

 

Dentro de uma perspectiva mais contextual o Estado configura-se a partir da 

crise de 1973 – quando se torna hegemônico o neoliberalismo, mormente a 

incapacidade das políticas de modelo keynesianas – com uma nova orientação para suas 

ações, que passam a incorporar um novo receituário, a buscar o “enxugamento” de suas 

ações no plano do planejamento econômico, em favor da soberania do mercado como o 

principal responsável pelo “desenvolvimento” econômico e social, por não possuir 

vícios e outros males, por ser o mercado um elemento racional (ANDERSON, 1995; 

HARVEY, 2012). 

No Brasil o modelo neoliberal passa a ganhar relevância na década de 1980 em 

decorrência da crise da dívida externa e os altos índices inflacionários. A década de 

1990 foi o auge do neoliberalismo no Brasil, mormente as reformas estatais, a intensa 

privatização das empresas estatais, liberalização financeira, entre outras medidas. 

Pochmann (2010) identifica nesse período iniciado em 1981, com o neoliberalismo, a 

hegemonia do “curtoprazismo” e a asfixia estatal em razão da crise da dívida externa, e 



19 
 

a escolha do mercado externo em contrapartida ao mercado interno, com o intento de se 

obter superávit na balança comercial, para equacionar o pagamento da dívida externa. 

No limiar do século XXI o Brasil passou por uma transformação que muitos 

compreendem como estrutural, porém, outros tantos, identificam como meras reformas 

e pequenas conquistas sociais. Para Pochmann (2010), por exemplo, a transição 

socioeconômica é “sistêmica e estrutural”. O Brasil saiu do modelo neoliberal para um 

modelo social-desenvolvimentista – esse modelo não repete o caminho do 

“desenvolvimentismo” iniciado na década de 1930 e se estendendo até 1970 – com 

assunção do Partido dos Trabalhadores (PT) ao executivo federal. Essa mudança é 

identificada através da requalificação das funções estatais, uma vez que o Estado passa a 

fazer novamente parte da resolução dos problemas, estes não ficando restrito ao 

mercado; houve uma revisão da soberania nacional, através de uma nova forma de 

inserção internacional priorizando múltiplos parceiros, ações de cooperação técnica e 

social com “países pobres” (relações Sul-Sul), além da ampliação das políticas sociais.  

Para outros, como Sader, houve a emergência de governos pós-neoliberais na 

América Latina, porém identifica que a novidade representada pelo governo Lula foi a 

incorporação das políticas de caráter neoliberal ao projeto “esquerdista”, “o governo 

brasileiro inicialmente manteve a política herdada de Cardoso, como uma forma de 

neutralizar a possibilidade de uma desestabilização econômica na transição ao novo 

governo, mas rapidamente essa política passou a ser adotada como permanente (2007, 

p.22)”. 

Outros, como por exemplo, Maciel (2013), são mais contundentes nas críticas a 

manutenção das ideias neoliberais na forma de conduzir a política econômica nos 

governos petistas. Para ele “desenvolveram e potencializaram as possibilidades 

expansivas inscritas em seu próprio horizonte, além de repor a hegemonia do capital 

financeiro em novas bases com o fenômeno do ‘lulismo’”. Para o autor há também uma 

coligação “neodesenvolvimentista”, com ações de incentivo ao desenvolvimento 

industrial, como créditos especiais do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social), assim como para o setor do agronegócio.  

Portanto, não há um consenso acerca do conteúdo dos governos petistas, se 

romperam ou não com o modelo neoliberal, mas não podemos renegar as mudanças 

alcançadas, algumas de cunho funcional e outras mais estruturantes. É importante 

resaltar o papel que adquire o governo petista na intervenção na economia, criando 

programas de grande escala como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 



20 
 

que possui o comprometimento com o médio e logo prazo, que tende a sustentar o ciclo 

de investimentos e o crescimento da economia nacional (POCHMANN, 2010). 

Em suma, no contexto analisado, as ações do Estado são criadoras de 

macrodinâmicas no território, contudo, essas ações se mostram seletivas e restritas em 

alguns casos. Esse fato é marcante no que tange os investimentos em infraestrutura para 

fluidez. Milton Santos (2008 [1996]) nos indica que, com o advento do meio técnico-

científico-informacional, os investimentos públicos necessitam de uma reinterpretação 

qualitativa, sobretudo, devido em alguns casos, as regiões que recebem os implementos 

materiais não se aproveitam diretamente dos fluxos gerados, pois esses são capitaneados 

para centros distantes, comandados por poucos agentes. 

Como toda ação, as requeridas pelo Estado necessitam de objetos capazes de 

executá-las, neste caso, criam-se objetos, para atender as necessidades impostas pelo 

sistema econômico. É redundante falar no caso dos sistemas de engenharia destinados a 

fluidez, pois sua racionalidade atravessa e impõe nexos a romper com a racionalidade 

local, para sustentá-los criam-se discursos pautados no desenvolvimento e no contágio 

positivo da economia.  

Uma das principais formas de atuação do Estado é o planejamento, pode-se, em 

síntese, concebê-lo de um ponto de vista geográfico, como um norte para a ação 

racionalizada no território. Para Furtado (1999) o planejamento é responsável por 

aumentar a eficácia do Estado, com isso corre-se o risco destruir as raízes da 

criatividade, uma vez que é uma racionalidade assumida por todos, porém, constitui-se 

também como um meio para a construção do futuro.  

 As ações de planejamento para implantação de sistemas técnicos, com a 

finalidade de ampliar a fluidez, possuem intencionalidades que escapam da esfera do 

público. Por isso, chega-se muitas vezes a conclusões que o atual planejamento estatal, 

seria muito mais um planejamento corporativo. 

Esse fato fica nítido ao se analisar as ações e as intencionalidades que edificam o 

planejamento para o setor de transporte, agora batizado, de logística. A incorporação da 

logística no planejamento estatal é uma prova significativa do uso do aparelho estatal 

para subsidiar a atuação dos setores hegemônicos, que possuem poder político e 

econômico para impor necessidades como necessidades da coletividade. 

A partir dessa visão geral da atuação do Estado, algumas questões são 

imprescindíveis para que possamos aprofundar a discussão sobre as dinâmicas geradas 

por suas ações, derivadas, sobretudo, da sua materialização no território. Uma questão 
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nos parece ser central, que é a compreensão de como as ações do Estado concretizadas e 

planejadas no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento
6
 (PAC) estão 

configurando ou podem configurar a logística territorial brasileira, particularmente, a do 

território do Rio Grande do Norte. Aqui enfocaremos o PAC por ser através dele que os 

projetos ganham existência, enquanto as outras políticas de planejamento são apenas 

diretrizes que norteiam o campo para atuação do Estado
7
. 

Portanto, a partir dos questionamentos iniciais, propomos como objetivos, a 

saber: 

 Entender como a logística subsidia as ações do Programa de Aceleração 

do Crescimento nos eixos Logística (PAC1) e Transportes (PAC2), no que 

concerne ao planejamento. 

 Compreender como os empreendimentos do PAC estão formatando a 

logística territorial no estado do Rio Grande do Norte; 

 Verificar e entender como alguns agentes projetam e pensam a logística 

territorial do Rio Grande do Norte para o futuro. 

 

No estado do Rio Grande do Norte os empreendimentos de maior destaque 

desenvolvidos no âmbito do PAC para o setor de transporte são a construção do 

Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante
8
, a duplicação e modernização da 

BR-101 de Natal até a divisa com o estado da Paraíba, algumas ações no âmbito do 

Porto de Natal, como por exemplo, dragagem, construção do terminal de passageiros e 

ampliação do cais. Esses novos empreendimentos prometem (ao menos no discurso 

oficial) serem geradores de sinergias para o desenvolvimento do estado potiguar (mapa 

01). 

Após termos apresentado o problema que nos instigou a realizar esta pesquisa, 

focalizaremos agora na teoria, pois, graças a ela torna-se possível obter um olhar 

diferenciado sobre realidade. Através da teoria é que saímos de uma visão puramente 

empírica, senso comum, para elevarmos nossa visão a uma realidade filtrada, na qual 

podemos estabelecer conexões entre os elementos que a compõe. Como nos ensina 

Kosik  

                                                           
6
 Para esta pesquisa estamos restringindo o estudo do PAC aos eixos Logística (PAC1) e Transporte 

(PAC2). 
7
 Exceção do Programa de Investimento em Logística, que é responsável pela concessão das 

infraestruturas de transportes para o setor privado.  
8
 Opera por meio de regime de concessão ao Consórcio Inframerica. 
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o pensamento que destrói a pseudoconcreticidade para atingir a 

concreticidade é ao mesmo tempo um processo no curso do qual sob o 

mundo da aparência se desvenda o mundo real; por trás da aparência externa 

do fenômeno se desvenda a lei do fenômeno; por trás do movimento visível, 

o movimento real interno; por trás do fenômeno, a essência (1976, p.20). 

 

Mapa 01 – Investimentos do PAC em Infraestrutura de Transporto no Rio Grande do 

Norte 

 

 

A teoria que nos possibilitou chegar a tal ponto foi o arcabouço teórico-

metodológico proposto por Milton Santos. Sua concepção de espaço geográfico, 

pensado através dos sistemas de objeto e de sistemas de ações, nos permite enxergar o 

movimento da realidade. Ele concebe o espaço geográfico como uma totalidade em 

constante processo de totalização, sendo que a totalidade se cristaliza através dos 

sistemas técnicos que compõem o território, ou seja, a configuração territorial.        

Assim sendo, Milton Santos (2008 [1996]) concebe o espaço como um conjunto 

de materialidades animadas por ordens e fluxos, agindo contraditória e 

indissociavelmente. Essa teoria tenta abarcar a totalidade dos fenômenos espaciais, 

concebendo inseparavelmente materialidade e ação. O espaço geográfico é um híbrido, 
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formado por objetos, ações e intencionalidades. São as intencionalidades que 

determinam a qualidade das ações e dos objetos. 

O atual período, caracterizado pelo meio técnico-científico-informacional 

(SANTOS, 2008 [1994]), dissipa por todo planeta lógicas hegemônicas, aquelas de 

ordem estritamente das empresas, das agências de financiamento global, dos meios de 

comunicação de massa, etc. Essas lógicas criam ideologias, como a da competitividade. 

As empresas multinacionais não possuem um objetivo prático, um projeto, senão, o 

lucro. O dinheiro em estado puro é o início e o fim, como num circulo vicioso, no qual o 

objetivo é a acumulação e maior lucratividade de forma frenética, sem o interesse pelas 

populações locais, nem pelo lugar onde estão instaladas. Alguns elementos-chave são 

imprescindíveis para a compressão do presente período, entre eles a fluidez, a 

competitividade e a logística. São esses conceitos que regem o cerne do nosso trabalho, 

são frutos das ideologias e fábulas da globalização (SANTOS, 2008 [2000]). São 

necessidades das empresas incorporadas pelo Estado, no qual se revertem em ações 

estatais (planos, programas, projetos, normas, etc.) destinadas a dotar o território de 

sistemas técnicos modernos que facilitem o escoamento da produção, seguindo os 

padrões exigidos internacionalmente. 

Para Castillo (2011) o PAC, o PNLT e o PPA são instrumentos de planejamento 

e regulação a serviço da logística. Desta forma, é possível afirmar assim como M. R. 

Silveira (2011) a existência de uma logística de Estado. Para ele, a logística integra duas 

formas básicas que se correlacionam: a “logística organizacional” (enquanto estratégia, 

planejamento e gestão), e a “logística territorial” (envolve o planejamento referente às 

infraestruturas e as normas, capazes de tornar eficiente a fluidez territorial). Essas duas 

faces da logística são condicionantes e condicionadoras, ambas podem ser planejadas e 

executadas pelo Estado, com vistas a atender a demandas corporativas. 

O planejamento segundo Celso Furtado (1999, p.77) “foi a grande invenção do 

capitalismo moderno. [...] Esta é um {sic} técnica fundamental para a ação racional”. O 

atual conteúdo do espaço geográfico é dotando de ciência, técnica e informação, o dado 

racional é intrínseco a sua constituição. Essa racionalidade baseada na ciência e pautada 

no mercado exige do espaço e lhe impõe formas cada vez mais rígidas, dotadas de um 

conteúdo específico, a servir intencionalidades verticalizadas, impostas muitas vezes de 

origens estranhas ao lugar. Desse modo, Milton Santos afirma que “o espaço racional 

supõe uma resposta pronta e adequada às demandas dos agentes, de modo a permitir que 
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o encontro entre a ação pretendida e o objeto disponível se dê com o máximo de 

eficácia” (SANTOS, 2008, p.300 [1996]). 

A ideologia como assevera Santos (2008, p.126 [1996]) “está na estrutura do 

mundo e também nas coisas. Ela é um fator constituinte da história do presente”. Como 

fica evidente, a ideologia hoje é um dado concreto, não está pautada apenas no discurso, 

é um elemento que se cristaliza nos objetos e nas ações. 

São os objetos e ações que constituem o espaço geográfico, mas o espaço “não é 

apenas um receptáculo da história, mas uma condição de sua realização. Essa dialética 

concreta também inclui, em nossos dias, a ideologia e os símbolos” (SANTOS, 2008, 

p.126 [1996]). Dessa forma, no atual estágio de desenvolvimento da história algumas 

ideologias fundamentam a ação dos indivíduos, além dos “objetos que já nascem como 

ideologia e como realidade ao mesmo tempo” (p.127). 

Algumas ideologias são centrais para o entendimento da realidade, como por 

exemplo, a da competitividade e a da velocidade. Ambas, frutos da intensificação do 

processo de racionalização econômica, em que o lucro se torna um objetivo em si. A 

ideologia da velocidade nos autoriza a falar de fluidez, o imperativo da fluidez, baseado 

“nas redes técnicas, que são um dos suportes da competitividade. Daí a busca voraz de 

ainda mais fluidez, levando à procura de novas técnicas, ainda mais eficazes. A fluidez 

é, ao mesmo tempo, uma causa, uma condição e um resultado” (SANTOS, 2008, p.274 

[1996]). Porém, a fluidez não é um dado estritamente técnico, ela abarca também as 

normas
9
, pois é através delas que atinge seu máximo efeito. 

Esse espaço racionalizado que é instituído pela prática de mercado exige formas 

cada vez mais específicas, por isso da fabricação de sistemas de engenharia criados com 

intencionalidades privativas, tendentes a cumprir ordens hierarquizadas, que escapam 

das dimensões do lugar. 

A racionalidade do espaço só foi possível graças à densidade técnica, sobretudo 

das técnicas informacionais, além da generalização do uso da informação. A informação 

passa a ser o elemento chave para o funcionamento eficiente das redes e dos objetos, por 

isso, a logística ganha destaque nesse período. “Nas condições atuais, o uso mais 

adequado no território pelos agentes hegemônicos depende largamente desse fator 

                                                           
9
 Maria Laura Silveira (1997) distingue três tipos de normas, as normas técnicas, as organizacionais e as 

políticas. No primeiro caso, a técnica é normada e normatizada, uma vez que a complexidade dos objetos 

técnicas exigem regras precisas para sua operação e fabricação. As normas organizacionais são 

responsáveis pela regulação das formas de utilização dos objetos técnicos no processo de trabalho. As 

normas políticas, por sua vez, estão no âmbito das relações de cooperação e disputa entre o Estado e o 

Mercado.  
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informação, que é uma consequência do nível técnico do equipamento” (SANTOS, 

2008, p.298 [1996]). 

Essa racionalidade dos objetos também é atravessada nos fluxos, essa relação 

dialética entre fixo e fluxo é percebida na logística, é nela que a racionalidade dos fixos 

geográficos e dos fluxos se entrecruza. A logística é uma prática estratégica que visa 

diminuir a incerteza na armazenagem, nos transportes e na distribuição de coisas, o 

risco tende a ser eliminado, ou melhor, atenuado, proporcionando maior eficácia nos 

resultados obtidos.    

Sendo assim, a concepção apresentada por Castillo (2007), que compreende a 

logística com uma circulação corporativa, possuindo dimensões infraestruturais, 

institucionais e estratégicas, nos permite pensar a logística multidimensionalmente, não 

a encarando apenas enquanto prática do campo da administração, permitindo assim, 

análises do ponto de vista geográfico, uma vez que a dimensão espacial é inquestionável 

no processo de produção, circulação, distribuição e consumo.   

O que nos permite falar hoje de logística é a banalização do uso da informação, 

que se constituí enquanto uma informação estratégica, gerada para e a partir das 

empresas. Arbache (2011, p.21) diz que a logística  

envolve, cada vez em maior grau de importância, a gestão das muitas 

informações relevantes ao processo de planejamento, execução e controle de 

fluxo e armazenagem de produtos, além de todos os serviços associados. 

Assim, gerir informações sobre demanda de clientes, controlar o atendimento 

de pedidos e manter o rastreamento das entregas sendo realizadas e dos 

correspondentes pagamentos são atribuições da logística (...). 

 

Ballou (1993, p.24) é outro a focar na importância do controle das informações 

que envolvem o processo de produção, distribuição e consumo. Segundo ele a logística 

trata de  

atividades de movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de 

produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de 

consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os 

produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço 

adequados aos clientes a um custo razoável.  

 

Escolhemos partir de uma discussão sobre a logística e a racionalidade do 

espaço geográfico, pois, acreditamos responder algumas questões e levantar outras, uma 

vez que a criação de programas e projetos como, por exemplo, o PAC, traz em sua 

constituição a racionalidade do planejamento, sobretudo com o uso do termo da moda, 

logística. A logística apresenta-se tanto como uma necessidade real das empresas, como 

também se apresenta como ideologia, como um discurso sustentado pelo imperativo da 
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competitividade, que exige fluxos e formas cada vez mais com intencionalidades 

racionais, excluindo assim a totalidade do território.   

O PAC visa ampliar a racionalidade do território ao criar sistemas de engenharia 

cada vez mais rígidos em termos de uso, pois é nítido que os eixos Logística (PAC1) e 

Transporte (PAC2) tendem a obedecer a lógica do mercado e não as reais necessidades 

da população. São objetos criados com intencionalidade estranhas aos lugares onde se 

instalam. Sua razão de ser é aumentar a eficiência de setores estratégicos da pauta de 

exportação do Estado brasileiro ou que estruturam a economia regional. 

O Estado nacional, em suas esferas nacional e federal, entronizou a logística 

como elemento primordial para a estruturação e organização do território. 

Mas como grande parte da receita brasileira é realizada no exterior, a 

logística configurada no território nacional não está direcionada 

prioritariamente para o mercado interno (HUERTAS, 2007, p.277). 

 

O processo de aceleração contemporânea (SANTOS, 2008 [1994]) aflige o 

território e a história dos lugares, pedindo a cada lugar um dado ainda mais racional, por 

isso os sistemas de engenharia são fundamentais para a eficiência pretendida pelas 

empresas e pelo Estado. Os sistemas de engenharia podem ser compreendidos como 

“um conjunto de instrumentos de trabalhos agregados à natureza e de outros 

instrumentos de trabalho que se localiza sobre estes, uma ordem criada para o trabalho e 

por ele” (SANTOS, 2012, p.88 [1988]). 

Juntamente com a noção de sistemas de engenharia, outra se impõe, a de 

configuração territorial. Por sua vez, Milton Santos (2012, p.83 [1988]) a define como 

“o território mais o conjunto de objetos existentes sobre ele; objetos naturais ou objetos 

artificiais que a definem”. Dessa forma, a configuração territorial é um sistema de 

objetos que compõe um determinado território, ou melhor, é uma totalidade, mesmo que 

seja inerte.  

A fluidez territorial está ligada diretamente a base material do território 

(ARROYO, 2005).  Dessa forma traçamos um diálogo entre a configuração territorial e 

a fluidez derivado da “arrumação das coisas” que o compõe (GOMES, 1997). Cada 

forma de organização territorial, além da lógica que possui, implica em um nível técnico 

associado aos sistemas de engenharia, o que resulta em diferentes coeficientes de 

fluidez para os agentes que se utilizam desses sistemas técnicos. 

Ao lado com a ideia de fluidez territorial temos a porosidade territorial, por sua 

vez, seria a base normativa-institucional responsável por fazer do território mais 

permeável aos fluxos (ARROYO, 2005). Aqui as normas ganham destaque, pois são 
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através delas que os fluxos são regulados. Na atualidade, as Zonas de Processamento de 

Exportações (ZPE’s) e as Estações Aduaneiras Interiores (EADI’s), que se constituem 

como espaços normatizados para facilitar as exportações e o desembaraço aduaneiro, 

constituem-se em condição sine qua non para a aceleração dos fluxos. O estado do Rio 

Grande do Norte conta com duas ZPE’s, uma localizada no município de Macaíba e 

outra localizada no município de Assú (ZPE do Sertão), ambas criadas em 2010. 

É nesse complexo arranjo entre realidade empírica e a teoria que o pesquisador 

deve captar o movimento do real, mas a tarefa não é tão fácil, tendo em vista que, a 

dialética estabelecida entre o real e o teórico não é tangível de apreensão em sua 

totalidade e muitas vezes tendente apenas a uma apreensão parcial, e, em parte, já 

ultrapassada.    

A partir da fragmentação analítica poder-se-á propor formas metodológicas para 

a resolução dos problemas. Neste ponto, perpassaremos por uma síntese das propostas 

de capítulos enfocando os recursos metodológicos elaborados, os quais são uma forma 

de compreender a realidade. Uma observação se faz premente: os caminhos teórico-

metodológicos escolhidos são apenas uma das possibilidades de investigação, 

constituem-se em uma forma particular de enxergar o mundo em movimento, mas ela 

não é a única e nem a mais correta. É apenas uma forma particular de ver na penumbra 

que consiste o real. 

O primeiro capítulo intitulado “A Base Logística do Programa de Aceleração do 

Crescimento” visa explicar o surgimento da logística enquanto ferramenta para o 

planejamento, e como o PAC se utiliza dessa logística, constituída como uma logística 

territorial, para reorganizar o território, tornando-o mais favorável a fluidez. Para a 

execução desse capítulo, inicialmente buscamos através de uma revisão bibliográfica 

compreender o surgimento da logística no planejamento estatal, posteriormente 

traçamos um paralelo entre a logística territorial e o PAC, essa relação é traçada através 

de revisão bibliográfica e em seguida através de recortes empíricos (realizada por meio 

de estudo da FIERN, dados do comércio exterior do estado (Aliceweb, dados 

organizados pelo CIN e FIERN) e artigos vinculados a jornais) da realidade do Rio 

Grande do Norte. 

 O segundo capítulo foi denominado “A Logística Territorial do PAC no Rio 

Grande do Norte: as Bases da Fluidez Territorial”. Nessa fase foram destacadas ações 

do PAC no Rio Grande do Norte, destinadas aos sistemas de engenharia para transporte, 

para tanto, realizamos análise documental a partir dos Relatórios do Comitê Gestor do 
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PAC; acompanhamento de editais e processos no site do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transporte (DNIT), com a finalidade de conhecer detalhadamente os 

projetos e ações no âmbito das rodovias federais que cruzam o Rio grande do Norte, 

financiadas com recursos do PAC. Por meio de estudos da Confederação Nacional do 

Transporte (CNT), buscamos obter informações sobre as condições de manutenção das 

rodovias federais que cruzam o estado. Acompanhamento do site da ANAC – Agência 

Nacional da Aviação Civil, para obtenção de informações concernentes a concessão do 

Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante (Aeroporto Governador Aloízio 

Alves). Visitas ao site da Infraero – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, 

para obtenção de dados sobre a aviação aérea, como dados de fluxo de carga, 

passageiros, números de voos, etc. acerca do Aeroporto Internacional de Natal 

(Aeroporto Internacional Augusto Severo). Além disso, acompanhar as ações geridas 

pela Empresa na execução das obras no Aeroporto de São Gonçalo do Amarante. 

Visitas regulares ao site da CODERN- Companhia Docas do Rio Grande do Norte, para 

obtenção de informações e dados sobre a movimentação de carga nos Portos de Natal e 

no Terminal Salineiro de Areia Branca. Acompanhamento de informações em jornais, 

sobretudo, com vinculação na internet, sobre logística, ações do PAC no Rio Grande do 

Norte, Indústria, produção estadual, entre outros temas.  

O terceiro capítulo é denominado como “A Construção do Futuro: novas 

propostas para a fluidez territorial”. Focamos aqui as novas propostas de 

empreendimentos voltados para a fluidez territorial no Rio Grande do Norte, na qual 

passam pela modificação da configuração do território atual, e a busca de novos 

elementos para o desenvolvimento da logística territorial. 

Para a operacionalização desse capítulo, partimos da análise de relatórios e 

estudos de diversas entidades que necessitam ou possuem poder para interferir no 

planejamento público, como a Federação das Indústrias do estado do Rio Grande do 

Norte (FIERN), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Confederação Nacional 

do Transporte (CNT), entre outras. Realizamos análise do Projeto Nordeste Competitivo 

elaborado pelo Macrologística Consultoria, a pedido da CNI. Analisamos o Plano CNT 

de Transporte e Logística, assim como do estudo Projetos Prioritários de Duplicação de 

Rodovias: Propostas de Solução, também de elaboração da CNT. Analisamos algumas 

propostas do Plano Nacional de Logística e Transporte – PNLT, para o Rio Grande do 

Norte. Acompanhamos informações relativas as Zonas de Processamento de 

Exportações (ZPEs) implantadas no Rio Grande do Norte, tanto em artigos vínculos na 
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imprensa, como informações de órgãos oficiais. Realizamos acompanhamento de 

informações e artigos vinculados na imprensa acerca das propostas de construção de um 

novo porto, assim como, através de informações de órgãos oficiais e da CODERN. 

Além disso, realizamos entrevistas com a Gerente da Unidade de Economia e 

Estatística da FIERN, com o Gerente do Centro Internacional de Negócios (CIN), 

também da FIERN. Realizou-se entrevista com o Gerente de Planejamento e Orçamento 

da CODERN. O objetivo das entrevistas foi compreender quais as necessidades e 

“gargalos” apontados pela indústria, e para identificar os “gargalos infraestruturais” e as 

novas propostas para os portos do estado.  
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2. A BASE LOGÍSTICA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 

CRESCIMENTO 

 

2.1. Logística e Planejamento 

 

O planejamento no Brasil pode ser considerado um dado recente
10

, apenas a 

partir da década de 1930 com Getúlio Vargas (1930-1945) no comando do Executivo é 

que esse instrumento passa a ser usado de forma sistemática como guia da economia e 

do desenvolvimento (ao menos nos discursos oficiais). Segundo Ianni (1991 [1971]) 

nesse período houve profundas transformações no Estado brasileiro, sobretudo, nas 

estruturas de poder e organização burocrática. 

Milton Santos (2011 [1979]) compartilha de pensamento semelhante ao de Ianni, 

colocando que a crise de 1929 foi um marco para o planejamento, pois, percebeu-se 

que, para garantir o crescimento sustentado e o bem-estar era necessário envolver o 

Estado no processo, e encarar os recursos públicos como um dado dinâmico para a 

economia.  

De forma geral, nesse período houve uma primazia do planejamento, muitas 

vezes destorcido da realidade. Como assevera Cardoso Jr. (2011), ao longo do século 

XX, em síntese, decorria do contexto histórico que obrigava:  

O Estado brasileiro a correr contra o tempo, superando etapas no longo e 

difícil processo de montagem das bases materiais e políticas necessárias à 

missão de transformação das estruturas locais, visando ao desenvolvimento 

nacional. Basicamente, fala-se neste contexto da montagem dos esquemas de 

financiamento e de apropriação tecnológica – isto é, suas bases materiais – e 

da difusão da ideologia do industrialismo e da obtenção de apoio ou adesão 

social ampla ao projeto desenvolvimentista – ou seja, suas bases políticas 

(CARDOSO JR., 2011, p.8). 
 

No caso específico do planejamento para o setor de transporte, Barat afirma que 

esse planejamento no Brasil foi realizado de forma fragmentada, não se articulando os 

modais, o que derivou entre outras coisas no desequilíbrio da matriz de transportes, 

desmedidamente rodoviária
11

. O setor de transporte sofreu “historicamente uma quase 

                                                           
10

 Até a década dos trinta, a ideia do planejamento era considerada obsurda. A crença nos modelos 

teóricos liberais supunha que num mercado competitivo a alocação dos recursos seria ótima (MINDLIN, 

2003). 

b
11

 É importante ressaltar que o modal rodoviário apresenta uma configuração mais democrática do ponto 

de vista do uso, pois diversos agentes, não importando o seu tamanho, se utilizam desse modal. Além 

disso, é capaz de absorver cargas de variados tamanhos e formas, assim como é capaz de superar as 

distâncias mais próximas como as longas.   
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completa ausência de integração, entre as suas diferentes modalidades e deficiência na 

coordenação das políticas modais” (1978, p.15). 

Esse debate sobre os antecedentes do planejamento no Brasil possui uma longa 

bibliografia, porém, para este trabalho, nos restringimos a enfocar um novo elemento do 

planejamento, a logística. A logística passa a ser o novo dado norteador das políticas de 

transporte, que buscam a integração dos modais de transporte, acarretando, assim, maior 

ganho de fluidez ao se adicionar novas próteses ao território.  

 Na década de 1990 em substituição ao planejamento, a gestão passa a vigorar 

como novo instrumento de ação estatal. Cardoso Jr. (2011) ao mencionar esse fato, 

afirma que houve declínio no planejamento e ganho de relevância da gestão pública, 

sobretudo pelos desígnios neoliberais e seu preceito do Estado mínimo.   

Outro dado que fez emergir o predomínio da gestão sobre o planejamento, 

consiste na redução do planejamento ao controle sistemático realizado no curto e médio 

prazo, totalmente submetido ao orçamento anual, ou seja, houve um condicionamento 

“ao orçamento prévio disponível, acabou-se, na verdade, transformando esta atividade 

em mais uma ação operacional cotidiana do Estado, como são todas aquelas próprias da 

gestão ou da administração pública correntes” (CARDOSO JR., 2011, p.20). 

Nessa década o planejamento estratégico corporativo se sobressai, nesse 

período “ganha primazia a gestão e a construção de suas instituições, desprovidas, 

porém, de sentido ou conteúdo estratégico” (CARDOSO JR., 2011 p. 7). Parece 

ambíguo que o planejamento estratégico não possua um conteúdo estratégico, mas 

podemos destrinchar isso da seguinte maneira: a estratégia contida no planejamento 

corporativo que o Estado adota, é um espectro para a manutenção do status quo, além 

de ampliar a “racionalidade” na administração, com eficiência e controle fiscal. Já o 

caráter estratégico evocado por Cardoso Jr. está amparado na visão de longo prazo, do 

planejamento como guia para o futuro.  

Essa falta de conteúdo estratégico é consoante com a ideologia neoliberal 

vigente no período, de desmonte das instituições de planejamento, em substituição por 

aparatos normativos de controle, como por exemplo, o surgimento das Agências de 

Nacionais de Regulação como a ANAC, ANTT, ANATEL, entre outras. A busca 

incessante pela racionalização das funções do Estado pode ser vista nitidamente nas 

palavras a seguir: 

 

 



32 
 

Agendas de gestão pública, voltadas basicamente à racionalização de 

procedimentos relativos ao gerenciamento da burocracia e das funções de 

orçamentação, implementação, monitoramento, avaliação e controle das 

ações de governo, porquanto relevantes, passam a dominar o debate, a teoria 

e a prática da reforma do Estado, como se apenas da eficiência – fazer mais 

com menos – fosse possível chegar à eficácia e à efetividade das políticas 

públicas. Por meio deste expediente, planejar passa a ser compreendido, 

frequentemente, apenas como processo por meio do qual são 

compatibilizadas as ações a serem realizadas com os limites orçamentários 

previstos (CARDOSO JR., 2011, p. 9, sem grifos no original). 

 

Diversos autores criticaram/criticam o planejamento estratégico corporativo, 

entre ele se destaca Carlos Matus (1996), que o denomina de planejamento normativo. 

Matus considera-o como uma das grandes confusões recorrente no atual planejamento 

público, uma vez que, os problemas enfrentados pelas empresas privadas não são os 

mesmos encontrados pelos órgãos públicos.  

Outro autor de grande destaque na crítica ao planejamento corporativo é Carlos 

Vainer. Este coloca que essa modalidade de planejamento é inspirada em conceitos e 

técnicas oriundas do planejamento empresarial, originalmente sistematizados na 

Harvard Business School. Esse planejamento em sua face urbana ficou conhecido como 

city marketing
12

, no qual a cidade passa a ser uma mercadoria vendida no mercado 

internacional. “A cidade não é apenas uma mercadoria mas também, e sobretudo, uma 

mercadoria de luxo, destinada a um grupo de elite de potenciais compradores: capital 

internacional, visitantes e usuários solváveis” (VAINER, 2000, p.83) 

Dentro desse contexto, em 1995 com a criação por força de medida provisória
13

 

o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, responsável por 

racionalizar a administração pública aos moldes da administração privada, que por sua 

vez buscava eficácia nos resultados e no controle das ações públicas, por meio da 

modernização da gestão, ou seja, este ministério foi responsável por facilitar e acelerar 

os ditames neoliberais na administração pública. A partir das mudanças organizacionais, 

uma nova forma de planejamento foi adotada, o planejamento estratégico, pautado na 

eficiência, na busca por competitividade no cenário internacional, isto é, a transferência 

dos objetivos das corporações para o Estado. 

                                                           
12

 “Entre os modelos de planejamento urbano que concorrem para ocupar o trono deixado vazio pela 

derrocada do tradicional padrão tecnocrático-centralizado-autoritário está o do chamado planejamento 

estratégico. O modelo vem sendo difundido no Brasil e na América Latina pela ação combinada de 

diferentes agências multilaterais (BIRD, Habitat) e de consultores internacionais, sobretudo catalães, cujo 

agressivo marketing aciona de maneira sistemática o sucesso de Barcelona” (VAINER, 2000, p. 75).  
13

 O órgão foi criado por força da medida provisória nº 813/95, reeditada várias vezes, mas apenas em 

1998 foi convertida na lei nº 9.649/98. 
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Esse debate sobre a modificação da forma de planejado do Estado nos ajuda a 

introduzir o surgimento da logística como elemento do planejamento, tendo em vista 

que a logística se constitui enquanto um elemento primordialmente das empresas
14

. 

A partir do estudo realizado sobre os “Eixos Nacionais de Integração e 

Desenvolvimento” que compunham o PPA 1996-1999 e o PPA 2000-2003, constitui-se 

como lócus da origem e do desenvolvimento do pensamento logístico que compõe o 

atual sistema de planejamento estatal.  

Segundo Luiz Ablas nos anos 80 se convencionou chamar de “corredores de 

exportação” os eixos de circulação destinados à economia externa, “seriam vias 

privilegiadas de escoamento da produção na direção dos portos com destino ao exterior” 

(2003, p.171). Outro autor que corrobora com este pensamento é Ivanil Nunes (2011), 

quando este discorre sobre a evolução histórica do sistema ferroviário brasileiro, no qual 

aponta que as ferrovias construídas no Brasil serviram para levar a produção primária 

do interior aos portos no litoral, isto é, não desempenhavam papel de integração 

territorial, mas, sim, uma integração com o mercado internacional.  

Essa forma de equacionar o problema do desenvolvimento econômico e social 

foi proporcionada por uma visão deturpada dos efeitos multiplicadores proporcionados 

pelos “corredores de exportação”, pois era subsidiado por uma hipótese que “existindo 

uma via de acesso ao exterior a produção agrícola se implantaria com uma certa 

facilidade levando à ocupação e ao desenvolvimento do interior”, e conclui nosso autor 

“no entanto, privilegiando o comércio externo, essa proposta caracterizou-se pela pouca 

contribuição às economias localizadas entre os pontos de origem e destino dos 

corredores, concentrando-se o crescimento econômico apenas em suas extremidades 

(...)” (ABLAS, 2003, p.171). 

Como crítica e tentativa de superação da visão dos “corredores de exportação”, 

propõem-se os “Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento”. Essa proposta foi 

inspirada nas experiências da Companhia Vale do Rio Doce, que tinha como ênfase a 

integração espacial a partir das infraestruturas econômicas (sistemas de engenharia). Os 

“Eixos” estiveram presentes de forma embrionária no Plano Plurianual do governo 

federal para o período 1996-1999.  

De acordo com Galvão e Brandão (2003) o documento “Infra-estrutura para o 

Desenvolvimento Sustentado e Integrado da América Latina” de autoria da equipe de 

                                                           
14

 A logística ganha relevância com o desenvolvimento das táticas militares resultante das guerras. 
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Eliezer Batista, gestor estratégico da Companhia Vale do Rio Doce e membro do 

governo Collor de Mello, foi o alicerce para o proposta inicial dos “Eixos”. Esse 

trabalho era baseado numa visão logística a partir dos sistemas de engenharia destinados 

ao transporte, principalmente ferrovias, portos, navegação de longo curso e de 

cabotagem, e destinada especialmente para commodities minerais e agroindustriais.  

O PPA vigente no período 1996-1999 teve como mérito de recolar em pauta o 

planejamento, através dos “Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento”, que se 

constituía enquanto estratégia espacialmente definida de desenvolvimento. Todavia, não 

podemos esquecer que a proposta dos “Eixos” “representou a continuidade com relação 

às opções neoliberais assumidas no início da década” (GALVÃO; BRANDÃO, 2003, 

p.188).  

Embora inicialmente tímido no PPA 1996-1999, os “Eixos” ganharam maior 

destaque com a reelaboração do PPA um ano depois do lançamento, no qual foi 

denominado como Programa “Brasil em Ação”. Segundo Galvão e Brandão (2003, 

p.192) essa iniciativa de reescrever o PPA era imprescindível, pois “fazia necessário 

programar vários dos investimentos consignados originalmente, em especial 

postergando alguns deles, mas também, valorizando aqueles que receberiam uma 

espécie de chancela definitiva do governo, que obtiveram o status de ‘prioritários’”. 

Essa ação enxugou o número de projetos, além de deixar claro aos agentes interessados 

os investimentos mais lucrativos para serem desenvolvidos.  

A experiência da Companhia Vale do Rio Doce mostra como se modificou o 

entendimento da distância, que passa a ser econômica, mais do que física. Essa ideia 

pode ser apontada como o surgimento do pensamento logístico no planejamento estatal, 

uma vez que o critério mais importante para a integração passa a serem os custos de 

transporte, muito mais do propriamente a distância física entre pontos. Desta forma, a 

logística é uma prática organizacional destinada a superar as “barreiras” do território, 

ampliando a capacidade de circulação das empresas.   

A concepção teórica desenvolvida para dar suporte a esse estudo foi abalizado 

nos estudos de economia regional, sobretudo por considerar os “Eixos” como recorte 

espacial correspondente a uma região de planejamento como arquitetou Boudeville 

(ABLAS, 2003). Já Manzoni Neto (2007) coloca que essa retomada nos estudos 

clássicos da economia regional acarretou em um descompasso entre o referencial 

teórico e a realidade concreta.  
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A proposta dos “Eixos” ganhara força no planejamento estatal, diante disso, o 

governo federal, juntamente com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) resolveram desenvolvê-la mais adequadamente, visando construir um 

instrumental para as políticas regionais. Para tanto, foram identificados um conjunto de 

projetos, sobretudo de infraestruturas com caráter eminentemente “produtivo” coerentes 

com as “potencialidades” das regiões, que passaram a ser denominadas de “Eixo 

Nacional de Integração e Desenvolvimento”.  

Para realizar esse trabalho de levantamento das potencialidades e do 

estabelecimento dos “Eixos”, o governo federal e o BNDES laçaram edital para 

contratação de uma consultoria, vencida pelo Consórcio Brasiliana, constituído pelas 

empresas Booz-Allen & Hamilton do Brasil Consultores Ltda., a Bechtel Internacional 

Inc. e pelo Banco ABN Amro S.A. e foi desenvolvido entre os anos de 1998 e 1999. 

Esse trabalho foi denominado como “Identificação de Oportunidades de Investimentos 

Públicos e/ou Privados”, mas que ficou conhecido como “Estudo dos Eixos” (ABLAS, 

2003; MANZONI NETO, 2007). 

De acordo com Ablas (2003) a perspectiva teórica ensejada pelo “Estudo dos 

Eixos” ultrapassa a concepção até então vigente do entendimento das infraestruturas, 

concebida como suportes para objetivos “geopolíticos”, de ocupação do território, para 

uma perspectiva “geoeconômica”. Essa modificação abre a possibilidade de um 

planejamento integrado, visando à articulação dos sistemas de engenharia, 

principalmente do setor de transporte. Continua Ablas (2003) na sua análise sobre o 

“Estudo dos Eixos”, 

O estudo privilegiou, num primeiro momento, a definição de eixos como uma 

vertebração logística, baseada em meios de transporte de cargas, 

abrangendo uma área de influência nas suas proximidades. Nos eixos assim 

definidos, a estratégia de planejamento deveria levar em consideração os 

fluxos de bens e serviços ali presentes e as vocações e potencialidades 

regionais dessas áreas de influência (p.173, sem grifos no original).  
 

Essa proposta de criar uma regionalização a partir dos sistemas de movimento
15

, 

como indica o “Estudo dos Eixos”, se baseia numa visão clássica do poder indutor dos 

sistemas de engenharia para os setores produtivos, pois são capazes de dinamizar os já 

existentes, como também atrair novos investimentos. Essa tradição foi desenvolvida a 

partir dos estudos que ligavam diretamente a relação entre espaço e transporte, como em 

                                                           
15

 Contel (2001, p.357) compreende os sistemas de movimento como “o conjunto de indissociável de 

sistemas de engenharia (fixos) e de sistemas de fluxos (materiais ou imateriais) que respondem pela 

solidariedade geográfica entre lugares”. 
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alguns especialistas em economia espacial, como Von Thünen, Lösch, Weber, entre 

outros.  

O fato é que o uso do poder transformador de uma grande obra de infra-

estrutura, particularmente as associadas ao transporte e à energia, constitui 

quase o ponto de partida clássico das intervenções governamentais em prol 

do desenvolvimento, especialmente quando se coloca a discussão no plano 

macroeconômico. Além de possuir porte e capacidade elevada de 

mobilização de recursos de várias espécies, a grande obra de infra-estrutura 

clássica também permite revalorizar os empreendimentos produtivos 

existentes no seu entorno e suscitar o desenvolvimento de novos (GALVÃO; 

BRANDÃO, 2003, p.194). 

 

O “Estudo dos Eixos” selecionou um portfólio de projetos estruturantes para 

investimento prioritário, esses projetos foram considerados como portadores de 

sinergias, capazes de gerar e disseminar o desenvolvimento para todo o sistema. Galvão 

e Brandão (2003, p.199-200) realizam uma severa crítica acerca do estudo, pois 

consideram que “o estudo passa a tratar o processo de desenvolvimento como mera 

questão de business, em o que vai ganhando maior dimensão é o subprojeto de 

estruturação de um portfólio de investimentos”. 

A partir do momento em que o planejamento estratégico corporativo passa a ser 

incorporado pelo Estado, a logística ganha relevância no planejamento estatal do setor 

de transporte. Essa foi a “brecha” para a inserção da logística, já que ela é uma prática 

corporativa por excelência. Desta forma, ela impõe ao Estado uma nova racionalidade, 

pregando maior eficiência e competitividade as ações deste ente territorial. Outro fator é 

a equiparação dos objetivos, agora o Estado passa a ter o mesmo interesse 

(intencionalidades) das empresas, a busca por superávit na balança comercial. O uso da 

mesma linguagem das corporações facilita ainda mais o diálogo entre esses dois 

agentes, propiciando melhores respostas para os interesses das corporações. 

Nessa mesma lógica de pensamento, Trevisan (2007) afirma que, a moderna 

logística ganha relevância no planejamento estatal na década de 1990, subsidiada por 

poderosas fontes de discursos ideológicos, elaboradas, principalmente, no âmbito do 

próprio governo federal, através do uso do planejamento territorial “com a finalidade 

explícita de propiciar melhores condições logísticas aos produtores que circulam pelo 

território brasileiro e em especial aqueles com alto potencial exportador” (p.48).  

Esse processo iniciado na década de 1990 resulta no estudo mais evidente da 

importância da logística para o planejamento estatal, o Plano Nacional de Logística e 

Transporte (PNLT). Para Castillo existe uma sequência histórica que reúne os “eixos”, 

os “corredores de exportação” e “vetores logísticos” – este último desenvolvido no 
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PNLT – sob um mesmo esquema de pensamento, “trata-se de mudança dos rótulos para 

um mesmo conteúdo ou para uma mesmo concepção baseada em um pensamento Saint-

simonista (DIAS, 2005) ainda predominante na política nacional de transportes” (2011, 

p.348). 

Com a máscara extravertida do desenvolvimento, o território nacional foi posto a 

disposição de grandes agentes internacionais, que possuíam informações precisas de 

cada ponto do território, além disso, apenas os investimentos considerados como 

estruturantes foram avaliados como necessários e urgentes, mas esses investimentos são 

destinados a pontos restritos espacialmente. Corroborando com essa ideia Manzoni Neto 

assevera que essa demanda por infraestrutura e investimentos em pontos luminosos do 

território nacional, por um grupo pequeno de grandes empresas, “é posta como 

sinônimo das demandas almejadas por todos os agentes que participam do processo 

produtivo no território brasileiro. Mascarou-se, mediante um discurso da modernização 

inevitável, usos seletivos do território” (2007, p.33-34). 

Os “Eixos”, assim como os “vetores logísticos” e “corredores de exportação” 

levam uma visão deturpada do processo de desenvolvimento, baseada na dinâmica de 

exportação, na integração interna baseada na competitividade, em solidariedades 

organizacionais
16

 e não em solidariedades orgânicas
17

. Desta forma, a ideia defendida 

por François Perroux de que “o desenvolvimento de cada homem e de todos os homens 

é uma finalidade que deveria ser aceite unanimemente pelos responsáveis da política, da 

economia e da investigação (...)” (1981, p.34), não é levada em conta na prática pelos 

estudos concernentes aos “eixos” e aos “corredores de exportação”, embora no discurso 

se façam presentes.   

Devemos resaltar que é a partir dessa visão da logística que o território brasileiro 

passa a incorporar os novos implementos técnicos, por isso da necessidade de 

                                                           
16

 A solidariedade organizacional é mantida por arranjos criadores de uma “coesão organizacional 

baseada em racionalidades de origens distantes, mas que se tornam um dos fundamentos da sua existência 

e definição” (SANTOS, 2008, p.285 [1996]). A solidariedade organizacional tem nas redes o seu 

principal fundamento, é através da informação que se mantém a agregação e a cooperação entre agentes, é 

a partir da informação especializada que os agentes externos comandam a produção nos lugares. Segundo 

Santos (2008, p.50 [1994]) “os fluxos de informação são responsáveis pelas novas hierarquias e 

polarizações e substituem os fluxos de matéria como organizadores dos sistemas urbanos e da dinâmica 

espacial”. 
17

 A solidariedade orgânica pode ser compreendida como o domínio das relações de vizinhança, da 

contiguidade espacial, aqui a proximidade é responsável por aglutinar o lugar e a região. Trata-se da 

produção de uma integração solidária em nível local em termos econômicos, sociais, culturais, e, claro, 

propriamente geográfico.   
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adentrarmos nessa discussão acerca das bases da logística territorial promovida pelo 

Estado.  

 

2.2 O PAC e a Logística Territorial no Rio Grande do Norte 

 

As ações de planejamento desenvolvidas durante o Regime Militar, com o 

chamado “desenvolvimento com endividamento”, provocou na década de 1980 um 

conjunto de problemas, como as altas taxas de inflação e o endividamento do Estado, o 

que restringiu, consequentemente, os investimentos na malha infraestrutural. Com o 

tempo, essa ineficiência do aparelho estatal, juntamente com a ampliação dos vetores 

modernizantes da economia, advindos com a globalização, somados as políticas 

neoliberais, propiciaram um déficit infraestrutural, o tão afamado “gargalo logístico”.  

De acordo com Becker e Egler (2003, p.136 [1992]) o programa de 

modernização realizado durante o Regime Militar “baseou-se também num projeto 

territorial fundado no ideário da integração nacional e do Brasil potência”, constituindo-

se assim, uma versão da “modernização conservadora”.   

Na década de 1990 a ideologia neoliberal e o discurso pró-mercado exigiam uma 

menor intervenção do Estado no que diz respeito as políticas sociais, as únicas políticas 

aceitas eram aquelas que diminuíam a intervenção no mercado, impondo uma rigidez 

alheia aos Estados-Nação, a chamada desregulamentação ou neorregulação, 

(SILVEIRA, 1997), como também a criação de condições necessárias para as empresas, 

como as infraestrutura imprescindível para a fluidez.  

Com o lançamento do PAC, através do decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 

2007, há uma nítida tentativa de criar um ambiente favorável ao “desenvolvimento” do 

país, sobretudo, com a criação de macrossistemas de engenharia voltados para a 

estruturação e modernização do território, para torná-lo atrativo as empresas. Esse 

conjunto de novos sistemas de engenharia implica em uma nova organização do 

território. A configuração territorial criada a partir desses implementos possibilita aos 

agentes hegemônicos obter maior fluidez, não apenas para a produção, como também de 

informações, elemento central para o entendimento do atual período. 

Segundo Márcio Rogério Silveira (2011, p.61) “O PAC (“Programa de 

Aceleração do Crescimento”), na atualidade, a partir da “logística territorial” de Estado, 

configura-se como importante fator para a rápida saída do Brasil da crise e como 

tentativa de recuperação do crescimento macroeconômico”. É a partir desse discurso 
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que o Estado sustenta esse programa de envergadura, que provoca reestruturações em 

diversos pontos do território nacional.  

Dentre as principais ações institucionais do PAC estão algumas medidas que 

visam criar um ambiente favorável ao investimento público e a captação de recursos 

privados com fins produtivos. O artigo 1º do decreto que institui o Programa dispõe 

sobre os objetivos do programa, que seria “constituído de medidas de estímulo ao 

investimento privado, ampliação dos investimentos públicos em infraestrutura e 

voltadas à melhoria da qualidade do gasto público e ao controle da expansão dos gastos 

correntes no âmbito da Administração Pública Federal”. 

PAC, que conjugou diversas medidas necessárias à consecução das metas 

estabelecidas para além da garantia do orçamento. O PAC promoveu 

alterações na legislação tributária; instituiu medidas de estímulo ao crédito e 

ao financiamento; fortaleceu a capacidade institucional dos órgãos; induziu a 

organização das administrações públicas subnacionais; e removeu obstáculos 

burocráticos, normativos, administrativos, jurídicos e legislativos, que 

criavam restrições à execução (BRASIL – Plano Plurianual 2012-2015, 2011, 

p.113). 

  

O Programa consiste num planejamento estratégico, que visa criar 

infraestruturas e condições para o desenvolvimento contínuo do país. O PAC 1 foi 

dividido em três grandes eixos, Logística, Energética e Social e Urbana. Já o PAC 2, 

lançado em 2011, foi dividido em seis eixos temáticos, Transportes, Energia, Cidade 

Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa, Minha vida e Água e Luz para Todos. 

Todavia, nosso trabalho ficará restrito apenas aos Eixos Logística (PAC1) e Transporte 

(PAC2).   

Existem diversas críticas, sobretudo de economistas a respeito do PAC, pois o 

consideram apenas como uma norma que ordena os investimentos já previstos. 

Conforme nos indica Passarinho (2007, p.4) “Trata-se de verbas já previstas de 

aplicação através dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social ou das Estatais, ou de 

recursos a serem oferecidos por mecanismos de estímulo ao crédito e ao 

financiamento”. Com isso, o PAC não trouxe grandes novidades para o planejamento, o 

único elemento novo citado por Passarinho (2007), diz respeito ao aumento da cota 

percentual do Produto Interno Bruto (PIB) para investimentos em infraestrutura, que 

passa de 0,2% para 0,5%, ou seja, um incremento no poder de investimento para 

infraestruturas.  

Para Sampaio Jr. o PAC se constitui como uma repetição e consolidação do 

modo de acumulação neoliberal-periférico, iniciado com no Governo Collor de Mello. 

Para esse autor, o PAC não seria capaz de garantir ao mínimo as infraestruturas 
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necessárias para evitar os ciclos de decréscimo da economia, além disso, o PAC busca 

da iniciativa privada os investimentos que o Estado não está apto a realizar, acentuando 

a “privatização da economia, estimulando as Parcerias Público Privada e as Sociedades 

de Propósitos Especiais; transfere, por diferentes mecanismos, grandes volumes de 

recursos fiscais e para-fiscais para a iniciativa privada” (2007, p.5-6). Para finalizar sua 

análise, Sampaio Jr. afiança que o PAC busca algo impossível: “superar a estagnação 

aprofundando o padrão de acumulação responsável pela paralisia da economia 

brasileira. Para tanto, recomenda mais negócios para o capital, mais arrocho para os 

trabalhadores” (2007, p.10). 

Corroborando com as ideias de Sampaio Jr. sobre o PAC, Leitão (2009) realizou 

um estudo que identificou algumas contradições no desenvolvimento territorial contidas 

no PAC, pois, para essa autora, esse programa governamental possui no seu cerne a 

tendência a um desenvolvimento territorial seletivo, concentrado e desigual, reforçando 

a soberania dos interesses privados no ordenamento das atividades econômicas e na 

estruturação espacial do país. 

Segundo Leitão (2009) o Programa aproxima-se da dimensão territorial contida 

nas propostas elaborado no âmbito dos PPA’s dos governos do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, que previam a realização de investimentos em infraestrutura, 

principalmente de transportes, por meio da criação dos “Eixos Nacionais de Integração 

e Desenvolvimento”. Porém, esta autora, equivoca-se ao não mencionar que o PAC, 

sobretudo, no eixo Logística é consubstanciando pelo Plano Nacional de Logística e 

Transporte, fruto de outro estudo e metodologia que diverge da utilizada para a 

elaboração dos “Eixos”. Por outro lado, é correto afirmar que as intencionalidades são 

as mesmas: a inserção competitiva no mercado internacional por meio da criação de 

corredores para fazer fluir a produção.  

É interessante notar a “desvirtuação” do Programa a sua concepção original. O 

PAC2 perdeu-se no seu caráter estratégico para torna-se mero apanágio político, sua 

fragmentação é a mais cabal prova dessa (des) estratégia política. Hoje encontramos 

diversas vertentes do PAC, entre elas, o PAC Copa entre outras, com isso o programa 

perde seu poder de transformar o cenário econômico-social brasileiro, pois se torna um 

mero guarda-chuva para os recursos do Estado, não rompendo, assim, com a estrutura 

de ação do Estado na economia, o que de fato houve foi a facilitação e o aprimoramento 

do Estado-regulamentador e financiador, em semelhantes termos ao Estado-

desenvolvimentista, aquilo que chamou Pochamann (2010) de social-
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desenvolvimentismo, por outro lado, mostra a força do Estado como indutor direto para 

modificação da economia.  

Como nos lembra Oliveira (1987, p.45) o Plano de Metas de JK tinha como 

objetivo “a aceleração da acumulação capitalística, com seu programa de avançar 

‘cinquenta anos em cinco’”, o PAC visa também ampliar a acumulação, movendo e 

retirando os entraves para ação do setor privado, ou mesmo a financiar e subsidiar suas 

ações, dando a segurança institucional para a atuação em áreas de risco para o capital 

privado, nacional e internacional. 

As finanças públicas sempre exerceram papel estratégico no estímulo a 

economia, comportando-se como “um instrumento fundamental no processo de 

acumulação e está presente [o Estado] diretamente tanto como motor do crescimento 

econômico, como na atividade produtiva” (BECKER; EGLER, 2003, p.29 [1992]).  

Além dessa lógica imbricada ao PAC, outra se articula diretamente àquela, ou 

seja, a inclusão de uma grande massa de brasileiros marginalizados do consumo de 

massa, inseridos através dos programas sociais de transferência de renda, como também 

a partir da “bancarização” dessa população, através de abertura de conta corrente ou 

poupança, ou através do crédito, colocando-os no circuito dos bancos; esse processo 

leva ao que se denomina como “creditização do território” (CONTEL, 2009; 

SILVEIRA, 2009). 

Muito além do PAC, houve no Brasil, posterior a fase neoliberal latente, uma 

modificação do projeto político. Por ser o primeiro partido de cunho esquerdista 

(centro-esquerda) a assumir o governo do executivo nacional, o PT modificou seu 

projeto de poder original, mais crítico a realidade socioeconômica brasileira, para uma 

visão realista da conjuntura político-econômica nacional
18

, mas sem abrir mão de uma 

postura proativa na atuação externa, como por exemplo, na busca por maior difusão de 

parcerias econômicas e sociais, além da ampliação dos acordos Sul-Sul (FIORI, 2013), 

bem como houve a adoção do “globalismo” (PINHEIRO, 2010) como paradigma da 

política externa brasileira, ou seja, busca-se maior independência frente aos EUA e a 

União Europeia. Essa postura confirma a tese de Becker e Egler (2003[1992]) do Brasil 

                                                           
18

 A Carta ao Povo Brasileiro de 22 de junho de 2002, documento que assinalou a estratégia política do 

Partido nas eleições daquele ano. A Carta se constituía enquanto uma garantia que os pilares da 

macroeconomia (compromisso com o cumprimento dos contratos, controles da inflação, câmbio flutuante 

e superávit fiscal) seriam respeitados, na tentativa de acalmar os ânimos do mercado internacional e 

nacional. Para informações sobre os bastidores da elaboração da Carta consultar Palocci Filho, Antônio. 

Sobre Formigas e Cigarras, 2007, especialmente o capítulo 2, que leva o título A Carta ao Povo 

Brasileiro.  
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como uma potência regional na economia-mundo, assumindo o papel de “semiperiferia” 

do sistema mundial. Para os autores “o Brasil não é uma potência (como pretendia os 

militares), nem tampouco um dos membros do chamado “terceiro mundo”, como afirma 

seus críticos mais simplistas. É um exemplo de potência emergente de âmbito regional, 

marcado por feições contraditórias” (p.18), desta forma a ação dos governos Lula e 

Dilma reivindicaram ainda mais uma posição de destaque para o país no cenário 

mundial (economia-mundo). 

A partir dessas análises, acreditamos que apesar de não ser um programa com 

grandes novidades institucionais, o PAC tende a criar novas qualidades e quantidades 

no território brasileiro, aprofundando os nexos do meio técnico-científico-

informacional, e consequentemente a tecnoesfera
19

 que o sustenta, e a psicoesfera
20

 que 

margeia e expande o sentimento de desenvolvimento presente no seu discurso.   

O PAC permite o planejamento visando à integração dos sistemas de movimento 

da totalidade do território brasileiro, assim, podemos falar de multimodalidade dos 

sistemas de movimento. Essa integração entre os sistemas ferroviários, rodoviário, 

dutoviário, aeroviário, marítimo (de cabotagem e de longo curso) e fluvial é um dos 

elementos que aprofundam a fluidez territorial. 

A fluidez territorial além da materialidade requer outro elemento, as normas. 

Sem elas não existe regulação para o uso de cada objeto e do conjunto dos sistemas de 

movimento. Essa forma híbrida de existir entre materialidade e normas é quem 

possibilita-nos falar de fluidez potencial, que só se efetiva e ganha existência concreta 

através do uso. Os atores envolvidos nesse processo se utilizam de forma variada de 

cada sistema de engenharia e do seu conjunto (SANTOS e SILVEIRA, 2011 [2001]). 

Cada objeto é disposto segundo uma intencionalidade. As intencionalidades não 

se restringem apenas a fabricação do objeto, vão além, são responsáveis pela 

localização, que segue uma lógica, são intencionalidades precisas e com uma 

racionalidade superior. É esse objetivo do pesquisador, compreender a coerência da 

arrumação dos objetos em vigência e compreender a disposição de cada objeto e do 

conjunto das formas no território. 

                                                           
19

 A tecnoesfera é o mundo dos objetos técnicos, são as próteses adicionadas ao território. “A tecnoesfera 

adapta-se aos mandamentos da produção e do intercâmbio e, desse modo, frequentemente traduz 

interesses distantes” (SANTOS, 2009, p.50 [1993]).  
20

 A psicoesfera é o mundo das ideias, das crenças, dos valores, das ideologias, do imaginário. “A 

psicoesfera também faz parte desse meio ambiente, desse entorno da vida, fornecendo regras objetivas da 

racionalidade ou do imaginário, palavras de ordem cuja construção frequentemente é longínqua” 

(SANTOS, 2009, p.50 [1993]).     
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Para isso, cada objeto é qualificado de uma forma, cada objeto geográfico é 

único, assim, os objetos possuem atributos diferenciados e também usos diferenciados, 

uma vez que a especificidade do uso corresponde ao lugar onde está instalado e do 

arranjo a que está submetido, com relações de complementaridade e conflito. Essa 

localização intencional dos objetos geográficos dentro do PAC é derivada de um 

macroplanejamento com vistas à integração multimodal dos sistemas de transporte no 

território brasileiro. 

Essa lógica de disposição dos objetos fica clara quando fixamos nossa visão para 

os empreendimentos previstos ou em execução no estado do Rio Grande do Norte, 

como por exemplo, a localização do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do 

Amarante, que fica distante aproximadamente 30 km da cidade de Natal. Com essa 

disposição abre-se espaço para que os agentes da especulação imobiliária atuem, fato 

comprovado com o aumento de 283% do número de alvarás concedidos pela Secretaria 

de Meio Ambiente e Urbanismo do município de São Gonçalo do Amarante entre 2009 

e 2011, passando de 1171 para 4495, no qual apenas 1% é destinado a estabelecimentos 

comerciais, a outra parte para imóveis residenciais (MENDES, 16 de ago. de 2012). 

Outro empreendimento que compõe o Programa é a duplicação da BR 101, esse 

projeto se enquadra em outro mais amplo, que se estende do estado do Rio Grande do 

Sul até estado potiguar, contando com obras de duplicação, trechos destinados a 

concessão (no Espírito Santo e Rio de Janeiro) e diversas adequações. No território 

norte-rio-grandense foram realizadas obras de duplicação e modernização do trecho que 

faz divisa com a Paraíba (iniciado no município de Arês), e do trecho que liga Natal a 

Arês.  

A construção do Terminal de Passageiros do Porto de Natal visa 

inexoravelmente beneficiar a atividade turística, pois tem como finalidade tornar a 

cidade de Natal rota de cruzeiros marítimos. O Porto de Natal também conta com ações 

de dragagem, consequência do seu baixo calado, que dificulta ou impede receber navios 

maiores.  

A estratégia para ampliar a infraestrutura logística existente no estado do Rio 

Grande do Norte, busca, sobretudo, majorar e adequar a infraestrutura preexiste, de 

modo que beneficie os circuitos espaciais de produção
21

 já estabelecidos. Dentre as 

                                                           
21

 Os circuitos espaciais de produção “seriam as diversas etapas pelas quais passaria um produto, desde o 

começo do processo de produção até chegar ao consumo final” (SANTOS, 2012, P.56 [1988]), 

complementando essa assertiva Morares (1985, p.4) afirma que “discutir os circuitos espaciais da 
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estratégias busca-se melhorar as condições de interligação do estado potiguar com os 

demais estados do Nordeste, via a BR-101. Com a pavimentação da BR-226, da 

adequação do contorno de Mossoró na BR-304 e com a dragagem do Porto de Natal, 

visa-se melhorar as condições de escoamento da produção regional destinada ao 

consumo interno. A atividade turística será beneficiada através da construção do 

Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante e com o Terminal de Passageiros 

do Porto de Natal, já atividade salineira foi contemplada com ações de repotencialização 

e ampliação do Terminal Salineiro de Areia Branca (o conjunto de ações do PAC1 (eixo 

logística) e PAC2 (eixo transportes) para o Rio Grande do Norte consta em anexo, 01 a 

04).  

Como se ver, as ações do PAC destinadas a ampliar a fluidez territorial, buscam 

esse objetivo através da modificação da configuração territorial com o acréscimo de 

novos objetos, como o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, ou a 

readequação dos objetos preexistes as novas demandas, como por exemplo, a 

duplicação da BR-101 e a readequação do Terminal Salineiro de Areia Branca. 

Em grande parte essas ações visam, principalmente, a manutenção da estrutura 

produtiva existente, consolidando os circuitos espaciais de produção, como os que 

englobam a fruticultura irrigada e a produção salineira. Esse novo arranjo territorial 

proporcionado pelo PAC pode gerar novos círculos de cooperação
22

, como por 

exemplo, entre o porto e os fruticultores, que do volume exportado em 2011 (200 mil 

toneladas), apenas 70 mil (35%) escoaram via porto de Natal, a maior parte saiu via 

Porto de Pecém, no Ceará (TRIBUNA DO NORTE, 21 de ago 2012). 

Segundo estudo elaborado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e pela 

Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN) em 2009, grande 

parte da produção potiguar é exportada via portos localizados fora do território estadual 

(tabela 01). Um dado importante é a presença de portos dos estados do Ceará e 

                                                                                                                                                                          
produção é discutir a espacialização da produção-distribuição-troca-consumo como movimento circular 

constante. Captar seus elementos determinantes é dar conta da essência de seu movimento”. Para Castillo 

e Frederico (2010b) é de suma importância distinguir os circuitos espaciais produtivos das cadeias de 

produção. Em primeiro lugar, as cadeias produtivas tem sua origem na economia, administração e na 

engenharia de produção, na qual buscam uma visão sistêmica das diferentes etapas das quais passa um 

produto. “O conceito de cadeia produtiva vincula-se a uma crescente demanda por organização das 

atividades empresariais, frente ao atual paradigma produtivo, com o objetivo de elevar a competitividade 

de produtos e serviços, através da reestruturação de processos produtivos e da racionalização dos fluxos” 

(p.476). 
22

 Os círculos de cooperação se constituem como a inteligência do capital, movida por fluxos não 

necessariamente materiais, como ordens, informações, capital, mensagens. São os círculos de cooperação 

que comandam a produção separada em diversos lugares (SANTOS; SILVEIRA, 2011 [2001]). 
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Pernambuco, onde o Porto de Pecém lidera no valor das exportações de produtos norte-

rio-grandenses, o Porto de Suape fica com a terceira colocação em valor exportado e o 

Porto de Fortaleza em quinto.  

 

 Tabela 01 – Local de Embarque no Comércio Exterior do RN (2008) 

Locais de 

embarque 

US$ % Peso (t) % 

Pecém – porto  102.574.102,00 29,5 109.896 15,0 

Natal – porto  87.179.705,00 25,0 119.047 16,3 

Suape – porto 65.027.690,00 18,7 113.976 15,6 

Parnamirim- 

Aeroporto 

29.147.217,00 8,4 22.348 3,1 

Fortaleza – porto 20.608.058,00 5,9 14,713 2,0 

João Pessoa – 

Porto (cabedelo) 

19.183.942,00 5,5 30.911 4,2 

São Paulo – 

Aeroporto  

5.428.176,00 1,6 1.219 0,2 

Recife – porto 4.976.800,00 1,4 16.000 2,2 

Areia Branca – 

Porto 

4.694.937,00 1,3 296.952 40,6 

Santos – porto 3.846.699,00 1,1 320 0,1 

Outros 5.423.736,00 1,6 5.161 0,7 

Totais  348.091.062,00 100,0 730,543 100,0 
Fonte: SECEX/MDIC. In: Banco do Nordeste do Brasil; Federação das Indústrias do Estado do Rio 

Grande do Norte, 2009. 

 

Já no quadro 01 são indicados os principais produtos exportados por local e 

modal. No caso da presença, mesmo que pequena, de produtos exportados via 

Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, se explica por consequência da 

falta de voos diretos entre o Aeroporto Internacional Augusto Severo com os Estado 

Unidos, por isso da necessidade de transbordo em Guarulhos. Vale ressaltar que as 

exportações por meio dos portos dos estados do Ceará e de Pernambuco possuem uma 

maior diversificação em produtos, isso deixa claro que as melhores opções para 

exportação de produtos potiguares não se encontram localizados no próprio estado do 

Rio Grande do Norte, fazendo com que os produtores busquem melhores condições 

logísticas para tal. 

O exemplo mencionado anteriormente do escoamento da produção de frutas 

tropicais nos mostra as limitações logísticas a que está submetido o Porto de Natal. A 

escolha de que porto a produção será escoada passa por critérios organizacionais, como 

tarifas, tempo de espera para embarque, a agilidade no desembaraço aduaneiro, etc., 
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como também se levam em conta critérios técnicos, como a existência de guindastes de 

terra (inexistente no Porto de Natal), empilhadeiras, armazéns, entre outros. O critério 

“físico” também é importante, como por exemplo, a profundidade do canal do porto, a 

proximidade da produção, etc.  

 

Quadro 01- Principais Produtos Transportados por Local de Embarque (2008) 

Modal/Local Principais produtos 

Portos  

Natal 

 

Peixes, frutas, açúcar, camarões 

Areia Branca Sal  

Suape + Recife  Lagosta, balas, açúcar, têxteis/confecções, 

minério de ferro 

Pecém + Fortaleza Camarões, lagosta, castanha de caju, 

balas, frutas, cera de carnaúba, mel, 

camisetas, tecidos  

Cabedelo Álcool  

Santos  Alimentos p/ cães e gatos 

Aeroportos   

São Paulo  Peixes, têxteis 

Natal/Parnamirim  Mamões, peixes, flores 

Rodoviário  

Natal  Balas, frutas, castanha de caju, têxteis  
Fonte: SECEX/MDIC Elaboração: Fiern /CIN. In: Banco do Nordeste do Brasil; Federação das Indústrias 

do Estado do Rio Grande do Norte, 2009. 

 

Ao atualizarmos os dados das exportações do estado do Rio Grande do Norte 

(2013), percebemos que ocorreram algumas modificações nos locais de embarque, 

sendo acrescidos os Portos de São Francisco do Sul e Rio Grande, representando 

respectivamente 1,9% e 1,5% do valor das exportações do RN, e 2,2% e 1,7 do valor 

das exportações realizados pelo modal portuário – o modal portuário representou no ano 

de 2013, 85,8% das exportações dos produtos estaduais (tabela 02).  

Houve também a ampliação da representatividade do Porto de Pecém no valor 

das exportações do estado potiguar, de 29,5% para 32,6%, embora, tanto o valor (US$ 

102.574.102,00 para US$ 80.845.000,00) quanto a tonelagem (de 109.896 para 64.920) 

regrediram. Em relação ao Porto de Natal houve decréscimo tanto no valor (US$ 

87.179.705,00 para US$ 62.392.000,00) quanto na quantidade de carga em relação a 

2008 (de 119.047 ton. para 85.9633 ton.), mas assim como no caso do Porto de Pécem 

houve aumento da representatividade do valor de exportações passando de 25,0% para 

25,2%. Deve-se ser resaltado o grande decréscimo na quantidade de carga destinada ao 
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mercado exterior, no ano de 2008 a quantidade de carga era de 730,543 ton., já no ano 

de 2013 foi 506.074 ton. 

Em relação ao Terminal Salineiro de Areia Branca, que concentra a maior 

quantidade de carga, já que é especializado no transporte de sal marinho, carga de baixo 

valor agregado – em 2008 o valor do sal transportado foi da ordem de US$ 

4.694.937,00, o que representa 1,3% do valor total das exportações. No ano de 2013 o 

valor teve acréscimo subindo para US$ 6.239.000,00, o que representa 2,5% do valor 

das exportações, embora a quantidade de carga tenha diminuído, saindo de 296.952 ton. 

para 284.552 ton. (tabela 02).  

 

Tabela 02 – Local de Embarque (modal portuário) no Comércio Exterior do RN (2013) 

Locais de 

embarque 

US$ 

FOB 

% Peso (t) % valor do 

modal 

Portos      

Pecém  80.845.000 32,6 64.920 38,0 

Natal  62.392.000 25,2 85.9633 29,3 

Fortaleza  19.497.000 7,9 12.389 9,2 

Suape  17.142.000 6,9 9.526 8,1 

Santos  6.453.000 2,6 1.862 3,0 

Areia Branca 6.239.000 2,5 284.552 29,3 

Recife 5.173.000 2,1 11.811 2,4 

São Fco. do Sul  4.688.000 1,9 2.660 2,2 

Cabedelo  3.947.000 1,6 13.474 1,9 

Rio Grande  3.606.000 1,5 127 1,7 

Outros  2.660.000 1,1 1.472 1,3 

Total do modal  212.643.000 85,8 488.756 100,0 

Total geral 247.922.000 100,0 506.074  
Fonte: Aliceweb - SECEX/MDIC (pesquisa CIN-FIERN). 

  

Os Portos cearenses de Pecém e Fortaleza concentram juntos 47,2% do valor 

transportado do Rio Grande do Norte pelo modal portuário, o que representa 40,5% do 

valor das exportações potiguares. Os principais produtos de origem potiguar exportados 

pelos portos cearenses são, sobretudo, frutas, castanhas de caju, balas, lagostas, prod. 

Animais, tecidos de algodão e cera de carnaúba. Esses portos dividem com o Porto de 

Natal a exportação de frutas tropicais (quadro 02).  

Das frutas movimentadas no ano de 2012 no Terminal Portuário de Pecém (CE), 

112.673 toneladas foram de melões, 36.604 ton. de mangas, as uvas ocuparam a terceira 

posição com 23.419 ton., enquanto as melancias foram responsáveis por 19.352 ton, de 

frutas embarcadas; as amêndoas ocuparam quinta posição, seguidas das bananas. Parte 
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significativa dessas frutas tem origem norte-rio-grandense (29,0%), sobretudo melões e 

amêndoas de caju, sendo o segundo estado a mais embarcar frutas pelo Porto, atrás 

apenas do estado do Ceará, com 44,3%. 

 

Gráfico 01 – Movimentação de Frutas – Terminal Portuário de Pecém em 2012 

 

   Fonte: CEARÁPORTOS, 2012.  

 

Gráfico 02 – Origem das Frutas Movimentadas em 2012 no Terminal Portuário de 

Pecém (%) 

 

 

Fonte: CEARÁPORTOS, 2012. 
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Mapa 02 – Exportações do Rio Grande do Norte por Modal e Local de Embarque  

 

Os Portos de Suape e Recife, juntos atingiram em 2013, 10,5% do valor das 

exportações realizadas por meio do modal portuário, o que representa 9,0% do total das 
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exportações. As principais cargas transportadas foram balas, chapas plásticas, lagostas, 

roupas de cama, granitos, diferindo, assim, dos Portos de Natal, Pecém e Fortaleza, fato 

que demonstra algumas especializações e escolhas ligadas a logística distintas para cada 

produto, além da oferta de linhas de navegação, ou como foi informado pelo Gerente de 

Planejamento e Orçamento da Codern, algumas redes preferem localizar suas centrais 

de distribuição em cidades com maior demanda de consumo, como Fortaleza e Recife, 

preferindo desembarcar suas cargas nessas cidades, e transportar por via terrestre, para 

as demais localidades, como por exemplo, Natal. 

 

Quadro 02 – Principais Produtos Transportados por Local de Embarque (2013) 

Modal/Local Principais produtos 

Portos  

Natal 

 

Frutas, peixes, camarões, tecidos de 

algodão. 

Areia Branca Sal  

Suape + Recife  Balas, chapas plásticas, lagostas, roupas 

de cama, granito. 

Pecém + Fortaleza Frutas, castanhas de caju, balas, lagostas, 

prod. Animais, tecidos de algodão, cera de 

carnaúba. 

Cabedelo Granitos 

Santos  Chapas plásticas, diversos.  

São Fco. do Sul  Tungstênio, tecidos de algodão. 

Rio Grande  Prod. animais impróprios p/ alim. 

humana. 

Aeroportos   

São Paulo  Peixes, mamões, têxteis e confecções. 

Parnamirim  Peixes, flores, frutas, combustíveis e 

lubrificantes (consumo de bordo). 

Rio de Janeiro  Mamões, peixes. 

Rodoviário  

 Chapas plásticas, tecidos. 
Fonte: Aliceweb - SECEX/MDIC (pesquisa CIN-FIERN). 

 

O Porto de Natal apesar de ser o segundo colocado no valor das exportações do 

Rio Grande do Norte, possui uma pauta restrita de produtos, os principais são: frutas, 

peixes, camarões, tecidos de algodão. Vale salientar que a maior demanda de carga é de 

origem das fazendas de fruticultura irrigada do estado.  

A castanha de caju é exportada apenas pelos Portos cearenses de Pecém e 

Fortaleza, mas possui ampla difusão na distribuição, alcançando os países do NAFTA 

(Estados Unidos, Canadá e México), e União Europeia (Holanda e França), sendo o 
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segundo produto mais exportado do estado, atrás apenas do melão. No total foram 

exportados 3.659 toneladas, inferior ao número de 2012, 4.933 ton.  

O Rio Grande do Norte por apresentar potencial extrativismo mineral – principal 

ramo industrial, com extração de tungstênio, quartzo, caulim, gemas (turmalinas, águas 

marinhas, ametistas, esmeraldas) – exporta parte da sua produção; os Portos Suape e 

Recife (dados agregados), Cabedelo e São Francisco do Sul são responsáveis pelo o 

escoamento. Nos Portos pernambucanos são embarcados granitos, assim como no Porto 

de Cabedelo, já no Porto de São Francisco do Sul é transportado o tungstênio. Isso se 

deve em grande parte pela falta de equipamentos (como esteira de transporte, para levar 

o minério até o navio) e adequação do Porto de Natal para receber este tipo de carga, o 

que leva o produtor a escolher portos como melhores condições logísticas para realizar 

o embarque do produto. 

Em decorrência das características peculiares dos pescados, carga perecível, 

além das necessidades e exigências dos clientes em adquirir o mais rápido possível o 

produto, por razão destes predicados, faz-se necessário transportar tal carga em meios 

mais velozes, como o avião. Os aeroportos de São Paulo, Parnamirim (Natal) e Rio de 

Janeiro, escoam parte significativa de peixes, camarões (o último item não se encontra 

no quadro, embora segundo informações colhidas nas entrevistas seu transporte se dê 

basicamente através do modal aeroviário) (tabela 03). Os Portos de Natal, Suape e 

Recife (dados agregados), Pecém e Fortaleza (dados agregados) concentram o 

escoamento dos pescados do litoral potiguar.   

 

Tabela 03 - Local de Embarque (modal aeroportuário) no Comércio Exterior do RN 

(2013) 

Locais de 

embarque 

US$ 

FOB 

% valor total 

das 

exportações  

Peso (t) % valor do 

modal 

Aeroportos      

Parnamirim 

(Consumo de 

bordo) 

11.771 4,7 9.662 45,3 

São Paulo 7.882 3,2 2.110 30,3 

Rio de Janeiro  3.830 1,5 1.102 14,7 

Parnamirim  460 0,2 146 1,8 

Outros 2.057 0,8 1.491 7,9 

Total do modal  26.000 10,5 14.511 100,0 

Total geral 247.922 100,0 506.074  
Fonte: Aliceweb - SECEX/MDIC (pesquisa CIN-FIERN). 
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É interessante notar que grande parte do valor das exportações realizadas pelo 

Aeroporto Internacional Augusto Severo, localizado em Parnamirim, cidade limítrofe de 

Natal, são derivadas de consumo de bordo (combustíveis e lubrificantes). O valor é da 

ordem de US$ 11.771.000,00, o que representa 4,7% do total de exportações total norte-

rio-grandenses. O principal destino é Portugal, por ser o único país com voos regulares 

com saídas de Natal (Transportes Aéreos Portugueses AS. - TAP Air Portugal), fazendo 

ligação com a Europa. 

 

Mapa 03 – Destino das Exportações do Rio Grande do Norte 

 

 

O principal destino das exportações potiguares são os Estados Unidos, que 

sozinho abarca 22,6% da receita do transporte internacional do estado, além desse fato, 

é importante ressaltar a diversificação da pauta de produtos, a saber: castanhas de caju, 

balas, peixes, lagostas, mangas, pro. animais imp. p/ alimentação humana, ceras 

vegetais, outras frutas de casca rija/sementes. O segundo destino mais importante dos 

produtos potiguares é a Holanda, com 18,5% do valor exportado. O terceiro com maior 
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representatividade é a Espanha, com 10,2% do valor total, em seguida vem o Reino 

Unido, com 7,0%.  

Em suma, a União Europeia é o principal destino do comércio exterior do Rio 

Grande do Norte, com 46,1% do valor total movimentado. O segundo bloco econômico 

com maior destaque é o NAFTA (Estados Unidos, Canadá e México), com 25,0%, os 

dois blocos juntos, somam 71,1% do valor das exportações do estado. Entre os demais 

blocos destaca-se o MERCOSUL, com 6,9% do valor exportado, liderado pela 

Argentina, que absorve a maior parte dos produtos, atingido 5% do valor exportado. A 

ALADI (exclui México e Mercosul), representa 4,7% do valor total movimentado. A 

Ásia representa 4,2%, enquanto o Japão importa pescados, 0,6% do total do valor; a 

China (2,4%) importa minérios de tungstênio, granito e mármores, explicado pelo boom 

do setor da construção civil chinesa, e seu vertiginoso crescimento econômico. A África 

é um destino ainda pouco expressivo para as exportações locais, com apenas 2,8% do 

valor das exportações potiguares, com destaque para o sal marinho, a granel, sem 

agregados, sal de mesa, gomas de mascar e bombons (tabela 04).  

 

    Tabela 04 – Destinos das Exportações do RN – 2013 

País/Bloco 

econômico 

US$ FOB  

(1 mil) 

Principais produtos 

exportados  

% para o destino 

NAFTA 62.095  25,0 

 

 

Estados Unidos 

56.117 Castanhas de caju, balas, 

peixes, lagostas, mangas, pro. 

animais imp. p/ alimentação 

humana, ceras vegetais, outras 

frutas de casca rija/sementes.   

22,6 

Canadá 4.576 Castanhas de caju, balas, sal e 

ouro. 

1,8 

México 763 Frutas de casca rija, castanhas 

de caju e ceras vegetais.  

0,3 

União Europeia  114.241  46,1 

Holanda 45.803 Frutas, castanhas de caju, 

tecidos de algodão. 

18,5 

Espanha 25.346 Frutas, açúcar, granito. 10,2 

Reino Unido 17.385 Frutas, outros. 7,0 

Alemanha  4.096 Bananas, prod. animais impr. 

p/ alim. humana, outros. 

1,7 

Itália  7.847 Granito, bananas, prod. 

animais impr. p/ alim. 

humana. 

3,2 

Portugal 3.876 Açúcar, consumo de bordo, 

mamão. 

1,6 

França  4.991 Camarões, castanhas de caju, 

bananas, outros. 

2,0 

Outros 4.897 Diversos  2,0 

MERCOSUL 17.082  6,9 

Argentina  12.512 Chapas plásticas, roupas de 5,0 
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cama, tecidos de algodão. 

Uruguai  3.378 Obras de ferro/aço, outras 

frutas de casca rija. 

1,4 

Paraguai  1.192 Tecidos de algodão, gomas de 

mascar.  

0,5 

ÁFRICA 7.002  2,8 

Camarões  1.537 Sal marinho, a granel.B 0,6 

Angola 1.104 Gomas de mascar, bombons, 

caramelos, sal de mesa. 

0,4 

Nigéria 4.006 Sal marinho, a granel. 1,6 

ALADI (exclui 

México e Mercosul) 

11.555  4,7 

Venezuela  3.748 Chapas plásticas, frutas de 

casca rija, tecidos de algodão. 

1,5 

Colômbia  3.701 Chapas plásticas, tecidos de 

algodão. 

1,5 

Peru  1.990 Tecidos de algodão, ovas de 

peixe. 

0,8 

Chile  1.652 Tecidos de algodão, outras 

frutas de casca rija. 

0,7 

ÁSIA  10.512  4,2 

Japão  1.424 C 0,6 

China  5.874 Minérios de tungstênio, 

granito e mármores. 

2,4 

FED. DA RÚSSSIA  1.807 Açúcar, frutas. 0,7 

Outros  23.628 Previsões de navios e 

aeronoves (50%), outros. 

9,5 

Total geral  247.922  100,0 

     Fonte: Aliceweb - SECEX/MDIC (pesquisa CIN-FIERN), 2013. 

 

A logística é assim, elemento central para racionalizar e nortear as ações do 

Estado para os setores exportadores, ela ultrapassa o âmbito das empresas, agora, o 

território é quem se torna competitivo, quanto maior a densidade técnica e 

infraestrutural, maior é a produtividade espacial (SANTOS, 2008 [1996]). 

Os lugares se distinguiram pela diferente capacidade de oferecer 

rentabilidade aos investimentos. Essa rentabilidade é maior ou menor, em 

virtude das condições locais de ordem técnica (equipamentos, infra-estrutura, 

acessibilidade) e organizacional (leis locais, impostos, relações trabalhistas, 

tradição laboral). Essa eficácia mercantil não é um dado absoluto do lugar, 

mas se refere a um determinado produto e não a um produto qualquer 

(SANTOS, 2008, p. 247-248 [1996]). 

 

Esses critérios logísticos são fundamentais para o processo de desenvolvimento 

e no barateamento dos custos com transportes. Aliado aos gargalos infraestruturais, a 

falta de linhas de cabotagem e de longo curso corroboram para atravancar e ampliar as 

dificuldades logísticas do Porto de Natal, isso fica nítido com a asserção que trazemos a 

seguir: 

Este é o caso de Roberto Veiga, diretor de operações da Wobben 

WindPower, primeira empresa brasileira a fabricar turbinas eólicas de grande 

porte. A empresa realizou uma verdadeira operação de guerra para retirar os 

aerogeradores do porto. Ruas chegaram a ser interditadas e postes retirados. 

Roberto pensou em transferir a base de Pecém para Natal, mas mudou de 
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ideia. "Não há espaço nem linhas de navegação. Antes do porto é preciso ter 

navio", diz o executivo. "O sistema de saída do terminal é complicado e a 

área de estocagem é pequena", acrescenta. Segundo ele, trazer os 

equipamentos de navio baratearia o custo com transporte em pelo menos 

30%. Hoje, parte dos produtos fabricados em Sorocaba chegam ao Rio 

Grande do Norte por carreta. "A falta de linhas atrapalha". (MENDES, 21 de 

out. de 2012). 

 

Além da problemática do porto, outros gargalos dificultam a integração do 

território potiguar com o restante da região Nordeste e com as demais regiões 

brasileiras, como por exemplo, a baixa densidade do modal ferroviário no território 

potiguar. A preocupação com a modificação do perfil da matriz de transporte (presente 

nas diretrizes do PNLT e no Plano Plurianual 2012-2015), atualmente, excessivamente 

rodoviarista
23

 – apontada como ineficiente para um país de dimensões continentais, pelo 

seu alto custo para o transporte de cargas, como grãos e minérios, que possuem baixo 

valor agregado – por outra mais equilibrada, não passa de uma preocupação discursiva, 

que atende apenas partes do território produtores de commodities minerais ou de grãos, 

onde a necessidade por transporte barato está na ordem do dia, para torná-lo competitivo 

no mercado internacional, enquanto que outros pontos do território não são 

contemplados com nenhum incentivo ou investimento para o modal ferroviário ou 

mesmo hidroviário (navegação interior e de cabotagem), como no caso do estado do Rio 

Grande do Norte, que não conta com nenhum empreendimento do PAC para o modal 

ferroviário, ficando excluído de ligações até mesmo com a Ferrovia Nova 

Transnordestina.  

A logística territorial dentro das condições estruturais do perídio se torna 

fundamental para o processo de desenvolvimento capitalista. O custo demasiado da 

circulação num país com dimensões continentais como Brasil, prejudica, sobremaneira, 

o florescimento de atividades produtivas, além de dificultar a integração territorial, pois 

o custo do transporte influi diretamente na capacidade de circulação de pessoas, 

produtos e informações.  

Por isso da necessidade de uma compreensão ampla da logística, concordamos 

assim, com as colocações de Trevisan, na qual apontam que a logística se tornou um 

viés do planejamento, desempenhando papel importante na reorganização do território. 

Portanto, “devemos compreender a logística do ponto de vista territorial, uma vez que 

                                                           
23

 É importante por em relevo que o modal rodoviário por ser o mais capilar e, portanto, o mais flexível, é 

capaz de atender a diversos agentes, desde as localidades mais isoladas aos grandes centros urbanos.  



56 
 

esta se remete ao conjunto das materialidades, das normas e da gestão do território” 

(2007, p.13). 

A logística no âmbito do planejamento torna-se capaz de reorganizar o território, 

como pretende o Estado brasileiro, com a alocação de novas materialidades e normas 

para tornar o território mais fluido e poroso (ARROYO, 2005), servindo a lógica das 

empresas. Visa, entre outras coisas, a redução dos custos logísticos, fator que implica na 

diminuição da competitividade dos produtos brasileiros no cenário internacional. 

Através desse argumento, justificam-se os novos investimentos em “infraestrutura 

logística” promovidos pelo PAC.  

Com a instituição do PAC busca-se a superação dos “gargalos infraestruturais” – 

especialmente nos setores de energia, transporte rodoviário, ferroviário, portos, 

aeroportos e nas condições de armazenamento, resumindo, nos aspectos pertinentes à 

logística –, que obstruem o desenvolvimento do país, essa inversão em capital fixo 

possibilita a dinamização de diversas indústrias, como a de máquinas, de transformação, 

de peças, entre outras. Silveira e Julio (2013) afirmam que tais investimentos são 

capazes multiplicar efeitos positivos para a economia, fomentando o crescimento da 

indústria, sobretudo de bens de consumo duráveis, além de proporcionarem novas 

demandas, como por exemplo, as geradas a partir do investimento no setor ferroviário e 

na Marinha Mercante, pois, são setores estratégicos que envolvem diversas indústrias e 

são centrais para a redução do custo de transporte.   

 

2.3 A Lógica da Logística 

 

A logística é uma síntese entre o imperativo da competitividade e o imperativo 

da fluidez. É uma prática organizacional que pretende a máxima eficiência e 

racionalidade para a circulação e armazenagem. Essa prática organizacional pretende 

superar os obstáculos e rugosidades do espaço geográfico, além de tornar ágil o 

“desembaraço burocrático”, seu objetivo é tornar o território uma superfície lisa, plana, 

um palco para a fluidez.  

Para Silva Junior a logística se constituiu enquanto um instrumento para o 

capital, que utiliza as rugosidades do território em seu benefício, na qual, busca 

“desobstruir as barreiras territoriais a partir das técnicas e das normas” (2009, p.1). Para 

o mesmo autor, o capital “encontra na facilidade da circulação proporcionada pelo 

constante crescimento do meio técnico e da estrutura fixa do território, a base para sua 
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reprodução. Desta forma, a maior circulação e fluidez são causas e consequências do 

maior dinamismo e mobilidade do capital” (SILVA JUNIOR, 2002, p.30). 

David Harvey nos alerta que a redução do tempo de circulação e seu custo são 

fatores primordiais para a acumulação capitalista. A logística busca exatamente 

diminuir esse fatores. “No contexto de acumulação em geral, o aperfeiçoamento do 

transporte e da comunicação é visto como inevitável e necessário” (2005, p.50). 

Harvey nos lembra de que “ao longo da história do capitalismo muito esforço 

tem sido posto (...) na redução do atrito de distâncias e dos obstáculos à circulação” 

(2011, p.43). Essa tendência geral para a redução das barreiras e obstáculos espaciais 

que interferem diretamente na circulação é um dado intrínseco da evolução técnica, que 

proporciona a adição de novos objetos geográficos ao território. 

Os “eixos” baseados na logística são uma forma de dar maior eficiência e 

racionalidade aos circuitos espaciais de produção (TREVISAN, 2007; CASTILLO; 

FREDERICO, 2010b), além de maior competitividade e fluidez a produção (ILARIO, 

2010;), ligam áreas com maior dinamismo a outros espaços luminosos
24

 do território 

nacional, isto define a primazia do território reticular sobre o território de todos (espaço 

banal)
25

 dentro do planejamento estatal.  

Para Castillo e Frederico (2010a) existe um embate entre duas lógicas: uma 

lógica das redes e uma dos territórios. Na primeira resulta em ilhas de eficiência 

produtiva, adestradas aos imperativos hegemônicos, de qualidade e custos, baseados em 

critérios internacionais, e também em corredores de fluidez material, de outro lado, 

vastos espaço viscosos que são cruzados justamente pela lógica das redes, neles 

imperam a mobilidade precária ou mesmo inexistente.  

Santos e Silveira (2011 [2001]) lembra-nos de que num país como o Brasil, com 

grandes disparidades regionais, os espaços selecionados para receber equipamentos 

modernos que facilitam a fluidez são pontuais, localizam-se, sobretudo, em áreas onde 

já se possui densidade viária e infoviária relevantes. Geralmente esses novos acréscimos 

materiais no território convergem para áreas onde imperam os nexos da economia 

internacional. 

                                                           
24

 São aqueles que mais acumulam densidades técnicas e informacionais, ficando assim aptos atividades 

com maior conteúdo em capital, tecnologia e organização (SANTOS; SILVEIRA, 2011, p.264 [2001]).   
25

 O conceito de espaço banal foi inicialmente forjado por François Perroux que se contrapunha ao 

conceito de espaço econômico. Milton Santos reformulou este conceito, concebendo-o como sinônimo de 

espaço geográfico e território usado. "trata-se do espaço de todos os homens, não importa suas diferenças; 

o espaço de todas as instituições, não importa sua força (...). Esse é o espaço de todas as dimensões do 

acontecer, de todas as dimensões da totalidade social" (SANTOS, 2000, p.104). 
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Este tipo de planejamento permite racionalizar os usos do território, indicando 

usos precisos, cirúrgicos, com intencionalidades privativas. Corroborando com este 

pensamento Trevisan (2007, p.103) assevera que “os planejamentos estatais, fortemente 

imbuídos de conceitos da moderna logística, aprofundam e criam novos pontos 

luminosos no território brasileiro, criando novas disparidades a um território 

desigualmente constituído”. 

Por isso, no decorrer deste trabalho buscaremos mostrar e identificar como um 

programa estatal como o PAC, nos eixos Logística e Transporte, vem configurando o 

território do estado do Rio Grande do Norte para a fluidez. É nossa preocupação 

compreender como um subespaço é modificado e transformado por um planejamento 

realizado em nível nacional, que possui em seu cerne a logística como um elemento 

norteador. 

O PAC nos eixos Logística e Transporte é a operacionalização do PNLT, ou 

seja, é através do PAC que se materializam o planejamento contido no PNLT. O 

Programa reabre o debate sobre o papel das infraestruturas como capazes de 

dinamizarem a economia, ou de ampliarem as desigualdades territoriais (LEITÃO, 

2009). 

Portanto, abre-se a discussão clássica acerca do papel dos sistemas de 

engenharia como indutores do desenvolvimento, capaz de gerar efeitos multiplicadores 

e externaliades
26

.  São através desses subterfúgios teóricos que os grandes projetos de 

engenharia são justificados no âmbito social, muitas vezes ampliando os reais efeitos 

sistêmicos desempenhos pela implantação de uma nova prótese territorial, isso fica 

evidente com a asserção a seguir:  

Há tempos é reconhecida a importância de uma infraestrutura adequada para 

a geração de um ambiente propício ao desenvolvimento. A oferta eficiente de 

serviços públicos e de infraestrutura condiciona significativamente a 

produtividade e a competitividade do sistema econômico, ao mesmo tempo 

em que melhora o bem-estar social. Portanto, uma adequada distribuição da 

infraestrutura e de serviços correlatos, é condição indispensável para que o 

país possa desenvolver vantagens competitivas, alcançando maior grau de 

especialização produtiva. Os investimentos em infraestrutura elevam a 

                                                           
26

 “Efeito multiplicador” e “economias externas”, ambos derivados da compreensão das infraestruturas 

como indutoras dos investimentos e consequentemente do desenvolvimento. O efeito multiplicador foi 

forjado por Keynes para designar “o índice de aumento na renda nacional resultante de um dado aumento 

na quantidade de investimento. Pelo efeito multiplicador, um aumento nos investimentos gera um 

aumento proporcionalmente maior na renda” (SANDRONI, 1999, p.416). Portanto, o efeito multiplicador 

pressupõe um circulo positivo, no qual um investimento estratégico é capaz de movimentar os demais 

setores, é um efeito em cadeia. Já o que é chamado convencionalmente de economias externas 

(externalidades) se caracteriza por benefícios obtidos através da implantação de novos serviços ou 

infraestruturas públicas, agregando vantagens e a redução dos custos para as empresas. São vantagens 

competitivas preexistentes que os lugares oferecem para as empresas. 
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competitividade sistêmica da economia, melhorando as condições de 

transportes, de comunicação e de fornecimento de energia. Além disso, tais 

inversões promovem efeitos multiplicadores e dinamizadores nos demais 

setores, induzindo a outros investimentos (BRASIL – Plano Plurianual 2012-

2015, 2011, p.89-90). 

 

Por outro lado, essa crença disposta sobre as infraestruturas como sinergias para 

efeitos em cadeia, na qual culminaria no desenvolvimento de outros setores, pensa 

apenas na positividade do empreendimento, sobretudo, para a economia, mas as 

consequências para a população e para o entorno são encaradas de forma secundária. Os 

novos sistemas de engenharia atendem a um único direcionamento, oferecem o único 

tipo de relacionamento com o entorno, são despóticos do ponto de vista da organização 

territorial, pois impõem sua lógica, que é a lógica de quem os comanda, lógica estranha 

ao lugar, ao homem, uma vez que só interessa ao capital. Rosa Moura nos lembra muito 

bem que esses objetos invasores, orientados por único sistema técnico, no seu interior 

subsiste outra forma de ser.  

Neles, subsistem sistemas técnicos anteriores, que levam à convivência 

antagônica de racionalidades duras, precisas e densas, e de racionalidades 

moles, tolerantes e tênues, revelando espaços burros e inteligentes. Mas as 

condições propriamente locais não são dissolvidas, dando margem à 

convivência dos tempos (do mundo e do lugar). Tal convivência é muito 

comum em países desiguais e dispostos à inovação a qualquer custo, como o 

Brasil (MOURA, 2011, p.9). 

 

Os grandes projetos de infraestrutura necessitam de uma justificativa coerente 

com a construção do futuro desejado pela população, pois, como propõe Carlos Matus 

(1996), o planejamento é um guia para ação, para criar o futuro que se almeja. Pedrão 

(2003) propõe que na análise dos projetos de infraestrutura, identifique-se a sua ligação 

com os projetos sociopolíticos do país, só assim, será possível identificar a real validade 

desses empreendimentos no âmbito nacional e regional.   

Os grandes projetos de engenharia se não alinhavados com um projeto nacional 

coerente, concebido dentro de um planejamento arquitetado como um guia para o 

futuro, corre o risco de se tornar um verdadeiro “cavalo de Tróia”, nos avisa Milton 

Santos (2011 [1979]), ampliando ainda mais as desigualdades entre regiões e alienando 

os lugares.  

Continuando dentro desta perspectiva de análise, Milton Santos (2011 [1979]) já 

nos alertava para o fato de que a formas geográficas são um meio para a entrada de 

capital, ou para seu desenvolvimento e aceleração. As formas geográficas não são 

destituídas de um caráter político, através delas, pode-se modificar a estrutura 
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socioeconômica de um país, isto é, a sua produção não é neutra, atende a fins políticos e 

econômicos.  

Rubens Ricupero (2000) faz uma interessante indagação acerca da integração 

econômica nacional, ao questionar se existe uma correlação direta entre a desintegração 

interna e integração externa. Parece uma questão difícil de responder de forma imediata, 

o autor nos mostra que em alguns países como a Holanda, Cingapura e Hong Kong, a 

integração externa é condição sine qua non para o desenvolvimento interno, devido à 

força do comércio internacional para suas economias, condição essa majorada pela 

função desempenhada pelos portos. Ricupero conclui da seguinte forma a sua 

indagação: 

É difícil, mas possível, colocar a integração externa a serviço do 

desenvolvimento e da integração interna desde que se preserve a 

autonomia de um projeto nacional, dirigido de dentro e traduzido em 

processo gradual de inserção, mediante políticas ativas de competitividade 

também em nível microeconômico das empresas (RICUPERO, 2000, p.21, 

sem grifos no original). 

 

Através dessa indagação inicial, podemos buscar uma nova compreensão para o 

planejamento estatal, sobretudo, no que concerne a orientação da construção de sistemas 

técnicos com objetivos a facilitar a integração externa, pois o problema central não é a 

produção de sistemas de engenharia orientadas para a exportação, o problema-chave é a 

base produtiva dirigida para o mercado externo. Portanto, a pergunta correta não se 

refere diretamente a base material, mas sim, a concepção de desenvolvimento que 

sustenta o modelo vigente. É essa visão que deve ser atacada e suplantada, para que uma 

nova concepção mais humana de desenvolvimento possa emergir.   

No próximo capítulo adentraremos na análise acerca dos empreendimentos do 

PAC para o setor de transporte, realizados no estado do Rio Grande do Norte. Nesse 

momento buscamos compreender como esses novos sistemas de engenharia estão a 

configurar a logística territorial em busca de mais fluidez. 
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3. A LOGÍSTICA TERRITORIAL DO PAC NO RIO GRANDE DO NORTE: AS 

BASES DA FLUIDEZ TERRITORIAL 

 

3.1  A Base Pretérita da Fluidez Territorial no Rio Grande do Norte 

 

Segundo Rita de Cássia da C. Gomes (1997), a formação territorial do estado do 

Rio Grande do Norte pode ser dividida em três fases, cada uma com uma configuração 

econômico-espacial específica. O primeiro período é o do predomínio da trilogia cana-

de-açúcar – pecuária – algodão; a segunda surgiu a partir da década de 1930; a terceira 

inicia-se na década de 1950 com a criação da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE). 

A ocupação do território norte-rio-grandense ocorreu somente no final do século 

XVI, com a criação das Capitanias Hereditárias. O primeiro traço de mecanização foi 

através dos engenhos, sendo o primeiro o Engenho Cunhaú, criado em 1604. A 

ocupação do sertão se deu através da interiorização do gado, o que possibilitou o 

surgimento de cidades e a abertura de caminhos e estradas, meio de ligação entre o 

interior e o litoral. Foi com o algodão que se incrementou a produção industrial, e as 

exportações (GOMES, 1997).  

A segunda fase indicada por Gomes (1997) inicia-se em 1930, com a atuação do 

Estado Novo, marcando o início da emergência do modal rodoviário como meio para a 

integração nacional, em substituição a navegação de cabotagem e ao modelo ferroviário. 

No âmbito da Região Nordeste diversas ações se desenrolaram através da atuação do 

Departamento Nacional de Obras Contras as Secas (DNOCS), nesse contexto, o Rio 

Grande do Norte teve no DNOCS um dos principais agentes de intervenção, com 

construção de infraestruturas básicas, como açudes e estradas. 

A terceira fase surge com a atuação da SUDENE, todavia suas ações se 

desenvolveram de forma pontual, criando infraestrutura e oferecendo incentivos para 

indústrias originárias do Sudeste, na tentativa de industrializar a região e alcançar o tão 

afamado desenvolvimento. É nesse último momento que algumas atividades dinâmicas 

emergem entre elas a fruticultura irrigada; cerâmicas; exploração de petróleo e gás 

natural; a internacionalização da produção salineira; a carcinicultura; e o turismo, etc., 

que ainda coexistem com atividades tradicionais (GOMES, 1997).  

Concomitantemente as transformações econômicas houve a implantação da base 

material que serviu de sustentação e roteador da própria economia, como num ciclo em 
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que uma peça do sistema desencadeia as demais. Com os incrementos na economia 

derivou-se a implantação dos meios de transportes, como estradas, ferrovias, portos e 

aeroportos, assim o território do Rio Grande do Norte passou por algumas fases de 

incremento na economia e consequente investimento público em infraestruturas, ou 

investiu-se em infraestruturas de transporte para dinamizar a economia, como no caso 

de períodos de seca através da atuação do DNOCS.  

As primeiras vias de circulação criadas no território potiguar têm suas origens 

atreladas à ocupação colonial, posteriormente aos caminhos do gado; de acordo com 

Paulo P. dos Santos (2010, p.181-182) “a primeira e, a mais viajada, durante séculos, foi 

a que passava pelo litoral, margeando as proximidades do mar em direção às terras da 

Paraíba”. Essa estrada, no século XVI, vinha pela Baía da Traição ou Mamanguape, 

Tamatuanda, Cunhaú, Goinhaninha, Goiarairas (Arês), Mipibu, Potengi, Utinga, ou 

seguindo o vale do Cajupiranga para chegar a Natal.   

Com a revolução promovida pelo automóvel, criou-se a necessidade de 

implantação de estradas capazes de suportar o novo tráfego, que aos poucos veio 

substituir a circulação em carros de boi e aos comboios de animais. Segundo Santos 

(2010, p.182) “em 1916, eram desenvolvidas ações de combate às secas e as chamadas 

“frentes de trabalho”, aproveitando a mão-de-obra dos retirantes, abriam estradas com 

todas as condições para o tráfego rodoviário”. 

No caso das ferrovias, a primeira instalada no estado potiguar foi a que liga a 

região litorânea de Natal a Nova Cruz, com extensão de 121 km, tendo a sua concessão 

e construção autorizada em 1873, mas iniciada apenas em 1880, quando de sua 

transferência para a companhia inglesa Imperial Brazilian Natal and Nova Cruz Railway 

Company Limited, e finalizada no ano de 1883 (SANTOS, P. P., 2005). Essa ferrovia 

foi encampada pelo governo federal no inicio do século XX e depois arrendada, por 

meio de concorrência pública, pela Great Western. Essa ferrovia tinha como principais 

itens transportados, passageiros, água e alimentos (SIQUEIRA, 2002). 

A segunda ferrovia foi construída entre Natal e Ceará-Mirim, depois denomina 

Estrada de Ferro Sampaio Correia, sua construção iniciou-se em 1904 e findou em 

1906; em 1910 teve seu trecho expandido Baixa-Verde, e em 1914 chegou a Lajes; a 

expansão continuou em 1932 atingindo o município de Angicos. Já o trecho entre Lajes 

e Pedro Avelino foi concluído em 1950.  

O primeiro trecho entre Porto Franco e Mossoró da Estrada de Ferro Mossoró-

Souza foi inaugurado em 1915, tendo sido iniciada em 1912 pela Companhia Estrada de 
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Ferro de Mossoró S.A, para posteriormente alcançar o município de Alexandria na 

divisa com o estado da Paraíba. Em 1926 a linha de ferro chegou a São Sebastião, para 

apenas em 1951 chegar a Alexandria. A integração com o município de Souza (PB) 

ocorreu em 1958, para conectar-se a linha Recife-Fortaleza nesse ponto. Nos anos 1980, 

a ferrovia foi desativada, e seus trilhos arrancados em todo o trajeto.  

As ferrovias norte-rio-grandenses sempre apresentaram baixa lucratividade, ou 

mesmo, prejuízos, desta forma dependiam do governo federal para manter suas taxas de 

lucratividade. Ou como no caso da estrada de ferro entre Natal e Nova Cruz, alcançou 

períodos de superávit com as operações realizadas pela Great Western. 

Para algumas estradas de ferro, a rigidez das despesas em patamares 

superiores aos das receitas foi o fator determinante do mau desempenho em 

certos períodos, como foi o caso das companhias Sul de Pernambuco, Central 

de Alagoas, Conde d’Eu e Natal a Nova Cruz. Entretanto, elas melhoraram o 

desempenho após o início da administração da Great Western no princípio do 

século 20, com algumas chegando, inclusive, a apresentar superávit. 

Certamente, a operação integrada dessas ferrovias e os métodos 

administrativos implantados pela Great Western foram fatores de grande 

relevância para a geração de aumentos expressivos das receitas e reversão dos 

déficits em superávits (SIQUEIRA, 2002, p.180).  

 

A partir de 1901 a Great Western passou a administrar três redes ferroviárias: a 

Sul, a mais lucrativa, formada pelas Estradas de Ferro Recife ao São Francisco, Sul de 

Pernambuco, Ribeirão a Bonito e Central de Alagoas; a Central, constituída pela Central 

de Pernambuco; e a Norte, constituída pelas Estradas de Ferro Recife a Limoeiro, 

Conde d‘Eu e Natal a Independência. Além das Estradas de Ferro Ribeirão a Barreias e 

Paulo Afonso, posteriormente incorporadas a Rede Sul.  

No caso específico da Rede Norte – onde operava a Estrada de Ferro Recife a 

Limoeiro, principal geradora de receitas, além do trecho Natal-Independência – era a 

segunda mais importante em termos de resultados para a Companhia, destacando-se 

pelo transporte de exportáveis, como, açúcar, álcool e algodão. Entre 1907 e 1910 

circularam pela Rede Norte, nas ferrovias Recife a Limoeiro, Conde d’Eu e Natal a 

Independência, respectivamente, 24%, 53% e 27% da carga total de algodão e caroço de 

algodão. Destacava-se também na Ferrovia Natal-Independência (sentido interior-

capital) o transporte de derivados da cana de açúcar, farinha de mandioca e lenha. No 

sentido capital-interior destacavam-se o transporte de sal, farinha de trigo, especiarias, 

ferragens, querosene, bacalhau e produtos diversos (SIQUEIRA, 2002). 
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Esses implementos técnicos estavam ligados diretamente a dinâmica econômica, 

sobretudo a propiciada pela cultura canavieira, e a consequente produção de açúcar, que 

era um dos principais produtos da pauta de exportação do estado, além da produção de 

algodão no interior e sal marinho na região de Mossoró.  

As ferrovias brasileiras foram classificadas em três categorias pelo 

Departamento Nacional de Estradas de Ferros (DNEF) na década de 1940, que obedecia 

a lucratividade de cada linha. As ferrovias de primeira categoria seriam as que a renda 

bruta anual superasse vinte mil contos de réis, as de segunda categoria estariam aquelas 

que possuíssem lucratividade entre vinte mil e cinco mil contos de réis, e por terceira 

categoria aquelas em que a receita era inferior a cinco mil contos de réis. O Rio Grande 

do Norte possuía 517 km de ferrovias de terceira categoria no ano de 1940, atrás apenas 

dos estados de São Paulo (879 km) e Bahia (561 km), e a frente de estado como 

Maranhão (449 km) e Minas Gerais (447 km). Além da baixa lucratividade dessas 

ferrovias de terceira categoria, elas possuíam uma pauta bem diversificada no transporte 

de mercadorias (NUNES, 2011). 

Dentre os principais produtos transportados pelas ferrovias que possuíam menor 

lucratividade, no ano de 1940, destacam-se o transporte de “produtos diversos”, com 

68%, em segundo lugar ficava a madeira, com 9% da carga, em terceiro lugar o sal, com 

7%, depois o café, com 5%, o algodão com 3%. O açúcar era responsável por 2% da 

carga, assim como o arroz. No caso do sal, grande parte desse percentual circulava nas 

ferrovias potiguares  (Gráfico 03).  

O estado equipou-se no final do século XIX e início do século XX para atender a 

demanda dos agentes produtivos que dinamizavam o território, entretanto, grande parte 

dessas infraestruturas tiveram seu potencial esgotado, como por exemplo, as ferrovias, 

que acabaram em grande parte tendo seus trechos desativados, com exceção do trecho 

entre Parnamirim e Ceará-Mirim, passado por Natal.  

A discussão acerca da construção de um porto em Natal é longa, tem origem no 

século XIX, motivada, principalmente, pela crescente produção de açúcar, principal 

produto da pauta de exportação do estado norte-rio-grandense, seguido do algodão, e 

sal, embora o sal no que se refere a quantidade seja o principal produto. O projeto inicial 

do porto foi aprovado em 1922, tendo suas obras iniciadas, mas só em 1932, através de 

decreto de número 21.995, assinado pelo presidente Getúlio Vargas, criava-se o Porto 

de Natal. 
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Gráfico 03 – Brasil. Ferrovias de Terceira Categoria. Mercadorias transportadas (em 

bilhões de TKU, 1940). 

 

Fonte: Brasil, 1943:103-9. “outros” é composto pelas seguintes mercadorias e respectivas participações 

no total transportado pelas ferrovias brasileiras de terceira categoria: milho (1,1%), fumo (1,0%), charque 

(0,6%), tecidos (0,5%), couros (0,5%) e álcool e aguardente (0,3%). “diversos” referem-se àquelas 

mercadorias que não se enquadram na relação dos produtos nominalmente classificados acima. In: 

NUNES, 2011. 

 

O Terminal Salineiro de Areia Branca, também conhecido como Porto-ilha foi 

construído entre os anos de 1969 e 1974, inaugurado no dia 1º de março de 1974. A 

primeira operação foi realizada no dia 02 de setembro de 1974. A área construída mede 

92 metros de largura por 166 metros de comprimento, totalizando mais de 15 mil metros 

quadrados. O objetivo para tal empreendimento foi a necessidade de escoar a produção 

de sal a granel, oriunda das salinas potiguares, destinada a suprir a indústria química do 

Sudeste do Brasil (CODERN, 2010a). 

O Terminal foi um projeto pioneiro, localizado em alto mar, distante de 14 

milhas náuticas do município de Areia Branca. O Terminal foi planejado pela empresa 

americana Soros Associates Consulting Engineers, num valor de 35 milhões de dólares, 

a construção contou com a participação das empresas brasileiras BH Engenharia S/A, 

Pohlig Hec-Kel do Brasil e Ribeiro Franco S/A (CODERN, 2010a).  

O Aeroporto Internacional Augusto Severo, localizado em Parnamirim, a 18 km 

de Natal, tem sua origem atrelada a Segunda Grande Guerra, pois sua implantação se 

consolidou quando Natal passou a ser sede das operações militares norte-americanas. 
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Inicialmente era (e ainda o é) uma base aérea militar, hoje, tem sua área divida entre uso 

civil e militar. 

O Aeroporto passou por três reformas, em 1957, 1980 (ano em que passou a ser 

administrado pela Infraero) e em 1996. Na última reforma, houve a construção e 

modernização do complexo aeroportuário, com a adição de novos equipamentos para 

atender o número ascendente de passageiros, mormente à inclusão de Natal no circuito 

internacional do turismo. O terminal de passageiros foi climatizado em 2002, com 

investimento de R$ 1,9 milhão.  

Hoje, novos vetores atuam para modernização dos sistemas de objetos, 

sobretudo, dos sistemas de movimento, condição primária para a fluidez territorial. 

Nesse contexto de modernização econômica e das materialidades que lhe dão apoio, 

criam-se novas dinâmicas no meio geográfico local, muitas delas exógenas, que 

desorganizam o lugar, para submetê-lo a sua lógica.  

Fato evidente quando analisamos a inserção da fruticultura irrigada no Vale do 

Açu, que se constitui em pontos onde o meio técnico-científico-informacional instaura 

sua racionalidade. De acordo com Albano  

Com a construção do macrossistema técnico – a Barragem de Açu, ou 

“Armando Ribeiro Gonçalves” no início da década de 1980 –, tem-se uma 

infra-estrutura que oferece aptidões específicas à produção, colaborando com 

uma especialização produtiva que vai possibilitar ao lugar se integrar ao meio 

técnico-científico-informacional (2005, p.153). 

 

A fruticultura irrigada aliena o lugar, uma vez que as multinacionais instaladas, 

não se articulam com os agentes locais, em quando o realizam é em benefício próprio. 

As tecnologias usadas pelas empresas são adquiridas fora do país, no âmbito local só 

utilizam a terra e em parte a mão-de-obra menos especializada. Como se pode notar, a 

lógica da globalização é que impera na fruticultura potiguar (ALBANO, 2005). 

O número de exportações de frutas no Porto de Natal nos dois últimos anos 

(2012 e 2013) mais que dobrou, em comparação ao ano de 2011. Em 2011 a CODERN 

registrou um volume de 83.222 toneladas de frutas exportadas pelo Porto de Natal; em 

2012 esse número subiu para 154.358 toneladas, ou seja, um incremento de 85% no 

escoamento. Já em 2013 (de janeiro a novembro), foram registrados um volume de 

168.701, um aumento em relação ao ano anterior da ordem de 26%, e em comparação 

com o ano de 2011 esse valor chega a 103%. (Gazeta do Oeste, 13 de jan. de 2014). 

A inserção do Rio Grande do Norte na economia internacional através das 

exportações concentra, sobretudo, a exportação de frutas, se destacando em primeiro 
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lugar o melão, castanha de caju, banana, melancia, manga, mamão (Tabela 05). 

Segundo dados da FIERN a participação do Rio Grande do Norte divisas de exportação 

brasileira foi apenas 0,11% em 2012, seguindo o mesmo padrão do ano de 2011. 

Todavia, existem alguns produtos que ocupam lugar de destaque dentro da pauta de 

exportações brasileira, como no caso das frutas. Do total das receitas do estado, 14% 

foram resultantes da exportação de frutas, e 10% na exportação de pescados.  

 

         Tabela 05 - Exportações do RN – Janeiro a dezembro 2013 

Produto Valores em US$ 1 

mil 

Peso/t Posição na 

pauta de 

exportação  

Melões 58.230 80.552 1º 

Castanhas de Caju 23.820 3.659 2º 

Bananas 10.863 24.540 7º 

Melancias 9.517 1.652 10º 

Mangas 6.568 7.538 13º 

Mamões 5.119 4.572 18º 

Outras frutas de casca 

rija 

2.683 445 20º 

Outras frutas congeladas 1.841 631 23º 

Fonte: Aliceweb - SECEX/MDIC (pesquisa CIN-FIERN). 

 

O Rio Grande do Norte atingiu em 2012 a marca de maior exportador nacional 

em termos de receitas de vendas bananas, 38%; e a segunda colocação nas exportações 

melões, 40%; castanhas de caju, 20%; melancias, 46%; e a terceira posição na 

exportação de mamões, 11%; e a quarta colocação de exportações de mangas, 7%. 

No que concerne os limites estaduais, as frutas (melões, castanhas de caju, 

bananas, mangas, melancias, mamões e abacaxis), contribuíram significativamente para 

a receita total de exportações no ano de 2012, atingindo aproximadamente 50% (48,4%) 

das receitas. O segundo grupo de produtos exportados é o das balas, bombons, e açúcar, 

com 10,8%, e em terceiro, os pescados, com 7,5%. 

O turismo ganha dinamicidade a partir da década de 1980, principalmente na 

cidade de Natal, com a implantação do Projeto Parque da Dunas/Via Costeira, com o 

desenvolvimento do PRODETUR I e II, ampliaram a inserção do estado, sobretudo 

Natal no circuito internacional do turismo (FURTADO, 2005). 

A exploração de petróleo e gás natural inicia-se em 1943 com pesquisas na 

busca por petróleo. A perfuração do primeiro poço ocorre em 1956 no município de 

Grossos, em 1973 descobre-se o Campo marítimo de Ubarana e em 1979 a primeira 
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descoberta em terra no Campo terrestre de Mossoró. A instalação da Unidade de 

Processamento de Gás Natural I (UPGN-I) em Guamaré e das obras do gasoduto 

Guamaré-RN/Cabo-PE em 1985, e a instalação da Unidade de Processamento de Gás 

Natural II (UPGN-II) modificam a organização do território potiguar (ROCHA, 2005), 

colocando-o de vez no período técnico-científico-informacional.  

A exploração de petróleo é responsável por dinamizar a economia de diversos 

municípios que recebem os Royalties da Petrobras, que modifica as relações sociais e 

moderniza as materialidades que são subordinadas a esta atividade. Além de criar novas 

dinâmicas econômicas na região produtora, com a atração de diversas empresas 

prestadoras de serviços e empreendimentos de ensino superior e técnico (ROCHA, 

2005).   

A Copa do Mundo 2014, megaevento que impõe as cidades-sede novos arranjos 

espaciais, com a construção de estádios, construção de infraestruturas de transporte, 

investimento no setor hoteleiro. A cidade de Natal, uma das sedes do evento, tem, hoje, 

uma reconfiguração intensa da sua dinâmica, com a construção da Arena das Dunas
27

, 

reforma do Terminal Rodoviário, construção do Terminal de Passageiros do Porto de 

Natal, além da construção do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante e 

outras obras rodoviárias. Obras estas que buscam atender aos interesses de uma 

organização privada – a FIFA, e as empresas patrocinadoras, interesses sustentados pelo 

discurso do “legado” da Copa.  

Outro fator de dinâmica no território potiguar são os empreendimentos 

conduzidos no âmbito do PAC. Alguns dos equipamentos que estão em processos de 

construção ou já construídos possuem maior poder de impactos que outros, como o 

Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, já que o tráfego de passageiros será migrado 

para ele, a duplicação da BR-101, acesso as cidades João Pessoa e Recife, fazendo 

conexão com os estados do Sudeste e Sul do Brasil. Outras obras possuem um caráter 

de impacto mais local, como por exemplo, a pavimentação de algumas BR’s que 

cruzam o território potiguar, como a BR-110 e a BR-104. 

 

 

 

 

                                                           
27

 Inaugurada no dia 26 de janeiro de 2014. 
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3.2 Integração e Logística territorial 

 

Historicamente foi resaltado na literatura que a localização geográfica do estado 

potiguar possui um caráter altamente estratégico, por ser o ponto mais próximo do 

continente africano e europeu; fato que se torna hegemônico na historiografia estadual, 

mormente a escolha de Natal como sede de operações norte-americanas durante a 

Segunda Grande Guerra. Contudo, nenhuma localização é absoluta, o que 

historicamente simbolizou o estado como elo de integração com outros continentes, 

também propiciou seu afastamento dos centros de decisão do Estado brasileiro, e dos 

centros economicamente dinâmicos, assim como reduziu a margem para o 

estabelecimento de maiores relações com a América do Sul, através do MERCOSUL. 

Para os países do MERCOSUL o RN exporta apenas 6,9% (US$ 17.082.000,00) 

do valor total da receita realizada no comércio exterior. O continente africano representa 

apenas 2,8% (US$ 7.002.000,00) do valor das exportações potiguares. No caso das 

importações (2013), o estado potiguar tem na Argentina o terceiro maior parceiro 

comercial – atrás apenas de Estados Unidos (26,7% do valor importado) e China (17,0% 

do valor) – com 10,3% do valor das importações; os principais produtos, a saber: Trigo, 

polietileno, milho, bombas volumétricas. É importante ressaltar que a Argentina no ano 

de 2012 foi o principal parceiro comercial (importação) do estado do Rio Grande do 

Norte, com 18,25% do valor importado, sendo os principais produtos, trigo, farinha de 

trigo, polietileno, condutores elétricos, bombas volumétricas.  

No caso da importação de milho registrado no ano de 2013 se explica pelo 

desabastecimento acorrido na Região Nordeste, derivado da seca, que propiciou o 

declínio da produção regional, mesmo assim, o Brasil teve uma safra recorde deste 

cereal (aproximadamente 78 milhões de toneladas, 7% a mais do que no ano de 2012), 

mas por consequência dos “entraves logísticos” fez com que a Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab) resolvesse trazer o milho da Argentina para abastecer a região. 

O problema logístico se deve ao congestionamento de caminhões para desembarcar a 

superprodução de grãos em alguns portos brasileiros, com isso fez-se escolha para evitar 

as filas nos portos trazer milho argentino.  

No caso do milho argentino, a intenção inicial da Nidera Sementes, 

subsidiária da trading holandesa do mesmo nome, era entregar o cereal 

estocado em Luiz Eduardo Magalhães, município do oeste da Bahia a cerca 

de mil quilômetros do Porto de Salvador. Entretanto, como a fila de 

caminhões para embarque de soja no porto baiano é imensa, para não correr 
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risco de atraso a empresa optou por entregar o milho argentino, que começou 

a ser carregado em navios na origem (Tribuna do Norte, 12 de maio, 2013). 

 

Apesar de ser ainda insipiente o mercado, sobretudo exportação, entre o Rio 

Grande do Norte os países sul-americanos, (muito polarizado a Argentina), tem se 

ampliado a leque de alternativas. Em 2012 o Rio Grande do Norte obteve um valor 

pequeno em exportações para o Chile e Peru, já no ano de 2013, houve um incremento 

de 207,6% no valor das exportações para o Peru, e 112,6% para o Chile. Ainda assim, a 

soma dos dois países é de apenas 1,5% da receita do estado em exportações. 

Michel Savy (1993) em artigo nos antecipa que a logística irá substituir a 

localização em si, e o transporte em si também não mais será significante na localização 

industrial. Para ele a logística “será provavelmente um elemento primordial de 

organização do território no século XXI” (p.217, tradução livre). Com as modernas 

tecnologias e com os precisos movimentos estabelecidos pela logística, o ganho 

potencial de uma localização propriamente dita passa a serem as condições materiais 

para fazer chegar mais rapidamente ao destino final, seja a matéria-prima ou a 

produção.  

Provavelmente Savy (1993) está correto na sua afirmação, a disponibilidade de 

transporte em si e a disponibilidade de infraestrutura não são mais os fatores 

preponderantes para a localização industrial, tendo em vista que, um dos fatores é a 

organização dos sistema de transporte como um todo, de um lado a quantidade e a 

qualidade da infraestrutura de transporte, e de outro a quantidade e disponibilidade dos 

serviços de transporte, além disso, coaduna-se a esses elementos os serviços de 

armazenagem. Há um complexo arranjo entre a materialidade do sistema e as normas 

que o organizam. 

Arroyo (2003) nos lembra que a criação de uma fluidez territorial – sistemas de 

movimento  e de comunicação – tem sido de interesses dos governos, para viabilizar o 

escoamento da produção. Por outro lado, a base material da circulação necessita de 

outra, aquela que compreende as normas, a porosidade territorial, que devem adaptar-se 

as constantes transformações do jogo do comércio internacional. Amiúde, essa é a nova 

característica da organização espacial para a fluidez, de um lado, necessita-se da 

logística, de outro do conjunto de normas para facilitar tais e tais fluxos.  

Como bem nos lembra Corò (2003), não é tanto a densidade infraestrutural que 

desempenha papel centralizador na logística moderna, o papel da inteligência, da lógica 

organizacional do serviço é preponderante para as escolhas a serem tomadas. Na 
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verdade há a necessidade de certo “equilíbrio” entre uma base material e uma base 

imaterial, servida de inteligência, planejamento e gestão. Isso reflete o atual estágio de 

desenvolvimento tecnológico, onde “portos, aeroportos e vias de transporte 

informatizam as operações, agregam valor a suas atividades. (...) [Logística] Ações 

coordenadas, mais precisas e eficientes, são seu fundamento” (ARROYO, 2003, 

p.2011). 

Harvey nos lembra de que “ao longo da história do capitalismo muito esforço 

tem sido posto (...) na redução do atrito de distâncias e dos obstáculos à circulação” 

(2011, p.43). Essa tendência geral para a redução das barreiras e obstáculos espaciais 

que interferem diretamente na circulação é um dado intrínseco da evolução técnica, que 

proporciona a adição de novos objetos geográficos ao território. As condições 

infraestruturais são um entrave para o desenvolvimento das atividades econômicas (vale 

lembrar que o todo da sociedade necessita de infraestruturas básicas, saúde, educação, 

transporte, comunicação, etc.), devido à necessidade de obtenção de matérias-primas, 

condições de transporte capazes de mobilizar as matérias e a produção, um sistema 

portuário eficiente para atender as importações e exportações.  

A dispersão ou a concentração de objetos geográficos decorre da falta de 

interesse imediato sobre um ponto ou lugar no espaço, podendo constituir-se enquanto 

um espaço de reserva para acumulação futura, ou no caso da concentração espacial é um 

dado de importância situacional ou histórica de um determinado lugar. Essa 

concentração possibilita maior agilidade à acumulação do capital, pois por um lado a 

maior densidade de objetos proporciona a concentração de outros serviços ligados 

diretamente à aceleração dos fluxos de capital, mercadorias, informações, pessoas e etc. 

Na lógica orgânica do capital há uma tendência a dinamização dos espaços 

opacos, uma vez que estes se constituem como mercado de reserva para a produção e 

consumo. O Nordeste por longo tempo se localizou a margem do centro dinâmico do 

país, limitado as regiões Sul e Sudeste, abordagem modernizada pela análise realizada 

por Santos e Silveira (2001), em que estabelece para a região de maior densidade 

técnica, científica e informacional, onde se localizam os centros de decisão econômica 

do país, denominando-a de região concentrada. Na atualidade a região Nordeste passa a 

ser lócus de pontos dinâmicos, ainda desarticulados e descontínuos, embora se mostre 

com grandes perspectivas de crescimento econômico, por outro lado não podemos 

esquecer-nos dos baixos índices de desenvolvimento social encontrados, não apenas 

nessa região, mas na totalidade do território brasileiro, que muitas vezes são mascarados 
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pelos índices oficiais, que esbarram e são muitas vezes mascarados pelo 

“desenvolvimento econômico”, como também são mascarados pelo dinamismo das 

empresas, pelo mercado, com isso, o desenvolvimento acaba por ficar em segundo 

plano, pois é atenuado pelo discurso da geração de emprego, que acaba por reduzir a 

vida humana ao trabalho ou ao acesso a um posto formal. 

O processo de “renovação (modernização) territorial” que o Brasil como um 

todo, e, especificamente o estado Rio Grande Norte estão submentidos condiz com o 

arranjo das “divisões do trabalho” sejam elas “internacionais”, no caso da “economia-

mundo”, ou, seja as novas dinâmicas intraterritório nacional, neste caso tem-se a 

“divisão territorial do trabalho”.  Neste contexto da “divisão territorial do trabalho”, o 

estado do Rio Grande do Norte se localiza de forma “marginal”, embora apresente 

pontos onde os vetores modernizantes se fazem presentes, sobretudo, pela ação de 

agentes externos ou induzidos pelas ações estatais.  

Identificar a “trama das sobreposições dos diversos níveis da divisão do 

trabalho” nos ajuda a conhecer os distintos usos do território, que são concomitantes e 

contraditórias (SILVEIRA, 2010). Segundo Pontes (2007), Natal, capital potiguar, 

dentro da divisão territorial do trabalho, propiciada pela globalização – em que se 

identificam claramente “conexão entre o global e o local”- não responde sozinha pelas 

inovações e investimentos, assim como, as decisões econômicas estão fora do seu 

alcance direto.   

O Rio Grande do Norte, portanto, além de se localizar fisicamente na 

extremidade nordeste do território nacional, se posiciona também a margem das 

decisões a nível nacional, assim como é amplamente atingido por vetores externos, 

como, por exemplo, advindo da lógica do turismo, dos parques eólicos, e claro, o vetor 

proporcionado pela Copa do Mundo de futebol.  

Nota-se que o Rio Grande do Norte está submentido a lógica de outros pontos do 

território nacional, sobretudo, de cidades que concentram poder de decisão sobre a vida 

demais entes federados, como no caso de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, e em 

âmbito regional, Recife e Fortaleza. A cidade de São Paulo é considerada a Grande 

Metrópole Nacional, topo da hierarquia da organização territorial brasileira; o Rio de 

Janeiro apesar de ser considerado como uma Metrópole Nacional possui menor 

densidade de relações com o estado potiguar, do que o estabelecido por Brasília; 

Brasília, por sua vez, por ser a capital federal, lócus das decisões políticas do país, 

submete os demais estados as suas decisões, sendo, desta forma, a cidade com maior 
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densidade de relações com o RN; no âmbito regional as Metrópoles de Recife e 

Fortaleza “disputam” a soberania hierárquica sobre o território potiguar.  

 

Mapa 04 – Influência externas no estado do Rio Grande do Norte 
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O receituário econômico neoclássico segundo Wallerstein (1997/1998) no que 

concerne ao papel do Estado se sustenta a partir quatro premissas. Em primeiro lugar 

abrir as fronteiras econômicas, permitir a inversão estrangeira, criar a infraestrutura 

necessária para fomentar o desenvolvimento, e por fim, direcionar meios para as 

atividades que o país possui “vantagem corporativa”. Esse receituário é a base ainda 

hoje da atuação do Estado, que garante a abertura da economia nacional para o mercado 

globalizado, que assegura e cria condições para atrair os investimentos estrangeiros, que 

cria a base material para atender aos interesses privados, e que sustenta o velho discurso 

que estabelece fixamente a posição estratégica dos países no jogo do mercado 

internacional, alguns países sendo especializados em meramente abastecer com 

matérias-primas os países mais industrializados. Como no caso do Brasil, onde ainda se 

é bastante comum discussões acerca das potencialidades do país na agricultura orientada 

para exportação; Brasil como “celeiro do mundo”, mito que fixa sua posição no presente 

e no futuro.  

O PAC estabelece uma nova organização territorial que pretende em alguns 

casos estabelecer melhores níveis de integração interna, uma integração que visa 

reproduzir e tornar mais eficiente as lógicas hegemônicas do capital.  

A implantação do modelo de integração baseado no modal rodoviário está 

diretamente ligada ao desenvolvimento da indústria brasileira, que beneficiava a 

nascente indústria automobilística, como também criava condições para o 

desenvolvimento do mercado interno, já que a rede ferroviária já constituída não atendia 

este requisito. Esse padrão, hodiernamente, é tido como ineficaz, por isso do 

planejamento recorrer a logística para nortear novos investimentos em infraestrutura de 

transporte, a buscar uma visão integrada do sistema de transporte, a multimodalidade.   

O grau de integração depende do nível de solidariedade existente entre lugares; 

além da solidariedade, tem que se pensar nos níveis dos aconteceres para se determinar 

a integração espacial, entendida a partir da integração física (infraestrutural, no nível da 

complementaridade dos objetos técnicos ligados a circulação e comunicação), a 

integração e a complementaridade econômica e os laços culturais e sociais existentes 

entre os lugares. Não podemos esquecer-nos do nível administrativo, burocrático e de 

poder emanando pelo Estado ou entre os estados federados para a integração espacial.  

Santos (2008 [1981]) ao determinar o grau de integração regional, afirma que 

este “resulta da interferência de elementos econômicos – e outros mais ou menos 
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espontâneos – e do elemento “voluntário” constituído pelas estruturas político-

administrativas” (p. 139).     

A integração territorial é conquistada através dos fluxos, não apenas através da 

infraestrutura, o objeto técnico em si, sem uso, não é nada, não possui “existência” 

prática, é um dado potencial, mas ainda sem efetividade. Indubitavelmente, há a 

necessidade de integrar fisicamente o território, mas essa conexão só se torna efetiva a 

partir do uso, a partir da dinâmica, do movimento, só ele é capaz de criar laços entre os 

lugares.  

A ideia corrente de integração eivada pelo pensamento econômico determina a 

divisão do trabalho como o fator chave, em contraposição está os fluxos comerciais 

(ROLIM, 1994), a integração é um processo e um estado de coisas. A dinâmica espacial 

vive em constante processo de reorganização, desorganização, integração e 

desintegração. 

 É interessante notar que em alguns casos, o privilégio dado à integração externa 

ou internacional, seja a partir de blocos econômicos ou através da adesão ao livre-

mercado se estabelece em contramão a integração interna ou nacional, nomeadamente 

pela criação nos países periféricos ou subdesenvolvidos de redes de transportes que 

integram regiões produtivas, de commodities, principalmente, a áreas portuárias, através 

de linhas ferroviárias ou mesmo rodoviárias. Tendência marcadamente encontrada em 

países colonizados, organização tipicamente oriunda dos países africanos e sul-

americanos. 

Como Milton Santos (2008 [1996]) nos lembra, a organização territorial possui 

duas dimensões, uma pautada nas relações hierarquizadas e outra em uma dimensão 

ligada à proximidade, a relações de contiguidade; a primeira seriam as verticalidades e a 

segunda as horizontalidades.  

Podemos desdobrar dessas duas dimensões uma relação direta com o tipo de 

integração territorial, podendo ser uma “integração por cima” ligada diretamente a 

relações verticais, comandadas pelas redes, guiada por informações precisas, 

informações-segredo. Outro tipo de integração territorial conectada a horizontalidade 

pode ser designado de “integração por baixo” (essas denominações fazem conexão com 

as definições de Habermas, racionalização por cima e racionalização por baixo); essa 

seria estabelecida por relações de proximidade, pelo caldo cultural existente, pelo dado 

econômico, ligado diretamente às relações de sociabilidade. A integração por baixo teria 

a região como traço geográfico de união.  
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Essas duas formas de manifestação da ordem territorial se articulam 

concomitantemente, algumas vezes uma dimensão é sobrevalorizada em relação a outra, 

na maioria dos casos se articulam contraditoriamente. Por ordem territorial tomamos a 

mesma lógica empregada por Santos e Silveira ao definir ordem espacial, “que se 

associa a uma ordem econômica e a uma ordem social” (2011, p.289 [2001]). A cada 

momento histórico existe uma ordem espacial (territorial) correspondente, que 

compreende as formas de uso do território. 

Essa condição de múltiplos arranjos impõe uma compreensão para além do 

sistema econômico em si, por isso a necessidade de adentrarmos no âmbito da política. 

As decisões tomadas no âmbito da estruturação do território obrigam-nos a ampliar o 

feixe de análise, não podemos restringir apenas a dimensão econômica, das implicações 

das infraestruturas de transporte diretamente para o dinamismo da economia. 

Por conseguinte, os sistemas de engenharia são resultados de um complexo jogo 

entre o dado técnico e o político, além dos interesses econômicos. 

Com efeito, a fluidez é um dado da técnica, pois os progressos nos 

transportes e nas telecomunicações e a constituição das redes oferecem novas 

possibilidades de deslocamentos a novas velocidades, ultrapassando antigas 

fronteiras. Mas ela é, ao mesmo tempo um dado da política, tanto do poder 

público como, hoje mais do que antes, das empresas. Tarifas, pedágios, 

horários, frequências, políticas de promoção de um outro meio de transporte, 

criação de novos consumos são vetores de uma necessidade de movimento 

que ganha novos conteúdos, sobretudo a partir da irradiação de uma ideologia 

que proclama que “quem não é fluido é atrasado” (SILVEIRA, 2003, p.411). 

 

É interessante notar que a variável política dentro do Plano Nacional de 

Logística e Transporte (PNLT) é mera coadjuvante dentro do cenário econômico, o 

relatório manifesta que um avanço fora realizado nesse âmbito, embora o critério de 

impacto político seja fantasioso. Um empreendimento pode obter nota de 0 a 5 pontos, a 

depender do seu impacto, retratado pela importância da indução ao desenvolvimento, 

redução de desigualdades regionais, ocupação e defesa do território e integração no 

âmbito da IIRSA (BRASIL, 2007). 

O denominado nexo político expresso no relatório se caracteriza para classificar 

a tipologia de projetos que não possuem relação direta com as demandas atuais e 

potenciais de mercado, constituindo-se em outra classe de projetos, na qual o mercado 

não apresenta a melhor solução ou não é suficiente para a transformação da realidade 

regional. Esses projetos incluídos dentro do nexo político “visam a solucionar questões 

estruturais referentes ao desenvolvimento socioeconômico, ambientalmente sustentado, 

e questões relacionadas à segurança nacional, estas últimas dizendo respeito à ocupação 
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e preservação do território nacional” (BRASIL, 2007, p.358). Embora apresentado 

como uma categoria à parte, os projetos do nexo político deverão ser submetidos aos 

mesmos processos de avaliação técnico-econômica, igual a qualquer outro projeto, mas 

com um peso maior no que concerne a capacidade de influenciar positivamente ao 

menos um dos quatro itens relatados no parágrafo anterior. 

Esse tipo de análise é ingênuo, uma vez que a premissa de todo e qualquer 

investimento em infraestrutura é uma escolha política por excelência, a viabilidade 

econômica e técnica estão submentidas aquela. De forma didática podemos exemplificar 

da seguinte maneira: o modelo de desenvolvimento é uma escolha política, atrelada 

diretamente as riquezas naturais e aos diferentes facções do capital, seja industrial, 

agroindustrial, etc., mas, o direcionamento e a indução muitas vezes são restritos ao 

poder político, uma vez se escolhe as distintas linhas de financiamento e/ou redução 

fiscal para um segmento em relação a outro. 

Mas uma vez insistimos na inseparabilidade entre as variáveis políticas e 

econômicas, ambas são parte inseparáveis da complexa realidade que vivemos. É 

indubitável afirmarmos que não podemos compreender os investimentos em 

infraestrutura de transporte e logística sem compreender o viés político da escolha dos 

investimentos prioritários, assim como, o “modelo de desenvolvimento” adotado. 

 

3.3 Investimentos do PAC em Sistemas de Engenharia para Transporte no Rio 

Grande do Norte 

 

3.3.1 Modal Portuário 

 

O Porto de Natal localizado na margem direita do estuário do Rio Potengi, a 3 

km de sua foz, é o principal ponto de escoamento de mercadorias existente no Rio 

Grande do Norte – sem levarmos em conta o sistema rodoviário –, sua zona de 

influência se estende para além do território estadual, alcançando os estados da Paraíba, 

Pernambuco e Ceará, motivado pela sua “especialização” na exportação de frutas. Do 

total de frutas movimentadas em 2013, 90% tem origem no próprio, enquanto os outros 

10% da carga é oriunda de Pernambuco (CODERN, 2013).  

O acesso ao Porto de Natal pelo modal rodoviário é realizado através das 

rodovias federais BR-101, Recife (PE)-João Pessoa (PB)-Natal (RN), BR-226, via de 

acesso Currais Novos-Natal (essa BR entronca-se a BR-304), BR-304, acesso Fortaleza-
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Mossoró-Natal (entronca-se a BR-101 em Parnamirim), BR-406, via de acesso Macau-

Natal, e a BR-101, acesso Touros-Natal. 

 

 Mapa 05 – Localização do Porto de Natal 

 

 

Por sua localização o Porto apresenta algumas dificuldades ao acesso de navios. 

Em primeiro lugar a própria geometria do canal da entrada da barra, em razão da 

distância entre os dois molhes de proteção (um em cada lado da barra), o que limita a 

largura em 150 metros. Em segundo lugar, a construção da Ponte Newton Navarro sobre 

o Rio Potengi (liga as regiões Leste e Norte da cidade), que limita o canal de acesso em 

120 metros de largura e 55 de altura (valor indicado na maré alta) (CODERN, 2010b).  

De acordo com a CODERN, a solução do segundo problema de acesso ao Porto 

seria a construção de defensas na ponte. A Companhia tentou incluir a construção das 

defensas no edital de concorrência nº 028/2012, que tratava da ampliação do porto (a 

obra ampliará o cais e a retroárea do porto em 10.766 metros quadrados – projeto ainda 

está em fase de licitação, mas com recursos assegurados pelo PAC), mas a inclusão não 

fora acatada pelo governo federal, desta forma a obra ficou sob a responsabilidade do 
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governo estadual. Para construir as defensas seriam necessários R$ 34 milhões
28

 

(TRIBUNA DO NORTE, 21 de Ago. de 2012).  

Esse problema acarretou, por parte da Marinha, a suspensão do tráfego de navios 

durante o período noturno. Com os implementos previstos, construção do 4º berço do 

cais e a ampliação da retroárea, além da dragagem, já realizada, o fluxo de navios 

deverá crescer, necessitando assim, de mais tempo para os navios atracarem (TRIBUNA 

DO NORTE, 21 de out. de 2012).  

O Porto de Natal conta com 544 metros de área de acostagem, divididas 

atualmente em três cais. O berço 01 possui 209 metros de comprimento, localizado em 

frente ao Armazém Seco, e ao antigo Armazém Frigorífico (onde hoje está localizado o 

Terminal Marítimo de Passageiros). Esse berço se tornará o responsável pela atracação 

dos navios de cruzeiros que aportam em Natal. O berço 02 tem 195 metros de 

comprimento, localizado em frente aos Armazéns e Galpões da primeira linha do Porto. 

Tornou-se, por dispor de equipamentos necessários para o descarregamento e transporte 

de trigo a granel para o Grande Moinho Potiguar, o cais responsável por receber navios 

de trigo, além de ser utilizado em operações de embarque/desembarque de carga geral, 

solta ou unitizada, e sacaria por sua proximidade aos Armazéns 01 e 02 e dos Galpões 

01 e 02. Já o berço 03 possui 140 metros de comprimento, se localiza em frete ao Pátio 

de Contêineres Norte. É o berço com melhores condições para operações de embarque e 

desembarque de contêineres por sua proximidade com o pátio de armazenagem de 

maior área (13.500 m²) (CODERN, 2010b).  

O Porto de Natal possui três armazéns do tipo seco, dois com 1.800 m² 

(armazéns nº 01 e 02), e um com 1.875 m² (armazém nº 03), utilizados tanto para 

armazenagem de carga geral, como também nas operações de ovação e desova de 

contêineres, assim como, para cargas. Ainda existia o antigo armazém frigorífico, que 

foi demolido, para dar lugar ao Terminal Marítimo de Passageiros. O complexo 

portuário possui ainda de dois galpões com 400 m² cada, utilizados para armazenagem 

de cargas em geral. O Porto dispõe de aproximadamente 29.000 m² de pátios, para 

armazenagem de contêineres, dividida em quatro setores. O Pátio Sul tem área total de 

cerca de 4.500 m², dispondo de 16 caixas de tomadas para contêineres frigorificados, 

totalizando 58 tomadas de 440 V, com alimentação realizada pela subestação elétrica nº 

01 e seus respectivos grupos geradores. O Pátio Sul tem capacidade para armazenar 

                                                           
28

 Na descrição do projeto nos relatório do PAC fala-se de construção do berço 04 e defensas, no entanto 

não são especificadas onde serão feitas, se no Porto ou na Ponte Newton Navarro. 
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cerca de 500 TEU’s
29

. O Pátio Central possui área de 6.080 m², interligando os Pátios 

Sul e Norte e que passa entre as instalações do Grande Moinho Potiguar e os armazéns e 

galpões. O Pátio Central também é utilizado para armazenar contêineres, como também 

dispõe de cinco caixas de tomadas para contêineres frigorificados, com um total de 80 

tomadas de 440 V, esse setor tem capacidade de armazenar aproximadamente 580 

TEU’s. O Pátio Norte tem capacidade para armazenar cerca de 1.600 TEU’s, dispondo 

de uma área de 13.500 m², o pátio dispõe ainda de 11 caixas de tomadas, com 140 

tomadas disponíveis. 

 

Figura 01 – Localização dos Pátios de Armazenagem do Porto de Natal 

 

 Fonte: CODERN, 2010b. 

 

Porto de Natal ainda possui uma área arrendada ao Grande Moinho Potiguar, 

com cerca de 1.475,84 m², contando com as seguintes instalações: 11 silos de 

armazenagem de granéis sólidos, dos quais oito com capacidade de 2.500 ton. e três 

com capacidade de 700 ton., totalizando 22.100 ton. O Porto ainda conta com se uma 

Central de Atendimento Operacional com área de 700 m² que funciona ao lado do Pátio 

de contêineres Norte, aglutinando os órgãos intervenientes na operação portuária – 

Polícia Federal, Receita Federal, Delegacia do Ministério da Agricultura, Vigilância 

                                                           
29

   Unidade equivalente a 20 Pés (Twenty foot equivalent units). 
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Sanitária, OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-Obra e Operadores Portuários - 

objetivando acelerar o desembaraço e a logística interna do Porto. O Porto de Natal 

dispõe de 02 (duas) balanças rodoviárias com capacidades de pesagem de 80 e 100 

toneladas, localizadas nos portões de acesso norte e central (CODERN, 2010b). 

Após apresentarmos a infraestrutura básica do Porto de Natal e alguns dos 

problemas acarretados por sua inserção dentro da área urbana de Natal, agora 

apresentaremos alguns dos atuais investimentos realizados, sobretudo, com 

financiamento do PAC. 

Dentro do PAC1, 2007 a 2010, foram investidos 187,3 milhões de reias em 

infraestruturas nos portos do Rio Grande do Norte (Porto de Natal e o Terminal 

Salineiro de Areia Branca), embora, desse montante apenas R$ 30 milhões foram 

destinados ao Porto de Natal. Esse recurso foi utilizado para aprofundar o acesso 

aquaviário, através de dragagem. A maior parte do valor destinado ao modal portuário 

foi destinado ao Terminal off-shore de Areia Branca.  

A dragagem e a derrocagem permitiu o aprofundamento do canal para 

aproximadamente 12 metros, o que permitirá o acesso de navios de carga geral ou 

graneleiros de até 60.000 toneladas, e de navios de carga geral de até 3.800 TEU’s, mas 

devemos relembrar que enquanto não forem construídas as defensas na Ponte Newton 

Navarro, haverá limites para um pouco maiores que o habitual. A dragagem foi 

realizada sob a responsabilidade da Secretaria Especial dos Portos com supervisão da 

CODERN. 

O Porto de Natal, na segunda fase do PAC, angariou mais recursos do que na 

primeira fase do Programa, 75,44 milhões de reais, embora sem o valor do investimento 

na ampliação do cais, com a construção do berço 04, além da retroárea, que vai 

consumir um montante significativo para sua operacionalização. No PAC2, o Porto de 

Natal contou com quatro novos projetos, sendo o principal a construção do Terminal 

Marítimo de Passageiros, orçado em R$ 73,00 milhões, outro projeto significativo será a 

construção do novo berço do cais, que possui um impacto significativo na dinâmica do 

porto e da cidade.  
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Quadro 03 – PAC1 – Empreendimentos portuários exclusivos para o Rio Grande do 

Norte 

 

Tipo Subtipo Empreendimento Investimento 

previsto 2007-

2010 (R$ 

milhões) 

Investimento 

após 2010 (R$ 

milhões) 

Porto Infraestrutura 

portuária (outras 

ações) 

Ampliação e 

adequação do 

Terminal 

Salineiro de Areia 

Branca 

 

144,6 

 

30,3 

Porto Dragagem e 

derrocamento 

Porto de Natal – 

Dragagem de 

aprofundamento 

do acesso 

aquaviário 

 

30,0 

 

11,2 

 

Porto Infraestrutura 

portuária (outras 

ações) 

Terminal 

Salineiro de Areia 

Branca – 

Repotencialização 

do Sistema de 

atracação 

 

12,7 

 

- 

 

Comitê Gestor do PAC. Balanço 4 anos: 2007-2010. 

 

 

Quadro 04 - PAC 2 – Empreendimentos portuários exclusivos para o Rio Grande do 

Norte 
 

 

Tipo 

 

Subtipo 

 

Empreendimento 

Investimento 

2011 a 2014 

(R$ milhões) 

Investimento 

após 2014 

(R$ milhões) 

 

Porto 

 

Dragagem e 

Derrocamento 

Porto de Natal - 

dragagem de 

aprofundamento do 

acesso aquaviário 

 

0,44 

 

- 

 

Porto 

Infraestrutura 

Portuária 

(Outras 

Ações) 

Ampliação do cais com a 

construção do 

berço n° 4 e retroáreas - 

Natal/RN 

 

**** 

 

**** 

 

Porto 

Infraestrutura 

Portuária 

(Outras 

Ações) 

 

Ampliação e adequação 

do terminal 

salineiro de Areia Branca 

– RN 

 

79,25 

 

- 

Porto Inteligência 

logística 

Gestão Portuária por 

Resultados – GPPR – 

Codern (Ação 20B9) 

2,00  

 

 

 

Porto 

 

 

 

Terminal de 

Passageiros 

Porto de Natal – 

adaptação de armazém 

frigorífico e de galpão 

para Terminal Marítimo 

de Passageiros 

 

 

 

73,00 

 

 

 

- 

Fonte: Comitê Gestor do PAC. 8º balanço, maio/agosto, 2013. 
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O Terminal de Passageiros do Porto de Natal, obra executada pela Constremac 

Construções LTDA, orçado num valor de 73,00 milhões de reais, foi construído no local 

onde antes havia um galpão frigorifico, na Rua Chile, desta forma, o berço 01 do cais, 

será responsável pela atracação dos navios de cruzeiros que aportarem em Natal. Com o 

Terminal de Passageiros, somado ao aprofundamento do canal, espera-se um 

incremento em torno de 15% na movimentação de passageiros, turistas, uma vez que o 

porto se equipará com uma infraestrutura adequada para a recepção de pessoas.  

A obra contará com restaurantes, espaço para shows, lojas para vendas de 

produtos artesanais, salas para aluguel, salas destinadas aos órgãos de apoio (Anvisa, 

Polícia Federal, etc.), casa de câmbio, caixas bancários de autoatendimento, lan-house, 

entre outros equipamentos de apoio a atividade turística (CODERN, 2010b). 

Outro dado importante é a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, já 

que Natal é uma das cidades-sede, fato que gera expectativas positivas para o aumento 

do fluxo de turistas. De acordo com informação obtida em entrevista na CODERN
30

, a 

expectativa é uma média de 28 navios de passageiros por ano, com perspectivas de 

crescimento.  

O secretario municipal de turismo, afirmou que ao menos 26 navios por anos, de 

duas operadoras de viagem de cruzeiro, NHC e BCR, com em torno de três mil turistas 

da Espanha, Estados Unidos, França e Portugal começariam a atracar em Natal a partir 

de dezembro de 2013. Já em outra informação da CODERN, a partir de projeção 

realizadas, a expectativa é que o Terminal Marítimo de Passageiros receba 42 navios de 

cruzeiro/ano, desembarcando em Natal aproximadamente 32 mil turistas, número que 

deve se elevar para 55 navios e 42,3 mil visitantes até 2017 – devemos resaltar que esta 

projeção é supervalorativa. Segundo a própria CODERN apenas 5,6% dos turistas 

chegam a Natal através de cruzeiros (TRIBUNA DO NORTE, 28 de mar. de 2013). 

No caso do empreendimento que envolve a construção do berço nº 04, com 152 

metros na direção norte e ampliação da retroárea em 8.000 m², evitará que se ocorra a 

impossibilidade de recepção de embarcações mercantes ou de cruzeiro e as indesejáveis 

sobre-estadias ocasionadas pela demora em atracar no aguardo de espaço no cais. O 

Porto de Natal apresenta crescimento constante na movimentação geral de cargas, tanto 

embarque quanto desembarque, o que torna imprescindível a construção do novo berço 

(gráficos 04, 05 e 06). 

                                                           
30

 Entrevista realizada no dia 04 de fevereiro de 2014, com o Gerente de Planejamento e Orçamento da 

CODERN, Antonio Francisco da Silva. 
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Gráfico 04 – Histórico de Movimentação Geral de Carga – 2007 – 2013 

 

             Fonte: Gerência de Planejamento - GEPLAN/DAF/CODERN 

 

Gráfico 05 – Histórico do Embarque Geral de Cargas (em ton.) – 2007-2013 

 

       Fonte: Gerência de Planejamento - GEPLAN/DAF/CODERN 
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Gráfico 06 – Histórico do Desembarque Geral de Cargas (ton.) 2007-2013 

 

         Fonte: Gerência de Planejamento - GEPLAN/DAF/CODERN 

 

 A construção do novo berço de atracação terá 220 metros de comprimento e 

incluirá o píer de combustíveis da Petrobrás, o Píer das Dunas
31

, que dispõe de 

equipamentos necessários para manuseios de combustíveis. Além do novo berço, o 

Porto de Natal ganhará uma retroárea de 8.000 m², que permitirá a atender as exigências 

e demanda dos exportadores de combustíveis renováveis tais como: álcool, óleos 

vegetais e biodiesel, o que justificaria a implantação dos tanques com um volume total 

de 17.000m³. 

A construção do novo berço implica na solução do antigo conflito entre o Porto 

de Natal e a Comunidade do Maruim, localizada na parte anterior ao novo berço e ao 

lado do Pátio Norte. Porém, o projeto inicial de construção não implica na retirada 

imediata da comunidade, mas no interesse e no planejamento realizado pela CODERN, 

essa área é tida como área de expansão do Porto de Natal, a integrar-se ao Pátio Norte. 

  

 

 

 

 

                                                           
31

 O denominado “Píer das Dunas” — destina-se à movimentação de granéis líquidos, constituído por três 

dolfins, com profundidade de acostagem de 10 m e em condições de fornecer combustível para 

embarcações e de receber combustível para abastecimento via Parque de Tancagem. O píer está 

localizado 50 m ao norte do berço 03 do Porto de Natal (CODERN, 2010b, p.43).  
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       Figura 02 - Prolongamento do berço 03 (berço 04) e retroárea norte 

 

        Fonte: CODERN, 2010b. 

 

Além desses investimentos diretos no Porto, há os de cunho regional, que 

abrangem a parte de gestão e inteligência logística. Alguns desses programas têm um 

cunho mais ambiental, como o gerenciamento dos resíduos sólidos e afluentes líquidos e 

regularização e gestão ambiental da área portuária, além de programas que buscam 

maior eficiência operacional, como o Porto sem papel e o InfraPort – Sistema de Apoio 

à Gestão Portuária (quadro 05). 

O porto de Natal se constitui enquanto um porto complementar aos portos 

pernambucanos e cearenses; sua existência a princípio não é compreendida pela 

autonomia que desempenha para o território e comércio potiguar, mas se enquadra num 

campo mais amplo de relações, que se estende pelo Nordeste, e podendo-se ampliar 

ainda mais esse nexo explicativo para situá-lo dentro do contexto do território nacional. 

Uma forma de integração do Nordeste dentro do MERCOSUL é por via 

marítima, através do sistema portuário. A rota do Trigo argentino que chega ao Porto de 

Natal, por exemplo, é indicativo dessa integração, porém uma integração ainda tímida. 

A integração ao mercado internacional por meio do Porto de Natal decorre das 

exportações de frutas, pescados, balas, bombons e açúcar. De acordo com a Codern, o 

volume de exportações não foi maior em razão da falta de espaço nos navios para os 

contêineres de frutas, fato que indica que não houve o planejamento adequado para a 

safra, além de demonstrar também o potencial que representa a produção de frutas para 

o estado potiguar na pauta de exportações (GAZETA DO OESTE, 13 de jan. de 2014). 
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Outro fato que deve ser resaltado é a cada vez maior especialização do Porto de 

Natal na exportação de frutas, do volume de frutas movimentadas em 2013 (entre 

janeiro e novembro), 90% teve como origem o próprio estado, enquanto os outros 10% 

foram oriundas do estado de Pernambuco. As frutas que ocupam centralidade na pauta 

de exportação do estado são: melão, manga, banana e melancia. 

 

Quadro 05 - PAC 2 – Empreendimento Regionais 

 

 

Tipo 

 

Subtipo 

 

Empreendimento 

 

UF 

Investimento 

2011 a 2014 

(R$ milhões) 

Investimento 

após 2014 

(R$ milhões) 

 

 

Porto 

 

 

Inteligência 

Logística 

Programa de 

conformidade do 

gerenciamento de 

resíduos sólidos e 

efluentes líquidos 

dos portos 

marítimos 

brasileiros 

AL BA 

CE ES 

PA PB 

PE 

PR RJ 

RN RS 

SC SP 

 

 

118,00 

 

 

- 

 

 

Porto 

 

 

Inteligência 

Logística 

Porto sem papel – 

Fase 2 – 

concentrador de 

dados e portal de 

informações 

portuárias  

AL AM 

AP BA 

CE ES 

MA PA 

PB PE 

PR RJ 

RN RS 

SC SP 

 

 

92,00 

 

 

- 

 

 

Porto 

 InfraPort – Sistema 

de Apoio à Gestão 

Portuária 

BA CE 

ES PA RJ 

RN SP 

 

 

30,00 

 

 

- 

Porto  Inteligência 

Logística 

Programa Federal 

de Apoio à 

Regularização e 

Gestão Ambiental 

Portuária – 

PRGAP- Fase 1 – 

estudos (ação 2B9). 

 11,70  

Total 251,70 - 
Fonte: Comitê Gestor do PAC. 8º balanço, maio/agosto, 2013. 

 

Esse valor não foi maior segundo informações da Codern, devido à capacidade 

instalada está no limite, o que gerou um limite para recepção de um maior volume de 

cargas, mas com as novas obras previstas, com a construção do quarto berço e da 

ampliação da retroárea, o acondicionamento de carga será ampliado. A construção de 

um novo berço possibilitará a atracação de um número maior de embarcações, seja para 

receber carga geral não paletizada, ou paletizada em contêineres; sejam frutas, trigo, 
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açúcar, ou de outros produtos. Já o aumento da retroárea irá proporcionar, por sua vez, 

maior capacidade de armazenamento de contêineres.  

Vale ressaltar que o número de linhas oferecidas pelo Porto de Natal são 

reduzidas (os Portos de Algeciras e Viggo (Espanha), Rotterdam (Holanda) e Tilbury 

(Inglaterra)), o que impossibilita um maior leque para os produtos que compõem a pauta 

de exportação do estado e dos estados vizinhos, que se utilizam das instalações do 

porto, e, sobretudo, os potenciais usuários, que ainda não o utilizam em decorrência das 

suas limitações.  

Para solucionar, ou atenuar as limitações impostas pelas linhas oferecidas para 

longa distância, concentradas apenas para a Europa, sem conexões com a América do 

Norte e Ásia, foi criada no dia 23 de janeiro de 2014 uma nova linha marítima para 

satisfazer a demanda; a nova linha ligará o Porto de Natal com a cidade de Port of 

Spain, capital de Trindad e Tobago, essa linha permitirá a interligação do porto potiguar 

com os portos asiáticos e americanos (CODERN, 21 de jan. de 2014).  

A nova linha foi viabilizada através de acordo com a armadora CMA CGM, 

segundo a CODERN, o próximo passo para efetivação da nova rota será a apresentação 

aos empresários locais, para a verificação da demanda de carga disponível para 

movimentação, assim como para verificar o interesse dos produtores pela nova linha.  

Em contrapartida a navegação de longo curso, a navegação de cabotagem sofre 

em demasia com insignificante inserção do Porto de Natal nas rotas nacionais. Um dos 

possíveis motivos é a falta de interesses das empresas em movimentar sua carga até o 

Porto de Natal, já que possuem centrais de gerenciamento de carga em outras cidades 

como Recife e Fortaleza, compensando levar as mercadorias via modal rodoviário. 

Outro fator é a insegurança, por não contar com linhas regulares, prevalecendo a 

“segurança” do transporte rodoviário. 
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 Gráfico 07 – Movimentação Geral de Cargas por Tipo de Navegação – Porto de Natal 

 

              Fonte: Gerência de Planejamento - GEPLAN/DAF/CODERN. 

 

Em relação à navegação de cabotagem, o Rio Grande do Norte no ano de 2012, 

transportou pelos seus portos 3.589,4 ton. de carga, tendo o estado da Bahia como 

principal destino, 2.614,3 t., seguido de São Paulo, com 474,9 t., Paraná, com 147,5 t., 

Espírito Santo, com 127,6 t. No caso da carga com destino ao Rio Grande do Norte, 

foram transportados apenas 641,3 ton., o principal emissor foi a Plataforma Marítima 

(extração de petróleo), com 281,1 t., em seguida Pernambuco, com 148,1 t. Os demais 

estados representaram pequenos volumes de cargas. 

 

Gráfico 08 – Origem/Destino das Cargas Transportadas via Cabotagem - Rio Grande do Norte -

2012. 

 

 

Fonte: CNT, 2013b. 
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O Terminal Salineiro de Areia Branca, estrutura artificial fincada em mar aberto, 

localizado a 26 km a nordeste da cidade de Areia Branca (RN), e cerca de 14 km 

distante da costa. Por ser um terminal off-shore, o Porto-ilha de Areia Branca não possui 

barra definida, o canal de acesso tem comprimento de aproximadamente de 15 km, com 

profundidade máxima de 11 m, com largura variável entre 400 m e 1000m. 

 

Figura 03 – Localização do Terminal Salineiro de Areia Branca  

 

  Fonte: CODERN, 2010a. 

 

O acesso ao município de Areia Branca é realizado exclusivamente por rodovias. 

As RN-012 e RN-013 alcançam a BR-304, permitindo atingir Natal e Fortaleza. A BR-

110 liga Areia Branca a Mossoró, a partir daí a vários pontos da região. O município de 

Areia Branca Não possui acesso ferroviário.  

O Porto-ilha, como também é conhecido, possui um cais destinado a atracação e 

descarregamento de barcaças, com comprimento total de 199,55 metros, com trecho 

efetivo para atração de 166 m. A profundidade do local é de sete metros em maré 

mínima. Para atração de navios existem cinco dolfins, com profundidade de 18 metros, 

juntamente com quatro boias de amarração e ancoragem de bordo, compõem o sistema 

que possibilita a amarração e atracação de navios no terminal. O sal é armazenado num 
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pátio com 166 metros de comprimento, por 92 de largura, totalizando 15.272 m², o sal é 

movimentado através de tratores e pás mecânicas (CODERN, 2010a). 

O Terminal possui em terra uma infraestrutura de apoio a suas atividades, entre 

elas o prédio de GERTAB (Gerência do Terminal Salineiro de Areia Branca), ligada a 

CODERN, além de oficinas, um heliponto, um cais de embarque de passageiros, um 

cais de embarque de materiais, uma subestação elétrica/gerador, um almoxarifado, área 

de destinada a jateamento área destina a prática de esportes e um tanque para 

armazenamento de óleo diesel (CODERN, 2010a). 

As operações logísticas são realizados sob regime de escala, de domingo a 

domingo, 24 horas por dia, recebendo o sal produzido nas salinas de Macau, Galinhos e 

Mossoró. O sal é transportado das salinas para o porto-ilha através de barcaças, 

operacionalizadas por empresas privadas sob a coordenação da CODERN. O sal é 

retirado das barcaças por meio de Descarregadores de Barcaças, com capacidade 

operacional de 350t/h a 450t/h. após ser transferido das barcaças, o sal é armazenado 

sob a forma de pilhas no Pátio de Estocagem ou lançado diretamente na esteira 

transportadora até os porões dos navios. O Pátio de Estocagem possui capacidade para 

100.000 ton., no pátio operam duas moegas móveis, duas pás carregadeiras e dois 

tratores de esteira, destinados ao embarque do sal através do sistema de esteiras 

transportadoras e a recuperação da pilha. O sal colocado na esteira faz um percurso de 

432 metros até o carregador, é pesado ao longo da viagem e lançado nos porões do 

navio a uma velocidade de até 1.500 toneladas por hora. A atracação dos navios é 

apenas realizada no período diurno, por motivos de segurança (CODERN, 2010a).  

Vale salientar que a produção salineira é dependente das condições climáticas, 

em anos com maior precipitação a produção é reduzida. Também não podemos 

negligenciar o fato que parte da produção é transportada pelo modal rodoviário.  

No ano de 2013 o Rio Grande do Norte exportou sal para quatro países, Canadá, 

Camarões, Angola e Nigéria, num total de 18.404 toneladas, resultado em US$ FOB 

8.747. O sal que tem como destino final o mercado externo é exclusivamente 

movimento por navegação de longo curso. A navegação de cabotagem que é 

responsável por abastecer as indústrias químicas brasileiras é o principal tipo de 

navegação gerada a partir do Porto-Ilha.  
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          Gráfico 09 – Histórico do Embarque de Sal – 2007-2013 

 

              Fonte: Gerência de Planejamento - GEPLAN/DAF/CODERN 

 
 

Gráfico 10 – Histórico do Embarque de Sal por Tipo de Navegação – 2007-2013 

 

         Fonte: Gerência de Planejamento - GEPLAN/DAF/CODERN 

 

Pela necessidade de melhorar as condições de funcionamento do Terminal 

Salineiro, captou-se através do PAC, recursos para obras de infraestrutura para 

aumentar a capacidade de movimentação de carga. Para o Porto-ilha foram destinados 

157,3 milhões de reais de recursos do PAC1, divididos em duas obras. A primeira obra, 

ampliação e adequação do Terminal Salineiro, absorveu 144,6 milhões de reais, a 
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segunda, repotencialização do sistema de atracação, ficou o restante do montante, R$ 

12,7 milhões. 

No PAC2, pós 2011, foram investidos mais 79,25 milhões de reais na ampliação 

e adequação do Terminal Salineiro de Areia Branca, superando a estimativa de R$ 30,3 

milhões, previsto no relatório final do PAC1. 

A obra de ampliação do pátio de armazenagem e 

modernização/repotencioalização da infraestrutura de movimento do sal proporcionará a 

redução dos preços praticados, tornando-os mais competitivos, o que poderá acarretar 

em uma futura ampliação do mercado e na quantidade movimentada de sal. Essa busca 

por redução dos custos e consequente redução preço do produto, tem como fundamento 

concreto a disputa com o sal exportado pelo Chile.  

Dentre as obras que abarcam a ampliação e adequação do Terminal Salineiro 

estão: 1) recuperação e modernização dos descarregadores de barcaças nº 01 e 02; 2) 

implantação do Sistema de Segurança Portuária – ISPS CODE, em cumprimento ao 

código internacional de proteção às instalações portuárias e navios; 3) aquisição e 

instalação de 02 novos grupos geradores com capacidade de 1.000 kva cada; 4) 

execução da obra recuperação estrutural das instalações do prédio administrativo do 

Terminal Salineiro; 5) serviços de recuperação do CN - Carregador de navios, DV – 

Drive house e TT – Turn Table – com a finalidade de recuperar as estruturas 

metálicas/equipamentos que compõe o sistema de carregamento de navios; 6) aquisição 

e montagem de galpão em chapa de aço tipo galvalume – com a finalidade de proteger o 

maquinário contra as intempéries; 7) execução das obras de reforma e recuperação das 

instalações administrativas; 8) ampliação da ilha artificial para estocagem de sal a 

granel, do cais de barcaças, instalação de um novo descarregador de barcaças (DB 

nº05), potencialização dos transportadores de correia e utilidades. 
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 Figura 04 – Terminal Salineiro Antes da Ampliação 

 
Fonte: CODERN, 2010a. 

 Figura 05 – Área Projetada depois da Ampliação 

 

  Fonte: CODERN, 2010a. 

 

Esse conjunto de reformas tornará mais seguro e ágil o funcionamento do 

Terminal Salineiro, acarretando em mais velocidade no descarregamento das barcaças e 

carregamento dos navios, desta forma, acompanha o crescimento do mercado de 

consumo, sobretudo, das indústrias que utilizam grandes volumes de sal nos seus 

processos produtivos, como a indústria química, refino de petróleo, produtos minerais 

não metálicos, indústria do cloro, soda, papel e gráfica etc., além de garantir a 

possibilidade de lidar com navios maiores e com maior movimentação de carga.  
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Dentre as principais ações realizadas no Porto-ilha destaca-se a ampliação da 

área de estocagem de sal, que permitirá a separação do sal em pilhas diferente, por 

qualidade do produto. Além dessa vantagem, houve o aumento da capacidade do 

sistema de transporte do sal, com esteiras transportadoras, que passou de 1.500 ton./h 

para 2.500 ton./h; com o aumento da plataforma de armazenamento, em 94 metros, 

passando a ter um comprimento de 244 metros, agora há espaço para a atracação e 

operação de duas barcaças com capacidade de 2.500 toneladas concomitantemente. Por 

consequência da ampliação da área de armazenagem houve a aquisição de um novo 

descarregador de barcaças, com capacidade mínima de 550 ton./h, passando para uma 

capacidade total instalada de 1.800 ton./h. 

A repotencialização do sistema de atracação de navios foi realizada através da 

aquisição e instalação de dois novos dolphins de atração (D4 e D5). Essa obra (já 

concluída) permitirá a atracação de navios maiores, com capacidade 75.000 TPB
32

 

(Tonelagem de Porte Bruto), antes a capacidade era de 35.000 TPB. Além dessa obra, 

foi realizada a modificação dos sistemas de defensas dos dolphins preexistentes, 

instalação de ganchos de desengate rápido duplos com cabrestantes elétricos em todos 

os dolphins, implantação de passarelas de acesso entre os dolphins, implantação de 

novo sistema de amarração com quatro boias de amarração, correntes, poitas e âncoras 

dimensionadas e localizadas para suprir a nova estrutura do berço, na qual opera 

juntamente com o antigo quadro de boias (figura 06).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 A TPB pode ser considerada como a diferença entre o deslocamento bruto e o líquido da embarcação, 

ou seja, o que pode ser transportado em carga, combustível e equipagem (tripulação).  
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Figura 06 – Croqui ‐ Projeto de repotencialização/Instalação dos dolphins D4 e D5. 

 
Fonte: CODERN, 2010a. 

 

3.3.2 Modal Rodoviário 

 

O modal rodoviário conta com o maior número de projetos, tanto no PAC1, 

quanto no PAC2. No PAC1 foram investidos 974,4 milhões de reais nas estradas 

potiguares, totalizando 12 projetos. Entre os empreendimentos de maior destaque estão 

a construção do trecho da BR-226 até o entroncamento com RN/078 - Divisa RN/CE; 

duplicação do trecho da BR-101 entre Natal e a divisa com o estado da Paraíba; além de 

grandes somas destinadas a manutenção, sinalização, estudos e projetos e controle de 

velocidade (quadro 06).  

O Rio Grande do Norte conta com oito rodovias federais cortando seu território, 

são elas: BR-101, BR-104; BR-110; BR-226; BR-304; BR-405; BR-406; BR-427. Suas 

origens remontam a década de 1970. 

O sistema rodoviário federal a partir da década de 1970 (1973) passou a ser 

organizado em cinco tipos de rodovias. As rodovias radiais – BR-0xx – que tem como 

origem a capital federal em direção as demais regiões do Brasil; as rodovias 

longitudinais – BR-1xx – rodovias organizadas na direção norte-sul; rodovias 

transversais – BR-2xx – cortam o país na direção leste-oeste; rodovias diagonais – BR-

3xx – apresentam dois cortes distintos, noroeste-sudeste ou nordeste-sudoeste; e as 

rodovias de ligação – BR-4xx – são rodovias que apresentam qualquer direção, fugindo 
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dos padrões mencionados anteriormente. Além destas, existem ainda as BR-6xx, que 

são rodovias que apresentam pequenas extensões. 

O Rio Grande do Norte conta com quatro tipos de rodovias, rodovias 

longitudinais (BR-101, BR-104 e BR-110), transversais (BR-226), diagonais (BR-304) 

e rodovias de ligação (BR-406 e BR-407). 

 

Quadro 06 - PAC1 – Empreendimentos Exclusivos para o Rio Grande do Norte – 

Modal Rodoviário 

 

Tipo Subtipo Empreendimento Investimento 

previsto 2007-

2010 (R$ 

milhões) 

Investimento 

após 2010 (R$ 

milhões) 

Rodovias Construção BR-226/RN - 

entr. RN/078 - 

divisa RN/CE 

19,5 2,2 

Rodovias Adequação BR-101/RN - 

adequação - 

subtrecho Ponta 

Negra – Arês 

161,2 - 

Rodovias Adequação Adequação -

subtrecho 

Arês/RN - divisa - 

RN/PB 

173,6 2,1 

Rodovias Adequação BR-101/RN - 

Natal - divisa 

RN/PB - obras 

remanescentes 

26,0 11,6 

Rodovias Adequação BR-304/RN – 

contorno de 

Mossoró 

17,6 60,3 

Rodovias Controle de 

velocidade 

Controle de 

velocidade 

1,2 0,7 

Rodovias Estudos e 

projetos 

Estudos e projetos 16,0 - 

Rodovias Estudos e 

projetos 

Estudos e projetos 3,1 - 

Rodovias Manutenção Manutenção 32,3 - 

Rodovias Manutenção Manutenção 238,1 - 

Rodovias Sinalização Sinalização 1,2 - 

Rodovias Sinalização Sinalização 16,4 - 

Total 974,4 121,3 
Comitê Gestor do PAC. Balanço 4 anos: 2007-2010. 

 

A BR-101 é uma rodovia longitudinal, com ponto inicial no município de 

Touros/RN, passando por Natal, com ponto final no município de São José do 

Norte/RS. Essa rodovia faz ligação entre a Região Nordeste e a Região Sul, na direção 

norte-sul, passando por 12 estados: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
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Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. Essa rodovia margeia grande parte do litoral brasileiro, 

constituindo-se em importante rota turística, além de estabelecer conexão entre três 

importes regiões, Nordeste, Sudeste e Sul.  

A BR-104 é outra rodovia de corte longitudinal, tendo como ponto inicial o 

município de Macau/RN, saindo do estado pelo município de Jaçanã, e tem como ponto 

final a cidade de Maceió/AL. A rodovia corta os estados do Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco e Alagoas, totalizando 672,3 km. A rodovia possui dois trechos 

ainda não construídos, no estado potiguar, mesmo assim não foram incorporados aos 

investimentos previstos do PAC para o modal rodoviário.  

A BR-110 (rodovia longitudinal) tem como ponto inicial o município de Areia 

Branca/RN, passando por Mossoró com destino a Bahia, fazendo conexão com a BR-

324 nas proximidades de Salvador. O PAC2 contemplou essa rodovia com obras de 

pavimentação, da origem até a divisa com a Paraíba. 

A BR-226, rodovia transversal, tem como ponto inicial o município de 

Macaíba/RN, bifurcação da BR-304, seu ponto final é o município de 

Wanderlândia/TO, cruzando os estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, 

Maranhão e Tocantins, com total de 1.674,6 km. No estado norte-rio-grandense a 

rodovia passa por obras de pavimentação, financiadas com recursos do PAC entre o 

município de Patu com a divisa do estado cearense. 

A BR-304, rodovia diagonal, liga Natal (entronca-se a BR-101 no município de 

Parnamirm na Região Metropolitana de Natal) até Russas, no estado do Ceará, 

entroncando-se a BR-116 para ligar-se a Fortaleza. Essa rodovia é um dos principais 

eixos de circulação do RN, pois liga as duas principais cidades do estado, Natal e 

Mossoró, formando o eixo Natal-Mossoró-Fortaleza. A BR-304 ganhou no PAC2 

recursos para a duplicação do trecho conhecido como Reta Tabajara, no município de 

Macaíba. 

A BR-405, rodovia de ligação, conecta Mossoró/RN a Marizópolis, no sertão da 

Paraíba. Essa rodovia faz importante papel de integração na Região Oeste do Rio 

Grande do Norte. 

A BR-406, rodovia de ligação, também é conhecida como rodovia do sal, por 

originar-se no município de Macau, importante produtor salineiro do Rio Grande do 

Norte. Seu ponto final é a capital potiguar, Natal.  
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A BR-427, rodovia de ligação, tem como ponto originário o município de 

Pombal, na Paraíba, com fim no município de Currais Novos/RN, onde a rodovia 

entronca-se a BR-226. Essa rodovia possui importância regional, por ligar alguns 

municípios da Região Seridó.  

 

Mapa 06 – Rodovias Federais do Rio Grande do Norte 

 
 

O estado do Rio Grande do Norte possui um total de 27.681,60 km de estradas 

(municipais, estaduais e federais), dos quais 22.864,20 km não são pavimentados, 

4.376,50 km pavimentados e 440,90 km planejados (SGP, 2013). As rodovias do Rio 

Grande do Norte como um todo – malha federal, estadual e municipal – encontram-se 

em péssimas condições de manutenção, sendo que 82,6% encontram-se não 

pavimentadas, apenas 15,8% pavimentadas, e 1,6% são de rodovias planejadas. Do total 

de rodovias, 94,3% pertence à malha municipal, ou seja, são estas que concentram o 

maior percentual de estradas não pavimentadas, em decorrência da fragilidade de grande 

parte dos municípios em arcar altos custos de pavimentação, além disso, parte 

significativa dessas estradas se localiza em áreas rurais. As rodovias estaduais 

respondem a 5% do total, em estudo da realizado pela CNT (2013), aponta que as 

rodovias RN-023, RN-118, RN-405 possuem condições gerais (pavimento, sinalização 
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e geometria) ruins, já as RN-079, RN-117, RN-233 apresentam péssimo estado geral. 

As rodovias federais representam apenas 0,7%, por sua vez, encontram-se em melhores 

condições, as quais 77,4% são de trechos pavimentados, 8,3% de segmentos não 

pavimentados e 14,3% são de trechos planejados (ver gráficos 11, 12 e 13). 

 

               Gráfico 11 - Rede Rodoviária do RN por Tipo de Superfície 

 
                               Fonte: SGP, 2013. 

 
 

Gráfico 12 - Rede Rodoviária não Pavimentada do RN por Jurisdição 

 
                           Fonte: SGP, 2013. 
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   Gráfico 13 - Rede Rodoviária Federal do RN por Tipo de Superfície (%) 

 
                         Fonte: SGP, 2013. 

 

Em estudo realizado pela CNT (2013), Pesquisa CNT de rodovias 2013, é 

identificada a situação de diversas rodovias brasileiras. No caso do estado potiguar, as 

rodovias investigadas somam 1.783 quilômetros de extensão, entre malha estadual e 

federal. O estudo observa três variáveis, geometria
33

, pavimento
34

 e sinalização
35

, 

também indica a infraestrutura de apoio, constituídas de posto de abastecimento, 

borracharia, concessionária de caminhões ou ônibus/oficina mecânica, restaurante e 

lanchonete, controlador de velocidade, Corpo de Bombeiros, posto policial e posto 

fiscal. O estado geral das rodovias potiguares está avaliado em bom (711 km), regular 

(576 km), ruim (322 km), péssimo (138 km) e ótimo (45 km). As condições do 

pavimento se encontram em sua maior parte em ótimo estado (877 km) e 749 km em 

estado regular. Já no que concerne a sinalização, 798 km das rodovias inquiridas estão 

em estado regular e 410 km em bom estado. A geometria da via é o ponto negativo das 

rodovias pesquisadas, 965 km são considerados péssimos ou ruins, enquanto 504 km se 

encontram em condições regulares, e 314 km estão entre ótimo e bom. 

 

 

                                                           
33

 “Geometria da Via: tipo de rodovia, perfil da rodovia, presença de faixa adicional de subida, presença 

de pontes e viadutos, presença de curvas perigosas, condições das curvas perigosas, presença de 

acostamento e condição do pavimento do acostamento” (CNT, 2013, p.22). 
34

 Pavimento: são identificadas as características do pavimento das rodovias, condição de superfície, da 

velocidade devido ao pavimento e da presença de pontos críticos (CNT, 2013). 
35

 Sinalização: “são identificadas a presença e as condições da sinalização horizontal (faixas centrais e 

laterais), da sinalização vertical (presença de placas de velocidade, placas de indicação e placas de 

interseção, e visibilidade e legibilidade de todas as placas do Código de Trânsito Brasileiro) e de 

defensas” (CNT, 2013, p.22). 
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Tabela 06 – Classificação das Características Avaliadas em km - Rio Grande do Norte - 

2013 

 
Fonte: CNT, 2013. 

 

No caso específico da rede rodoviária federal que cruza o território do Rio 

Grande do Norte, o estudo apontou que parte das rodovias se encontra em estado geral, 

bom ou regular – a classificação estabelece cinco estados, a saber: ótimo, bom, regular, 

ruim e péssimo. As rodovias BR-104, BR-304 e BR-427 possuem estado geral bom, 

enquanto as BR’s 101, 110, 226, 405 e 406 são avaliadas como regulares. No que diz 

respeito à pavimentação, apenas a BR-101 e a BR-405 são classificadas como regular, 

as demais possuem a pavimentação em estado bom ou ótimo. Em relação a sinalização 

ocorre justamente o contrário, seis das oito rodovias federais apresentam sinalização 

classificada como regular, apenas as BR’s 104 e 427 possuem sinalização em estado 

bom. A geometria, que englobam as características físicas das estradas, foi classificada 

como regular (BR-101, BR-104, BR-110 e BR-304) e ruim (BR-226, BR-405, BR-406 

e BR-427). 

 

Quadro 07 - Classificação por rodovia federal pesquisada - Rio Grande do Norte - 2013 

 

     Fonte: CNT, 2013. 

 

 

 

 

Classificação Estado Geral - km Pavimento - km Sinalização - km Geometria da via - km

ótimo 45 877 95 60

bom 711 122 410 254

regular 567 749 798 504

ruim 322 28 207 202

péssimo 138 7 273 763

Total 1783 1783 1783 1783

Rodovia Extensão pesquisada - km Geral Pavimentos Sinalização Geometria

BR-101 174 regular regular regular regular

BR-104 39 bom bom bom regular

BR-110 114 regular bom regular regular

BR-226 374 regular bom regular ruim

BR-304 320 bom ótimo regular regular

BR-405 192 regular regular regular ruim

BR-406 177 regular bom regular ruim

BR-427 158 bom ótimo bom ruim
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Mapa 07 – Condições Gerais das Rodovias Federais no Rio Grande do Norte 

 
 

Diante do quadro exposto relativo às condições gerais das rodovias federais que 

cruzam o território norte-rio-grandense, apenas as rodovias BR-101, BR-110, BR-226 e 

BR-304 receberam recursos diretos para obras de construção, duplicação ou adequação. 

As demais rodovias, juntamente com as anteriores, receberam recursos destinados à 

manutenção, sinalização e controle de velocidade, totalizando 289,2 milhões de reais, 

um pouco menos de 1/3 do total do investimento destinado ao modal rodoviário (R$ 

974,4 milhões) no PAC1. A manutenção das rodovias absorveu R$ 270,4 milhões, 

enquanto o valor disponibilizado para sinalização foi da ordem de R$ 17,6 milhões, e 

R$ 1,2 milhões para equipar as rodovias com equipamentos de controle de velocidade. 

No PAC2 foram investidos R$ 128,32 milhões em manutenção, sinalização e 

controle de velocidade no Rio Grande do Norte, além de contar com perspectiva de 

novas ações de manutenção e operação rodoviária, embora não conste no último 

relatório do Comitê Gestor do PAC (8º balanço, maio/agosto, 2013) o valor previsto a 

ser investido. Na linha de ação para a manutenção da rede rodoviária estadual, houve a 

compra de equipamentos para a recuperação de estradas vicinais
36

 num valor de R$ 

                                                           
36

 Estrada local, destinada principalmente a dar acesso a propriedades lindeiras ou caminho que liga 

povoações relativamente pequenas e próximas (DNIT, 2007). 
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86,61 milhões. Os equipamentos adquiridos foram caminhões-caçambas (R$ 7,96 

milhões), motoniveladoras (R$ 52,37 milhões), e retroescavadeiras (R$ 26,28 milhões). 

Está em execução a compra de novos equipamentos: caminhões-caçambas (R$ 32,75 

milhões), motoniveladoras (valor não indicado).  

No que concerne ao primeiro pacote de investimento em infraestrutura 

rodoviária do PAC, período 2007-2010, o estado das rodovias potiguares manteve certo 

padrão, com algumas situações em que houve melhora e outras em que as vias foram 

classificadas de forma negativa, como pode ser visto no quadro 08. No ano de 2011, as 

rodovias federais apresentavam condições gerais entre a classificação regular e ruim, 

exceto as BR-104 e BR-304, classificadas como em bom estado. No que diz respeito à 

situação do pavimento das rodovias em comparação entre os anos de 2011 e 2013, a 

BR-101 passou de bom para regular; a BR-104 de ótimo para bom; a BR-110 manteve a 

classificação em bom; a BR-226 passou de bom para ótimo; a BR-304 passou de bom 

para ótimo; a BR-405 manteve-se em estado regular; a BR-406 manteve a classificação 

em bom; e a BR-427 passou de bom para ótimo. Em relação a sinalização houve 

pequena modificação na classificação, a BR-304 passou de bom para regular, a BR-405 

passou de ruim para regular, enquanto que a BR-427 passou de ruim para bom. Já em 

relação a geometria houve apenas uma mudança entre 2011 e 2013, no caso a BR-406 

que passou de regular para ruim.  

 

Quadro 08 – Classificação por Rodovia Federal Pesquisada – Rio Grande do Norte - 

2011 

 
         Fonte: CNT, 2011. 

 

Mas se compararmos a situação anterior ao PAC, em 2006, houve significativa 

melhora nas condições gerais das rodovias federais que cortam o território potiguar 

(quadro 09). No ano de 2006, todas as rodovias federais possuíam estado geral regular, 

exceto a BR-405 que tinha estado ruim.  Em relação a pavimentação, o mesmo ocorre, 

Rodovia Extensão Pesquisada - km Geral Pavimento Sinalização Geometria

BR-101 179 Regular Bom Regular Regular

BR-104 40 Bom Ótimo Bom Regular

BR-110 82 Regular Bom Regular Regular

BR-226 368 Regular Bom Regular Ruim

BR-304 325 Bom Bom Bom Regular

BR-405 191 Ruim Regular Ruim Ruim

BR-406 181 Regular Bom Regular Regular

BR-427 161 Regular Regular Ruim Ruim
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todas as rodovias possuem classificação regular, menos a BR-405, com estado ruim. No 

caso da sinalização todas as rodovias são classificadas entre regular e ruim, o mesmo se 

repete em relação à geometria das vias. 

Com efeito, os investimentos federais, viabilizados através do PAC 1 e 2, 

concretizaram significativas mudanças na situação de preservação e trafegabilidade das 

rodovias federais que passam pelo estado. Devemos ressaltar que um dos elementos 

analisados, a geometria, possui dados fixos, que dizem respeito ao corte inicial da 

rodovia, ou seja, são critérios que possuem poucas mudanças no tempo, uma vez que 

seu trajeto é inviável de ser modificado, mas pode-se modificar através de ações como 

duplicação da via, e outras obras corretivas.  

 

Quadro 09 – Classificação por Rodovia Federal Pesquisada – Rio Grande do Norte - 

2006 

 

    Fonte: CNT, 2006. 

 

Além das ações de manutenção, sinalização e controle de velocidade, algumas 

obras ganharam repercussão na dinâmica territorial potiguar, por se tratarem de obras de 

grande impacto, como no caso da duplicação da BR-101 (ver Mapa 01). Esse 

empreendimento foi divido em dois blocos, o primeiro partindo de Ponta Negra (Natal), 

até Arês, e o segundo subtrecho indo de Arês até a divisa entre o RN e a Paraíba, ambos 

os trechos com ações finalizadas. O Lote 1, era de responsabilidade do Exército 

Brasileiro, e o Lote 2, do Consórcio Constran/Galvão/Construcap. Na adequação do 

subtrecho Ponta Negra/Arês foram gastos R$ 161, 2 milhões, já no segundo segmento 

da adequação rodoviária foram investidos R$ 173,6 milhões, recursos oriundos do 

PAC1. Esses empreendimentos receberam cada, mais R$ 20 milhões, originários do 

PAC2; outro investimento nessa rodovia é a conclusão das obras remanescentes entre 

Natal e a divisa do RN com o estado paraibano, orçado em R$ 26 milhões, além de 

constarem novas ações para obras remanescentes – marginais Natal-Parnamirim –, 

Rodovia Extensão pesquisada - km Geral Pavimento Sinalização Geometria

BR-101 116 Regular Regular Regular Regular

BR-104 100 Regular Regular Regular Regular

BR-110 84 Regular Regular Ruim Regular

BR-226 346 Regular Regular Ruim Ruim

BR-304 324 Regular Regular Regular Regular

BR-405 195 Ruim Ruim Ruim Ruim

BR-406 179 Regular Regular Regular Regular

BR-427 158 Regular Regular Regular Ruim
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porém não consta o valor a ser investido em tais obras complementares, uma vez que se 

encontra em estágio preparatório. 

O Exército Brasileiro, antes da conclusão das obras que estavam sob sua 

responsabilidade, diante de impedimentos técnicos, decorrentes da inserção urbana da 

rodovia – como a remoção de postes e o desvio de estruturas subterrâneas mantidas 

pelas concessionárias de água, luz, telefonia e gás ao longo da rodovia –, resolveu 

devolve-las no final de 2012 ao DNIT, que coordena as ações de duplicação da BR-101. 

Essas obras foram projetadas em 2002, e aprovadas em 2004, mas até o presente 

momento (2014) ainda não foram concluídas, embora estejam previstas para serem 

concluídas com recursos do PAC2. Segundo o DNIT, serão necessários mais R$ 60 

milhões para finalização da obra (BARBOSA, 2013), valor não consta oficialmente no 

8º Balanço do Comitê Gestor do PAC para o Rio Grande do Norte, maio/agosto, 2013. 

As obras remanescentes nas marginais da BR-101 se encontram em processo 

preparatório para licitação, que deve ocorrer na modalidade de Regime Diferenciado de 

Contratações (RDC), por isso o valor do empreendimento ainda não foi divulgado. 

Além das obras já previstas anteriormente, entraria também os acessos as Avenidas 

Maria Lacerda Montenegro e Abel Cabral, no Bairro de Nova Parnamirim 

(Parnamirim), divisa com a cidade de Natal, e de acordo com o superintendente do 

DNIT, Ézio Gonçalves, que afirmou que há a necessidade de se construir um sistema de 

drenagem nas regiões que margeiam a rodovia, com destaque para o trecho da BR na 

altura do Bairro de Neópolis (Natal), próximo a Avenida da Integração, além disso, há a 

inclusão no plano de obras a construção de um viaduto na Avenida Maria Lacerda, que 

tem o objetivo de desafogar o tráfego naquele trecho (BARBOSA, 2013). Porém não 

consta na descrição dos relatórios do Comitê Gestor do PAC quais são as obras 

remanescentes a serem executadas, ou se haverá algum adendo ao projeto inicial.    

Alguns dos resultados obtidos com a duplicação da BR-101 foram a diminuição 

do tempo de viagem, que segundo o DNIT chegaram a 44%, aumento da segurança na 

circulação de veículos (carga ou de passageiros) e pessoas (com a adição de passarelas, 

por exemplo) (DNIT, 2010).  

Como mostramos anteriormente, parte significativa da produção potiguar 

destinada à exportação é levada aos Portos de Suape e Recife, para chegar até o local de 

embarque a produção é transportada por rodovias, no caso a BR-101, assim como parte 

dos produtos que entram no mercado potiguar tem como porta de entrada essa rodovia. 

Desta forma a duplicação é fator fundamental para a agilidade no transporte de carga 
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(diminuindo o tempo de transporte, o que acarreta em nova composição do preço do 

frete) e na segurança, evitando acidentes em ultrapassagens, etc.  

A duplicação não beneficia apenas o transporte rodoviário de carga, beneficia 

também a movimentação de pessoas, seja na locomoção dentro do próprio estado, como 

também contribui para aumentar o fluxo de turistas, tanto das capitais dos estados 

vizinhos, Paraíba e Pernambuco, como de outras Unidades da Federação, já que a BR-

101 margeia o litoral brasileiro entre as Regiões Nordeste e Sul. O trecho nordeste do 

empreendimento vai de Natal até Palmares no estado de Pernambuco.  

A duplicação BR-101 é um empreendimento de cunho estratégico para o Brasil, 

uma vez que essa rodovia desempenha papel integração entre três regiões brasileiras, a 

Região Nordeste, Sudeste e Sul, ou seja, o projeto não é restrito apenas ao RN, 

constitui-se, desta forma, em um megaempreendimento de interesse nacional.  

Outra rodovia federal a receber recursos do PAC no RN foi a BR-226, no PAC1 

foram destinados R$ 19,5 milhões, destinados a construção entre a RN-078, município 

de Patu/RN e a divisa entre o RN e o estado do Ceará (ver mapa 01). Já no PAC2 foram 

destinados R$ 32,630 milhões destinados a construção e pavimentação do mesmo 

trecho (não obtivemos informação se o valor foi acrescido ao já investido até 2010 ou se 

houve redimensionamento, já que a obra ainda não foi concluída, além disso era 

previsto apenas R$ 2,2 milhões para serem utilizados após 2010). Essa obra é gerida 

pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

Esse empreendimento possui forte caráter regional/local, uma vez que vai 

melhorar a integração entre os municípios cortados pela rodovia, são eles: Almino 

Afonso, Antônio Martins, Encanto, Frutuoso Gomes, Patu, Pau dos Ferros, Serrinha dos 

Pitos. Vale lembrar que o município de Pau dos Ferros desempenha papel central na 

dinâmica da região do Alto Oeste, constituindo-se como um importante centro 

comercial. 

A BR-304 foi contemplada com dois projetos de intervenção. O primeiro 

corresponde à adequação da rodovia no trecho urbano na cidade de Mossoró, já o 

segundo foi incluído no PAC2, sendo a duplicação do trecho denominado Reta 

Tabajara, localizado no município de Macaíba. 

A adequação da capacidade do trecho da rodovia BR-304 em Mossoró consiste 

na reestruturação e duplicação, já concluída, dos 17 km do contorno da rodovia, além da 

construção de cinco viadutos. O primeiro viaduto está localizado no conjunto Santa 

Delmira; o viaduto 02 no cruzamento dos conjuntos Abolição II e Abolição III; o 
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viaduto 03 no cruzamento da BR-304 com a av. João da Escócia; o viaduto 04, já 

concluído e liberado para o tráfego, dá acesso ao município de Apodi; e por fim, o 

viaduto 05 fica na saída para quem deseja ir a Natal, este último também já foi 

concluído, aguardando apenas uma readequação num dos retornos para ser liberado 

(SIN; ASSECOM, 2014). 

 

Mapa 08 – Ações do PAC na BR-304 – Rio Grande do Norte 

 
 

 

A obra é gerida pelo governo estadual e financiada com recursos do PAC. O 

empreendimento em sua totalidade é avaliado em R$ 72 milhões, sendo que 

R$57.670.000,00 são oriundos do governo federal, ficando sob a responsabilidade de o 

governo estadual entrar com contrapartida de 10% do valor total previsto.  

Essas obras são de fundamental importância para a fluidez do transporte 

rodoviário de carga, que utilizam a via para abastecer a cidade e os demais municípios 

da região, assim como para o grande número de pessoas de circulam pela via, além de 

melhorar os acessos internos da cidade. Outro fator a se destacar é o crescimento do 

setor imobiliário, que expande bairros e conjuntos habitacionais (vide o caso do 

programa Minha Casa, Minha Vida) para além do centro urbano. 
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A dinamicidade econômica de Mossoró é impulsionada pela dinâmica do 

comércio e dos serviços (9,6% do PIB estadual, apenas atrás de Natal), indústria (15,6% 

do PIB estadual), agropecuária (9,5% do PIB estadual, o maior do RN). O município de 

Mossoró tem 14,3% das indústrias estaduais, que representa 15,2% dos empregados na 

indústria – construção, cadeia do petróleo, alimentos, indústria de fabricação e 

manutenção de máquinas e equipamentos, produção de sal (indústria extrativista), entre 

outras – (tem 2ª posição em números de empregados no RN). Outro dado interessante 

sobre a dinâmica econômica é o fato de ser o maior exportador do estado, com 32,1% 

do total, os principais produtos, em valor, são: frutas (melões, castanhas, bananas, 

mangas e melancias), sal marinho e ceras vegetais (FIERN, 2013). 

Mossoró, segundo Huertas (2013), pode ser considerado um nodal secundário 

monofuncional
37

, por ser um centro distribuidor da produção salineira. “A cidade é o 

centro logístico rodoviário de toda a produção de salineira de Areia Branca, Grossos, 

Macau e Galinhos, que segue para o mercado interno, com formação de frete e oferta de 

carreteiros, e gera mais carga do que a capital” (p.316). O sal não escoado via 

cabotagem para o mercado interno ou via navegação de longo curso para o mercado 

externo, é transportado como “frete-retorno retorno majoritariamente pelos agentes do 

circuito inferior para as demais regiões” (p.316).  Continuando sua análise sobre o 

Transporte Rodoviário de Carga, Huertas sinaliza o trajeto realizado para escoar a 

produção salineira potiguar, para ganhar representatividade no território nacional, “a 

chamada “rota do sal” segue de Mossoró até Milagres (CE), pelas BRs 405, 230 e 116, e 

a partir daí ganha três caminhos diferentes: via Picos/PI-Bom Jesus/PI-Brasília; 

Petrolina-Seabra/BA-Barreiras/BA ou Petrolina-Feira de Santana-Montes Claros/MG” 

(p.316). 

Essa composição faz de Mossoró a segunda principal cidade do Rio Grande do 

Norte, atrás apenas de Natal, desta forma, a rodovia que liga as duas cidades deve 

receber atenção especial, já que os fluxos por elas gerados são intensos, não só no que 

diz respeito a circulação da produção com destino a exportação ou para o abastecimento 

do mercado interno, também na circulação de pessoas, com os mais distintos interesses, 

seja para usufruir de serviços localizados nessas cidades (saúde, educação, lazer, etc.), 

                                                           
37

 Nodais secundários monofuncionais: cuja tipologia pode estar à especialização produtiva, à situação 

geográfica (acesso fronteiriço ao Mercosul) ou à logística do comércio atacadista e distribuidor e da 

produção salineira. Para saber detalhadamente a metodologia empregada, consultar Huertas, D. M., 2013. 
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ou utilizando-a como meio para chegar até diversos municípios cortados pela rodovia ou 

a ela próximos. 

A Reta Tabajara corresponde ao trecho da BR-304 até o entroncamento com a 

BR-226. Esse segmento rodoviário está localizado a montante da área urbana do 

município de Macaíba (sentido Natal-Mossoró), anterior ao trecho, ainda em Macaíba, a 

via encontra-se duplicada até Natal. Por ser uma rodovia que capta os fluxos de outra 

rodovia, a BR-226, que por sua vez faz ligação entre a Região Seridó (que possui dois 

municípios dinâmicos, Caicó e Currais Novos) com Natal, a BR-304 nesse trecho, é 

bastante saturada, com altos indicies de acidentes (734 acidentes em 2011 e 850 em 

2012 (TRIBUNA DO NORTE, 02 de jul. de 2013)).   

O edital de contratação de empresa para execução das obras na BR-304, vencido 

pela SBS Engenharia e Construções S.A., pelo valor de R$ 232.987.034,80, em Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), no Regime de Empreitada por Preço 

Unitário, critério de julgamento de menor preço (BRASIL. Diário Oficial da União, 28 

de novembro de 2013). O edital determina que sejam realizadas obras de adequação de 

capacidade, duplicação de pista de rolamento, restauração, segurança de tráfego, 

eliminação de pontos críticos, implantação de vias marginais e construção de obras de 

arte especiais no segmento do km 281,0 ao km 308,0, na denominada Reta Tabajara.  

O edital prevê no Projeto Executivo, as seguintes intervenções a serem 

realizadas (Brasil. RDC Eletrônico Nº 384/2013-14.): 

 

• Construção de vias marginais nos dois lados da Rodovia BR-304, do Viaduto 

Trampolim da Vitória até a travessia urbana de Macaíba, atendendo o CIA - Centro 

Industrial Avançado e DIM - Distrito Industrial de Macaíba;  

• Duplicação da pista de rolamento em pavimento rígido, entre a Rotatória de Macaíba, 

no entroncamento com a BR-226-B, km 297,7, ao entroncamento com a BR-226 (A), 

km 281,0, rotatória que dá acesso à região Seridó;  

• Restauração da pista de rolamento em pavimento flexível, com fresagem e reciclagem 

do pavimento existente e adequação da seção transversal;  

• Construção de OAE’s, constituindo-se em Viadutos, Pontes e Passarelas, 

proporcionando melhorias de tráfego com a eliminação de pontos críticos, 

especialmente: o Viaduto de Integração da BR-226 e da BR-304, no km 281; duplicação 

da Ponte sobre o Rio Jundiaí; implantação, nas vias marginais, da Ponte sobre o Rio 

Pitimbú; construção de viadutos na travessia urbana de Macaíba entre outros;  
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• Duas passarelas para pedestres, nas seguintes estacas da pista principal: 1.310+15,00 e 

1.279+0,00 (Distrito Industrial de Macaíba);  

• Sinalização horizontal e vertical, com pintura em tinta termoplástica, implantação de 

pórticos e semipórticos, defensas metálicas, barreiras New Jersey e outros;  

• Projeto ambiental para recuperação de todas as áreas que poderão ser degradadas, 

como areais, pedreiras, jazidas, área de empréstimo e bota-foras; 

• Equipamentos urbanos, tais como: novo Posto de Operações da Polícia Rodoviária 

Federal, iluminação pública da travessia do CIA - Centro Industrial Avançado do 

Distrito Industrial de Macaíba até o acesso ao Aeroporto de São Gonçalo, ciclovia, 

passeio público, paradas de ônibus e outros, que agregarão valores ao empreendimento. 

O segmento da obra foi dividido nas seguintes frentes de serviços descritas no 

quadro a seguir, perfazendo um total de 89,346 km de rodovia que será duplicada, 

implantada ou restaurada:  

 

Quadro 10 – Segmento do Empreendimento – BR-304 (Reta Tabajara) 

Frente de Serviço Descrição Extensão 

(km) 

Eixo Principal Lado Direito  Faixa de rolamento do sentido 

crescente da rodovia, entre o km 

281,00 e o km 308,0, segmento 

que será duplicado e restaurado.  

26,790 

Eixo Principal Lado Esquerdo  Faixa de rolamento do sentido 

decrescente da rodovia, entre o 

km 281,00 e o km 308,0, 

segmento que será restaurado.  

26,260 

Marginal Direita  Implantação de via lateral à 

rodovia no sentido crescente, 

entre o km 297,00 e o km 308,0.  

9,741 

Marginal Esquerda  Implantação de via lateral à 

rodovia no sentido decrescente, 

entre o km 297,00 e o km 308,0.  

9,741 

Eixos do Km 281,0  Os Eixos do Km 281,0 são as 

alças do viaduto que será 

implantado no entroncamento da 

BR-226 com a BR-304, no km 

281,0.  

5,620 

Acessos  Referem-se às alças da direita e 

da esquerda dos acessos laterais 

dos diversos viadutos projetados, 

inclusive os dois da travessia 

urbana de Macaíba.  

10,654 

Eixo Sob o Viaduto 

Trampolim Da Vitória  

Eixo da alça de acesso de um 

novo retorno que será 

implantado sob o Viaduto 

Trampolim da Vitória.  

0,540 

Fonte: Brasil. RDC Eletrônico Nº 384/2013-14. 
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A Rodovia BR-304 foi implantada na década de 1960, desempenha papel central 

no transporte rodoviário de carga entre os estados do Rio Grande do Norte e do Ceará, 

já que a maior parcela das exportações potiguares tem como ponto de embarque os 

portos cearenses, por isso, essa rodovia é uma das principais portas de acesso (entrada e 

saída) ao estado. As frutas, carro-chefe na pauta de exportação do RN e principal 

produto exportado pelo Porto de Natal, são transportados pela BR-304, que cruza o Vale 

do Açu, onde se localizam Ipanguaçu, Assú, Alto do Rodrigues, além de Mossoró, 

produtores de frutas tropicais. 

Dentro das ações destinadas a BR-304, os serviços de manutenção da pista de 

rolamento e acostamento, que estão sob a responsabilidade da empresa CNS 

Construções e Empreendimento LTDA, com valores da ordem R$ 128.8 milhões, 

explica-se pela necessidade constante de manter a via em perfeitas condições para os 

fluxos constantes, desta forma explica-se a situação da pavimentação da via, que 

segundo a CNT estava em situação ótima em 2013 (BRASIL. Diário Oficial Da União. 

nº 183, quinta-feira, 20 de setembro de 2012).  

Deve-se destacar também a importância desempenhada por essa rodovia, no que 

diz respeito à integração ao Aeroporto Internacional Augusto Severo, assim como a 

nova conexão ao Aeroporto Internacional São Gonçalo do Amarante, como é destacado 

no próprio edital. Também desempenhará papel seminal com a futura instalação da 

Zona de Processamento de Exportações (ZPE) em Macaíba, que se constitui a 

“esperança” para a atração de novas indústrias para o estado. 

Outro projeto de intervenção na infraestrutura de transporte rodoviário será a 

adequação da capacidade, construção de obra de arte especial, restauração e segurança 

de tráfego na rodovia BR-101/RN (coincidente com a BR-406/RN); Segmento Km 

81,10 ao Km 83,40 (projeto), Km 81,40 ao Km 83,70 (versão Setembro/2013) (Gancho 

de Igapó). Esse projeto está atualmente em processo licitatório, embora já tenha sido 

anteriormente licitado em 2012, porém acabou revogado (BRASIL. Diário Oficial da 

União, segunda-feira, 10 de dezembro de 2012). O valor do empreendimento ainda não 

foi divulgado em razão de o certame ser enquadrado como Regime Diferenciado de 

Contratação – RDC. 

O projeto resumidamente determina que sejam realizadas as seguintes 

modificações (BRASIL, RDC Eletrônico Nº 034/2014-14):  
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• Implantação de Túnel em forma de “Y”, interligando a Avenida das Fronteiras com a 

Rodovia BR-101, sentido Natal, e com a Rodovia RN-160, sentido São Gonçalo do 

Amarante; 

• Implantação de Obra de Arte Especial, tipo, viaduto ao longo da BR-101, no sentido 

duplo, crescente e decrescente, da rodovia;  

• Restauração e recapeamento da pista de rolamento em pavimento flexível;  

• Execução de todos os caminhos de serviços para implantação dos desvios de tráfego 

necessários para controle e ordenamento de tráfego local, permitindo a realização da 

obra;  

• Melhorias geométricas sob o viaduto, com ampliação de rotatória, implantação de 

alças de acesso e retornos;  

• Implantação de Sistema de Drenagem para captação e condução das águas pluviais 

para local apropriado, inclusive com a construção de Estação Elevatória;  

• Iluminação pública de todo o Complexo Viário, inclusive no túnel;  

• Sinalização horizontal e vertical, com pintura em tinta termoplástica, implantação de 

pórticos e semipórticos, defensas metálicas, barreiras New Jersey e outros;  

• Projeto ambiental para recuperação de todas as áreas que poderão ser degradadas, 

como areais, pedreiras, jazidas, área de empréstimo e bota-foras. 

 

Figura 07 - Croqui das Intervenções – Construção de Túnel e Viaduto 

 
Fonte: DNIT, 2011. 

 

O projeto visa viabilizar acesso ao Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, 

previsto para entrar em operação em 2014 (antes do início da Copa do Mundo de 
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Futebol), sendo esse o único trecho que o liga diretamente a Natal. A obra tem como 

pretensão beneficiar o turismo local, uma vez que faz o acesso ao litoral norte, segmento 

norte da BR-101, que se inicia em Touros/RN, no Marco Zero, próximo ao Farol do 

Calcanhar, se estendendo até a Ponte Costa e Silva (Ponte de Igapó), o trajeto passa 

pelos municípios de Touros, Rio do Fogo, Maxaranguape, Ceará-Mirim, Extremoz e 

Natal. 

Outro fator importante é a eliminação de alguns pontos críticos do tráfego 

urbano em Natal, distribuindo melhor o fluxo entre as quatros regiões conectas ao 

Complexo Viário do Gancho de Igapó (sentido Litoral Norte, sentido Ponta Negra 

(Litoral Sul), sentido São Gonçalo e sentido ao Bairro de Igapó).  

O ponto crítico onde está inserido o Gancho de Igapó é derivado da 

convergência da RN-160, proveniente de São Gonçalo do Amarante, e da Avenida das 

Fronteiras em Natal, corredor urbano, na qual se deslocam importante fluxo de pessoas 

da Região Administrativa Norte (região densamente povoada).   

 

Quadro 11 - PAC 2 - Empreendimentos Exclusivos para o Modal Rodoviário - Rio 

Grande do Norte  
 

 

Tipo 

 

Subtipo 

 

Empreendimento 

Investimento 

2011 a 2014 

(R$ milhões) 

Investimento 

após 2014 

(R$ milhões) 

 

Equipamentos 

- Estradas 

Vicinais 

 

 

Caminhões-

caçamba 

Equipamentos para 

recuperação de 

estradas vicinais – 

caminhões-caçamba – 

concluído –RN 

 

 

7,96 

 

 

- 

Estradas 

vicinais 

Caminhões-

caçamba 

Equipamentos para 

recuperação de estradas 

vicinais – em execução  

32,75 - 

Estradas 

vicinais 

Motoniveladora

s  

Equipamentos para 

recuperação de estradas 

vicinais – motoniveladoras 

– concluído 

52,37 - 

Estradas 

vicinais 

Motoniveladora

s  

Equipamentos para 

recuperação de estradas 

vicinais – motoniveladoras 

– em licitação  

**** **** 

Estradas 

vicinais  

Retroescavadeir

as  

Equipamentos para 

recuperação de estradas 

vicinais – retroescavadeiras 

– concluído 

26,28 - 

 

Rodovias 

Adequação - 

Rodovias 

BR-304/RN – Contorno de 

Mossoró – adequação de 

capacidade 

 

57,67 

 

- 

 

 

Rodovias 

 

 

Construção - 

Rodovias 

BR-226/RN - construção e 

pavimentação 

Entr. RN-078 – Div. RN/CE 

 

 

32,63 

 

 

- 
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Rodovias 

 

Duplicação 

BR-101/RN – obras 

remanescentes (marginais 

Natal-Parnamirim) 

 

 

**** 

 

**** 

 

Rodovias 

 

Duplicação 

BR-101/RN subtrecho 

Arês/RN - Divisa- RN/PB – 

lote 2 

 

20,00 

 

- 

 

Rodovias 

 

Duplicação 

BR-101/RN – subtrecho 

Ponta Negra/RN – Arês/RN 

– lote 1 

 

 

20,00 

 

- 

 

Rodovias 

Estudos e 

Projetos 

Contínuos - 

Rodovias 

 

Estudos e projetos a 

executar 

 

**** 

 

**** 

 

Rodovias 
Estudos e 

Projetos 

Contínuos - 

Rodovias 

 

Estudos e projetos  

Concluídos 

 

16,37 

 

- 

 

Rodovias 
Estudos e 

Projetos 

Contínuos - 

Rodovias 

 

Estudos e projetos em 

execução 

 

33,93 

 

- 

 

Rodovias 
Manutenção 

e Operação 

Rodoviária 

Manutenção 

e Operação 

Rodoviária a executar 

 

**** 

 

**** 

 

Rodovias 
Manutenção 

e Operação 

Rodoviária 

Manutenção 

e Operação 

Rodoviária em execução 

 

201,24 

 

- 

 

Rodovias 
Manutenção 

e Operação 

Rodoviária 

Manutenção, Sinalização e 

Controle de 

Velocidade concluídos 

 

128,32 

 

- 

Rodovias Pavimentação BR-110/RN - Adequação 

Areia Branca – 

Div. RN/PB 

112,59 - 

Rodovias  Pavimentação BR-304/RN- duplicação 

Reta Tabajara (entr. BR-

226/RN – entr. BR-101/RN) 

**** **** 

Rodovias - Viaduto do Gancho - Entr. 

BR-101-Entr. RN-160-

Entr.BR-406 

****  

Total 1.971,16 104,60 

Fonte: Comitê Gestor do PAC. 8º balanço, maio/agosto, 2013. 

 

No contexto no qual o transporte rodoviário de carga é a principal forma de 

escoamento da produção, e o principal meio de abastecimento do mercado interno, as 

rodovias federais são os melhores caminhos, com melhores condições de 

trafegabilidade, segurança, bom estado de conservação e etc. como foi mostrado 

anteriormente, para o caso do Rio Grande do Norte.  

Outro fator para a elevada dependência ao modal rodoviário é a baixa 

efetividade do transporte via cabotagem. Apenas 641,3 toneladas tiveram como destino 

o estado potiguar, e desse total, 281,1 t. (graneis líquidos) possuem origem na 

plataforma marítima, neste caso, oriundo do litoral setentrional potiguar, onde se 
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localiza parte da produção off-shore de petróleo no território brasileiro. No caso da 

carga de origem estadual, 3.589,4 toneladas, destaca-se a movimentação de sal, que 

representa 0,6% do total transportado via cabotagem no Brasil (CNT, 2013b). 

 

Gráfico 14 – Total de Carga Transportada por Cabotagem no Rio Grande do Norte - 

2012 

 

              Fonte: CNT, 2013b. 

 

Por falta de linhas de navegação de cabotagem, o abastecimento do mercado 

local se dá através do uso do modal rodoviário, assim as BR-101 e 304 são as principais 

rodovias que dão acesso ao estado; a primeira conectando-se ao estado da Paraíba e 

posteriormente Pernambuco (além de Maceió, Aracaju e Salvador), e a segunda 

ligando-se ao Ceará. A partir desses dois acessos rodoviários o mercado da Região 

Metropolitana de Natal é abastecido. 

De acordo com a CODERN, 80% do que entra e sai do Rio Grande do Norte não 

passa pelo Porto de Natal, ou seja, são transportados pelo modal rodoviário ou aéreo, 

embora saibamos que a quantidade de carga transportada por via aérea é bastante 

pequena, em razão das suas características e custos específicos.   

A circulação de mercadorias pode ser considerada um indicador preponderante 

para se analisar o grau de integração e complementaridade existente entre regiões ou 

entes federados de um país. No caso do Rio Grande do Norte, a soma das entradas de 

mercadorias e serviços em 2005 atingiu R$ 9,32 bilhões, enquanto as saídas chegaram a 

R$ 3,89 bilhões, gerando um déficit de R$ 5,43 bilhões, configurando-se, assim, um 

importador líquido de mercadorias e serviços. As regiões Nordeste (46,61%) e Sudeste 
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(37,86%) são as principais fornecedoras do estado, seguidas da Região Sul (8,04%), 

Centro-Oeste (3,82%) e Norte (3,68%). Em relação ao fornecedor individual, São Paulo 

é responsável por mais de 26% das compras. Em segundo lugar, Pernambuco (19,55%), 

em seguida os estados do Ceará (10,45%), Paraíba (7,41%) e Bahia (5,93%). Em 

relação ao destino final da produção, São Paulo (28,30%) é também o principal 

parceiro, seguido do Ceará (15,56%), Pernambuco (14,11%), Paraíba (8,77%) e Bahia 

(5,04%) (GARCIA, 2006)
38

.  

Em relação à dinâmica regional, os estados de Pernambuco e Ceará possuem os 

maiores vínculos comerciais com o Rio Grande do Norte, ou seja, justamente os dois 

estados conectados pelas principais rodovias, BR-101 e BR-304. O estado do Ceará 

destaca-se pelas saídas e entradas do setor agropecuário, enquanto Pernambuco possui 

maior participação no fornecimento para este setor. No que diz respeito a indústria de 

transformação, o Ceará também é o maior parceiro comercial nordestino do RN, com 

12,8% das entradas e 16,87% das saídas, enquanto Pernambuco tem participação de 

13,5% e 11,82% respectivamente. Pernambuco supera o Ceará no que concerne as 

atividades de comércio, fornecendo 22,5% do total das entradas e sendo destino de 

23,58% das mercadorias norte-rio-grandenses, já o estado do Ceará representa 9,02% e 

14,05% respectivamente das atividades de comércio com o RN. Pernambuco se 

configura como centro distribuidor de mercadorias para o RN, enquanto o Ceará possui 

relações mais equilibradas entre atividades industriais e agrícolas (GARCIA, 2006). 

A partir do quadro apresentado, apesar da defasagem dos dados, destaca-se que 

parte da circulação de bens e serviços obedece a critérios de proximidade, embora 

saibamos que os dois principais estados localizam importantes centros logísticos de 

distribuição. Também se percebe a centralidade de São Paulo como o principal parceiro 

comercial, tanto das saídas, como das entradas de mercadorias no território potiguar.  

 

3.3.3 Modal Aeroviário 

 

O Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante (Aeroporto 

Internacional Governador Aloízio Alves) foi o primeiro aeroporto nacional a entrar no 

processo de concessão – construção parcial, manutenção e exploração. A concessão 

                                                           
38

 Trabalho elaborado através de dados do Sistema DETNOT/DETSAID da Secretaria de Estado da 

Tributação, que registram as entradas e as saídas de mercadorias realizadas nas divisas do estado do Rio 

Grande do Norte, levando em conta o pagamento de ICMS.  
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ocorreu através de leilão (realizado pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros), avaliada pelo critério de maior valor de outorga. O Consórcio 

Inframerica, formado pelas empresas Infravix Participações S/A e Corporación América 

S/A, foi o vencedor do certame, outorgado em 11 de outubro de 2011, com prazo de 

validade da concessão de 28 anos, através de um lance de R$ 170 milhões, com 

previsão de investimento de R$ 650 milhões até o final do período. 

Localizado no município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana 

de Natal, o Aeroporto tinha previsão para ser inaugurado no mês de abril de 2014, mas 

em razão de vários problemas (problemas de acessibilidade, falta de iluminação no 

trajeto, etc.) sofreu constantes alterações no prazo de entrega. Os acessos são de 

responsabilidade do Governo do estado, que conta com financiamento de R$ 73 milhões 

da Caixa Econômica Federal, enquanto a iluminação é de obrigação da Prefeitura de 

São Gonçalo do Amarante.  

Em janeiro de 2014, a construção dos acessos estava com 30% das obras 

finalizadas. O acesso Norte ao Aeroporto será entregue, segundo previsão do governo 

estadual no final do mês de março, esse trecho possui 11 km, dos quais seis são na 

própria BR-406, trecho em processo de duplicação (a chamada Via Metropolitana) e 

outros cinco quilômetros ligando a BR-406 ao aeroporto. Essa parte já está com 25% 

concluída. O acesso sul possui 17 km de extensão, tem como prazo o final de maio, 

embora tenha apenas 7% das obras concluídas (a lentidão se deve a questões de 

desapropriações). O acesso ligará o aeroporto a BR-304, na altura do município de 

Macaíba, e daí a BR-101.  (TRIBUNA DO NORTE, 19 de jan. de 2014). 

 

Quadro 12 - PAC1 – Empreendimentos Aeroportuários Exclusivos para o Rio Grande 

do Norte 

 

 

Tipo 

 

Subtipo 

 

Empreendimento 

Investimento 

previsto 2007-

2010 

(R$ milhões) 

 

Investimento 

após 2010 (R$ 

milhões) 

 

Aeroporto 

 

Pista 

Aeroporto São 

Gonçalo do 

Amarante – Pista 

 

81,0 

 

3,0 

Comitê Gestor do PAC. Balanço 4 anos: 2007-2010. 
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No que concerne aos investimentos realizados através do PAC, ficou sob a 

responsabilidade da Infraero a execução de obras de terraplenagem, construção da 

infraestrutura do sistema de pistas de pouso e decolagem e pátio. As obras foram 

executadas através de convênio entre a Infraero e o Ministério da Defesa – Comando do 

Exército, por intermédio do Departamento de Engenharia e Construção – DEC.  

 

Mapa 09 – Localização do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante em Relação a 

Infraestrutura de Transporte do Rio Grande do Norte  

 

 

Quadro 13 - PAC 2 – Empreendimentos Aeroportuários Exclusivos para o Rio Grande 

do Norte 

Tipo Subtipo Empreendimento Investimentos 

2011 a 2014 (R$ 

milhões) 

Investimento 

após 2014 

(R$ milhões) 

Aeroporto Concessão Aeroporto São Gonçalo Amarante – 

concessão do aeroporto 
 

618,11 
 

- 

Aeroporto Pista e 

pátio 

Aeroporto São Gonçalo do Amarante- 

implantação dos sistemas de pistas e 

pátio, infraestrutura de pista de pouso e 

auxílios de voo (1ª etapa) 

 

 

- 

 

- 

Aeroporto Pista e 

pátio 

Aeroporto São Gonçalo do Amarante 

– implantação dos sistemas de pistas e 

pátio, infraestrutura de pista de pouso e 

auxílios de voo (2ª etapa) 

 

 

113,03 

 

- 

Fonte: Comitê Gestor do PAC. 8º balanço, maio/agosto, 2013. 
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Essas obras e serviços de engenharia para a implantação do Complexo 

Aeroportuário da Grande Natal, abrange as seguintes ações, divididas em duas fases: a 

1ª fase dos trabalhos foi realizada entre novembro de 2009 e abril de 2011 e foram 

executados os serviços de desmatamento, terraplenagem, pavimentação, drenagem, 

proteção vegetal, sinalização horizontal e infraestrutura dos sistemas de auxílio e 

proteção ao voo. Já a 2ª etapa, começou em maio de 2011 e concluída em fevereiro de 

2014, incluiu os serviços de terraplenagem das pistas de taxiamento e do pátio de 

aeronaves, execução de canaletas do sistema de drenagem do lado Ar e pavimentação 

das pistas de taxiamento e de pouso e decolagem, bem como o balizamento das pistas 

(INFRAERO, 2014). 

O conjunto de objetos que compõem o Complexo Aeroportuário, a saber, são: 

via de acesso principal à área terminal; estacionamento de veículos – terminal de 

passageiros; edifício terminal de passageiros; central de Utilidades e Manutenção; pátio 

de estacionamento de aeronaves; torre de controle; edifício terminal de cargas e seu 

estacionamento de veículos e pátio de manobras; SESCINC – Seção de combate a 

incêndios.  

O novo aeroporto terá capacidade de receber na primeira fase de implantação, 

6,2 milhões de passageiros/ano, atendendo a demanda prevista para o ano de 2024, com 

investimentos previstos R$ 400 milhões. A segunda fase de implantação a capacidade 

de processamento será ampliada para 11 milhões de passageiros/ano, estimativa para 

demanda no ano de 2038, com investimentos previstos de mais R$ 250 milhões, 

totalizando R$ 650 milhões ao longo dos 28 anos de concessão. Essas estimativas 

podem ser consideradas superestimadas diante do quadro geral de movimentação de 

carga e circulação de passageiros.  

As operações aeroportuárias realizadas no Aeroporto Internacional Augusto 

Severo39 serão remanejadas para o novo Aeroporto, ou seja, as operações passarão de 

uma empresa pública (Infraero) para o controle temporário de um consórcio de 

empresas (Consórcio Inframerica). Ainda não foi confirmado qual dos dois aeroportos 

realizarão as operações no período da Copa do Mundo de Futebol (até o momento em 

que foi escrito esta dissertação), uma vez que o novo complexo aeroportuário ainda 

                                                           
39

  A Infraero estuda as possibilidades de uso para a área ocupada pelo Aeroporto Internacional de 

Augusto Severo, depois da transferência das operações para o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do 

Amarante, dividida entre uso civil e militar, podendo ser transformado em um complexo multiuso 

(MENDES, 23 de Junho de 2013).  
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carece de melhores condições de acesso, embora tenha previsão para ser inaugurado no 

mês de abril de 2014.  

No que concerne o fluxo de passageiros o Aeroporto Internacional Augusto 

Severo no ano de 2012 entre voos nacionais, internacionais, regulares e não regulares 

recebeu um total de 2.660.864 milhões de passageiros, um incremento de 2,89% em 

relação ao ano anterior. Em relação ao ano de 2008 houve um crescimento de 1.017.495 

passageiros, ou seja, acréscimo de 38,23%, embora a participação relativa do Aeroporto 

no contexto nacional tenha diminuído, passando de 1,46% em 2008 para 1,38% em 

2012, tendo seu pico em 2010, onde representou 1,55% do número de passageiros no 

Brasil. 

 

Tabela 07 – Movimento Anual de Passageiros (Embarcados + Desembarcados) – 

Aeroporto Internacional Augusto Severo 

 

Fonte: INFRAERO, 2013. 

 

Há uma tendência para o crescimento do número de passageiros a serem 

incorporados ao sistema, embora o crescimento nos últimos dois anos tenha diminuído o 

ritmo em comparação aos anos de 2009 e 2010. As expectativas é que se tenha aumento 

do número de passageiros, especialmente porque o Brasil será sede de grandes eventos, 

como a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas. Outro fator para acreditar-se no 

contínuo crescimento nos próximos anos é o aumento da renda média dos brasileiros, 

aumento do consumo e gastos familiar, e a inserção do transporte aéreo como uma 

possibilidade de locomoção, saindo do estigma de transporte para poucos, para ser um 

transporte de massa. 

Em relação ao número de voos, entre decolagens e pousos, houve um 

crescimento vertiginoso entre os anos de 2008 e 2011, passando de 20.246 para 30.315 

voos, crescimento de 66,78%.  Todavia, no ano de 2012 houve uma retração de 7,28% 

em relação a 2011, inferior ao movimento de aeronovas no ano de 2010. O que 

Var. % Part. na

Doméstico Internacional Doméstico Internacional Executiva

/Geral

Anual Rede %

2008 1.324.527 79.605 151.477 84.439 3.321 1.643.369 - 1,46

2009 1.643.825 77.376 120.443 50.266 2.203 1.894.113 15,26 1,48

2010 2.174.432 86.505 121.094 31.328 2.474 2.415.833 27,54 1,55

2011 2.388.757 96.218 69.641 26.242 5.362 2.586.220 7,05 1,44

2012 2.511.382 86.986 38.087 20.405 4.004 2.660.864 2,89 1,38

Ano Regular Não Regular Total



122 
 

impulsionou o declínio do total de pousos e decolagens foi a redução do número de 

voos domésticos, de 23.069 em 2011 para 21.632 em 2012, mas a tendência foi 

acompanhada também pela redução dos voos internacionais, que caíram de 504 em 

2011 para 502 em 2012 (os voos internacionais mostram-se variáveis durantes os anos, 

em 2008 foram 505 pousos e decolagens, no ano seguinte, caiu para 498, voltando a cair 

em 2010, 451). Em relação aos voos não regulares houve reduções no ano de 2012; em 

relação aos voos domésticos, passaram de 2.748 em 2011 para 1.824 em 2012, no caso 

dos voos internacionais, caíram de 300 para 233.  

 

Tabela 08 - Movimento Anual de Aeronaves (Pousos + Decolagens) – Aeroporto 

Internacional Augusto Severo 

 

Fonte: INFRAERO, 2013. 

 
A redução do número de pousos e decolagens não resultou no declínio do 

número de passageiros, o que nos faz pensar que a motivação para tal, foi uma 

reorganização das operações das empresas do setor, que diminuíram a oferta, mas 

aumentaram a lotação nas aeronoves. 

O Terminal de Logística de Carga (TECA) do Aeroporto Internacional Augusto 

Severo, movimentou no ano de 2013, 5.426 toneladas de cargas, o que representou 

1,12%, da carga transportada pelo modal aeroviário no território brasileiro, distribuídas 

em operações de importação, exportação e movimentação nacional. As importações 

foram de 287 ton. (0,17% das importações nacionais. Os Aeroportos do Galeão e 

Manaus, 29,03% e 25,03%, respectivamente, são as principais portas de entradas de 

mercadorias externas), já as exportações potiguares representaram 2,36% (1.782 ton.) da 

carga nacional (os Aeroportos do Galeão, 40,02%, Curitiba, 12,75% e Porto Alegre, 

10,05%, são os principais locais de embarque dos produtos exportados). Em relação à 

carga movimentada entre os aeroportos nacionais, o Aeroporto Internacional Augusto 

Severo, foi responsável por 3.357 toneladas (1,40%) (INFRAERO, 2014).  

Var. % Part. na

Doméstic

o

Internacional Doméstico Internacional Executiva

/Geral

Anual Rede %

2008 12.495 505 3.382 594 3.270 20.246 - 0,95

2009 16.140 498 2.584 358 3.435 23.015 13,68 1

2010 20.914 451 2.913 274 4.071 28.623 24,37 1,08

2011 23.069 504 2.748 300 3.694 30.315 5,91 1,05

2012 21.632 502 1.824 233 3.917 28.108 -7,28 0,94

Ano Regular Não Regular Total



123 
 

O Terminal de cargas do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante será dividido 

em três setores, exportação, importação e carga doméstica, terá área de 2.8 mil m², com 

espaço reservado para área de serviços e escritórios, com capacidade de processamento 

de 10 mil toneladas/ano. Em relação à carga movimentada no Aeroporto Internacional 

Augusto Severo, o total geral teve seu pico em 2008, com 8.442 ton., mas no ano 

seguinte teve uma retração de 15,91%, em 2010 nova queda, movimentando 7.049 t.; 

em 2011 outra retração na movimentação de carga, agora caindo 8,94% em relação ao 

ano anterior; em 2012 o transporte de carga aérea voltou a crescer, 8,79% em 

comparação a 2011. A carga é basicamente de origem doméstica, com pequenas 

movimentações de cargas internacionais (exportação e importação), parte da carga 

exportada é consumo de bordo (combustíveis e lubrificantes) (tabela 09 e mapa 10).   

 

Tabela 09 - Movimento Anual de Carga Aérea e Correios (t) (Carregada + 

Descarregada) – Aeroporto Internacional Augusto Severo 

 

  Fonte: INFRAERO, 2013. 

 

A estrutura do terminal de carga foi feita de forma a tornar o edifício flexível e 

expansível conforme a necessidade de crescimento da demanda de carga, tornando mais 

prática as futuras expansões. O objeto técnico, terminal de carga, foi concebido a 

maneira dos objetos inteligentes, a se adaptar as novas demandas sem maiores 

problemas para os usuários e operadores. 

A principal perspectiva de aumentar a demanda de carga para o aeroporto é a 

instalação da Zona de Processamento de Exportações (ZPE) de Macaíba, município 

localizado na Região Metropolitana de Natal, que tem como divisa o município de São 

Gonçalo do Amarante. Com a atração de empresas obrigadas por lei a ter que exportar a 

maior parte da produção e com benefícios para comprar equipamentos e matérias-

primas no exterior ou de outros estados da federação. 

Var. % Part. na

Doméstico Internacional Doméstico Internacional Anual Rede %

2008 6.063 748 1.283 347 8.442 - 0,6

2009 5.617 1.014 264 203 7.099 -15,91 0,58

2010 5.651 1.090 106 202 7.049 -0,7 0,53

2011 5.315 732 242 131 6.419 -8,94 0,42

2012 6.098 803 51 31 6.983 8,79 0,5

Ano Regular Não Regular Total
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Portanto, a curto e médio prazo, um aumento significativo da demanda de carga 

depende da implantação e funcionamento da ZPE de Macaíba, uma vez que existe certa 

estabilidade no número total de carga transportada pelo modal aeroviário desde 2009, 

sendo em 2008 o ano de maior movimentação.  

 

Mapa 10 – Transporte de Carga Aérea – Aeroporto Internacional Augusto Severo 
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Nesse contexto, o Presidente da FIERN afirmou que seria um equívoco pensar 

que o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante não teria uma forte circulação de carga – 

consideração feita em relação ao Projeto Nordeste Competitivo da CNI (ver item 4.1.1).  

Considerou somente o aspecto geoeconômico e não geopolítico. A 

movimentação logística do Nordeste foi de R$ 30 bilhões. Mas o crescimento 

não é considerado, como também o aparecimento de novos mercados, 

segmentos. Não considera o empreendedorismo dos empresários. No entorno 

[do aeroporto] terá uma ZPE (Zona de Processamento de Exportação) com 

155 indústrias, como não terá vazão? A ZPE será um braço de alimentação de 

produtos de carga. O Aeroporto que deverá ser modal, com fluxo de 

passageiros e cargas, que terá papel preponderante com o escoamento de 

produtos com alto valor agregado da pauta de exportação. Como alguns tipos 

de caju, mamão, pinha, manga, o melão, o atum, que pode embarcar por esse 

terminal quase no mesmo dia. Hoje, via Porto, esse envio tem um tempo 

maior. O atum que chega via aérea, chega mais fresco, tem mais valor 

agregado. A lagosta desapareceu da pauta de exportação por deficiência em 

logística (TRIBUNA DO NORTE, 11 de nov. de 2012). 

 

O discurso empolgado com a construção do novo Aeroporto, concebido para ser 

um importante hub
40

 de carga já não existe mais, embora como mostrado anteriormente, 

exista expectativas de crescimento no fluxo de carga aérea, mas nada que justifique a 

adoção do Complexo Aeroviário como centro logístico de alguma empresa, até mesmo 

porque a infraestrutura para isso (terminal de carga, por exemplo), não é suficiente para 

operações em grande magnitude.  

Não é o fato de que o Aeroporto seja planejado para ser um dos maiores da 

América Latina, ou um desejo meramente político, que o tornará um hub por excelência, 

isso depende de um complexo jogo, no qual a logística operacional é preponderante. A 

escolha perpassa, mormente, a capacidade de tornar mais lucrativas operações das 

empresas, com a diminuição dos custos operacionais e maior agilidade na 

movimentação de carga. 

 

3.3.4 Modal Ferroviário  

 

O estado do Rio Grande do Norte não foi contemplado por nenhum projeto de 

investimento para o modal ferroviário no PAC, inclusive ficando fora do percurso e de 

ligações com a Ferrovia Nova Transnordestina, que tem como ponto inicial o município 

de Eliseu Martins/PI, passando pelos estados de Pernambuco e Ceará. No Ceará a 

ferrovia bifurca-se, em direção ao porto cearense de Pecém e em direção ao Porto de 

                                                           
40

 Hub: termo em inglês para definir um ponto de concentração, nesse caso específico, um ponto nodal 

para distribuição de mercadorias ou pessoas. Um hub está associado diretamente ao sistema hub-and-

spoke, ou seja, um sistema baseado em raios (ponto secundários) que alimentam o ponto nodal. 
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Suape (PE), formando um grande Y, com 1.728 km de extensão. A conexão aos dois 

portos é explicada por ambos possuírem profundidade suficiente para receberem navios 

do tipo capesize, de capacidade que vai de 80 a 199 mil toneladas (mapa 11). 

 

Mapa 11 – Traçado da Ferrovia Nova Transnordestina  

 

 

O foco da Nova Transnordestina serão os circuitos espaciais de produção 

ligados ao agronegócio e a indústria mineral. Os principais produtos que serão 

transportados pelo novo trajeto, de acordo com a empresa operadora, a saber: álcool, 

algodão (caroço e pluma), argila, arroz, biodiesel, cal, cimento, contêineres, farelo de 

soja, fertilizantes, gasolina, gesso, gipsita, milho, óleo de soja e minério de ferro
41

.  

A Ferrovia Nova Transnordestina pertence à Transnordestina Logística S/A 

(antiga Companhia Ferroviária do Nordeste - CFN), empresa privada do Grupo CSN 

(Companhia Siderúrgica Nacional), que administra a malha ferroviária adquirida da 

RFFSA (Rede Ferroviária Federal S.A.), nos estados do Alagoas, Ceará, Maranhão, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, totalizando 4.238 km de ferrovias, 

com 100 locomotivas e 1.200 vagões, as principais cargas transportadas são: biodiesel, 

                                                           
41

 Informações disponíveis em: <http://www.csn.com.br/irj/portal/anonymous?guest_user=usr_trans_pt>. 
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cimento, contêineres, diesel, gasolina e minério de ferro. Dentre os principais clientes 

destacam-se: Alcoa, BHPbilliton, CSN, Cosan, Petrobrás, Ale, Bünge, Gerdau, Total 

Combustíveis, Ipiranga, Hamburg süd, Globest, Raízen, Votorantim, Cimento Apodi, 

Vale, Schincariol e SP Combustíveis
42

. 

Dentro do grande Y do traçado da ferrovia, o Rio Grande do Norte foi isolado, 

sem conexões ferroviárias. Esse é um bom exemplo de como o território brasileiro é 

organizado, enquanto alguns subespaços são viabilizados do ponto de vista econômico, 

outros são esquecidos. Essa viabilização decorre da escolha de empresas privadas, como 

a Transnordestina Logística S/A., como decorre do próprio Estado, quando decide quais 

projetos serão financiados com recursos públicos.  

No caso do Rio Grande do Norte, a malha ferroviária foi esquecida, envelhecida, 

deteriorada, e em alguns casos completamente destruída – como no trecho entre 

Mossoró e Souza, na Paraíba, em que os trilhos foram retirados do traçado – o que 

restou foram as antigas estações, como no caso de Mossoró, transformada em espaço 

cultural. 

Um trecho que pertencia a antiga Great Western, partindo de Pernambuco até o 

Rio Grande do Norte, estava entre a malha adquirida pela CFN (atual Transnordestina 

Logística S/A) depois do processo de desestatização da malha ferroviária da RFFSA, 

porém, esse trecho nunca foi efetivado pela concessionária.  Em 2011 a ANTT emitiu 

uma deliberação, considerando as obrigações contratuais das concessionárias, para 

exploração do serviço de transporte ferroviário de cargas, obrigando-as a estabelecer e 

fixar prazos para regularizar a situação de trechos e ramais ferroviários subutilizados ou 

sem tráfego de cargas, dando-as um prazo de 60 dias para apresentar um cronograma de 

ações para esses trechos para torna-los adequados para serem utilizados. Dentre os 

trechos indicados, três pertencem a Transnordestina: Cabo - Propriá; Extensão: 549 km; 

Salgueiro - Jorge Lins; Extensão: 595 km; Paula Cavalcante - Macau; Extensão: 479 

km. Em relação ao trecho entre a estação Paula Cavalcante (PE) e Macau (RN), 

passando por Natal, a Transnordestina Logística resolveu devolver o trecho para a 

ANTT. Hoje parte do trecho (Parnamirim, Natal, Extremoz e Ceará-Mirim) é utilizada 

pela CBTU.  

Hoje, o Rio Grande do Norte conta apenas um pequeno trecho ferroviário de em 

operação, divididos em duas linhas, a Linha Norte, Natal/Ceará-Mirim (38,5 km) e a 

                                                           
42

 Idem.  
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Linha Sul, Natal/Parnamirim (17,7 km), controlados pela Companhia Brasileira de 

Trens Urbanos – CBTU, que transporta uma média de nove mil passageiros por dia. 

 

Mapa 12 – Ferrovias do Rio Grande do Norte 

 

 

Com a inexistência do transporte ferroviário de carga o Rio Grande do Norte fica 

restrito ao uso do modal rodoviário para transportar a produção para os portos ou para o 

mercado interno. O modal rodoviário é caro, com altos custos de manutenção, tanto da 

frota, como das vias, com emissões elevadas de gases poluentes e fuligem.  Por outro 

lado, as ferrovias possuem altos custos de implantação, mas apresentam maior 

capacidade de transporte de carga. 

Com a proposta de construção de um novo porto no estado, a ser localizado em 

Porto do Mangue (ver item 4.1.6) para escoamento da produção mineral, sobretudo das 

jazidas de ferro dos municípios de Cruzeta e Jucurutu, com isso, tem-se a necessidade 

de transporte com grande capacidade de carga, mas isso não é garantia de que alguma 

ferrovia seja implantada, já que o projeto apresentado pelo governo estadual não 

visualiza o transporte pelo modal ferroviário.  

No entanto, há uma proposta concebida dentro do Plano Nacional de Logística e 

Transporte (PNLT) para a construção de uma linha ferroviária entre os municípios de 
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Jucurutu e Porto do Mangue, com extensão de 115 km, investimento previsto de R$ 517 

milhões, com taxa de retorno do valor investido entre 8% e 12%, porém o projeto não é 

prioritário, além de não contar com financiamento do PAC e não haver previsão para 

sua inclusão futura, embora tenha como previsão para implantação o período de 2020 a 

2023 (PNLT, 2011). 

Por sinal, o PNLT conta com mais duas propostas para o modal ferroviário no 

estado. O primeiro seria a recuperação e remodelagem da ligação entre Natal - Afonso 

Bezerra/RN -Mossoró (Ferrovia do Sal), com 400 quilômetros de extensão, planejado 

num valor de R$ 1.080 milhões (um bilhão e oitenta milhões), com taxa de retorno 

abaixo de 8%. Esse projeto é considerado não prioritário, pelo alto custo e baixa 

lucratividade, encontra-se sem previsões para sair do papel (PNLT, 2011). 

O outro projeto é a construção de ligação ferroviária entre os municípios de Assú 

e Mossoró, trecho de 73,8% km, num custo estimado de R$ 332.1 milhões. Porém, por 

ser um trecho curto e com baixa taxa de retorno do investimento (menos de 8%), o 

projeto foi considerado não prioritário, também sem previsão se sairá do papel (PNLT, 

2011). 

As propostas concebidas no planejamento estatal, PNLT, condizem com a 

política de modificação da matriz de transporte brasileira, predominantemente 

rodoviário. Essa reorganização prevê a diminuição do uso do modal rodoviário, 

passando de 58% da carga transportada em 2005 para 30%, previstos para 2025. Por 

outro lado, há um crescimento para o modal ferroviário, de 25% da carga transportada 

no ano de 2005, para 35% previstos para 2025. Já no modal aquaviário, há uma 

elevação prevista para 29% em 2025, contraposta com a atual margem de 13% do 

transporte de cargas. Desta forma, diminuir-se-iam as dependências do modal 

rodoviário, estruturando as bases para a multimodalidade (BRASIL, 2011). 

Os investimentos do PAC em ferrovias são destinados a 48 empreendimentos, 

divididos em 29 projetos, sendo que 639 km de novos trechos já foram concluídos no 

PAC2, dos quais 180 km foram concluídos em 2013, além de 2.471 km com obras em 

andamento. Os empreendimentos estão localizados nos estados a seguir: Bahia, Ceará, 

Goiás, Mato Groso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio 

de Janeiro, São Paulo e Tocantins. Além desses estados que contam com obras, existe 

outro grupo submetido a estudos e projetos, a saber: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, São Paulo e Tocantins (Anexo 05). 
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Os investimentos no modal ferroviário atendem a interesses de alguns circuitos 

espaciais de produção e a especializações produtivas, como no caso dos investimentos 

na Região Centro-Oeste para atenderem o escoamento da produção de grãos. Na escolha 

dos projetos prioritários a modificação da matriz de transporte é suplantada pela 

preponderância da viabilidade econômica, que em muitos casos existe, porém não 

oferecendo uma taxa de retorno elevada, com lucros em curto e médio tempo. Como se 

diz: existe viabilidade econômica, mas inexiste viabilidade financeira.  

Por requerer alto investimento inicial, as ferrovias em muitos casos não atraem a 

atenção do setor privado, ficando sob a responsabilidade da União, que por falta de 

recursos, elege uma série de projetos prioritários para se executar. Vale salientar que 

mesmo com baixa lucratividade, a existência de ferrovias pode ser pensada como um 

elemento a beneficiar a atração de novos investimentos, funcionando como economias 

externas.  

O modal ferroviário carrega o peso ideológico da sua serventia ao mercado 

externo. Isso fica nítido nas palavras Olivier Roger Sylvain Girard (sócio da 

Macrologística Consultoria), coordenador do Projeto Nordeste Competitivo da CNI (ver 

item 4.1.1).  

Estudamos a possibilidade de trazer uma ferrovia para o RN e vimos que não 

há viabilidade econômica que permita isso, porque a distância entre os 

centros de produção do RN e potenciais portos na região é muito curta e a 

gente sabe que abaixo de 500 quilômetros de distância o caminhão é 

imbatível. Você não consegue fazer uma ferrovia para movimentar cargas em 

menos de 500 km. É muito difícil sustentar economicamente uma ferrovia 

deste porte. Isso acaba limitando o RN neste aspecto. Fica muito mais prático 

movimentar carga de caminhão até um porto em outro estado do que fazer 

uma ferrovia
43

. 

 

Essas palavras evidenciam que o modal ferroviário é pensando apenas como elo 

entre centros produtores e os pontos de embarque para exportação. Nesse modelo não 

existe espaço, ou ele é muito restrito, para o mercado interno, para a integração 

intrarregional e inter-regional, ou seja, é um modelo unidimensional. Nesta perspectiva 

é mais importante a integração ao mercado mundial, globalizado, na qual o Brasil ocupa 

posição de exportador de commodities mineral e vegetal, do que o desenvolvimento 

interno. Esse é o pensamento hegemônico, que em muitos casos concebe o Brasil de 

forma estática no tempo, fixando um modelo, e tornando-o anistórico. Por outro lado, 
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 Entrevista concedida a Tribuna do Norte. "Não há viabilidade para ferrovias no RN". Tribuna do Norte, 

Natal, 04 de nov. de 2012. Disponível em: < http://tribunadonorte.com.br/noticia/nao-ha-viabilidade-para-

ferrovias-no-rn/235825>. Acesso: 04 de novembro de 2012. 
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para sustentar esse pensamento, cria-se uma base material que o confirme, a tornar esse 

arquétipo em única realidade, a exemplo de uma verdade universal. 

Devemos ressaltar que o modelo ferroviário adotado no Brasil é excludente, uma 

vez que são poucos ou apenas um operador por ramal, ou seja, o uso se dá de forma 

privada. Além disso, as ferrovias só justificam o investimento se houver produção em 

grande escala, longas distâncias para movimentação de carga, e a existência de frete 

retorno, ou seja, a ferrovia deve ser economicamente viável. Esse quadro explicativo 

também pode ser transposto para a navegação de cabotagem.  

Por isso, o modal rodoviário ainda é o mais democrático em termos de uso, pois 

todos os agentes podem utilizá-lo, sejam do circuito superior da economia ou do 

circuito inferior (SANTOS, 2008 [1979]), não importando a distância, o tamanho e tipo 

da carga, e o frete retorno.  

Não podemos restringir o pensamento e o planejamento a limites institucionais, 

como as barreiras estaduais, todo fenômeno deve ser contemplado dentro da sua 

manifestação. As redes são elementos que se estendem por todo o território, sejam redes 

de eletricidade, rodoviárias, de internet, há uma clara necessidade de integra-las, essa é 

uma necessidade imposta pelo período de globalização; não poderia ser diferente para o 

modal ferroviário. 
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4. A CONSTRUÇÃO DO FUTURO: NOVAS PROPOSTAS PARA A FLUIDEZ 

TERRITORIAL NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

4.1 Propostas e Agentes 

 

A imbricação para a elaboração do planejamento entre os setores público e 

privado, além dos diálogos com os movimentos sociais representativos, constitui o 

cenário do complexo arranjo multifacetado da administração e do planejamento público. 

Por isso, é imprescindível analisar alguns agentes e propostas para o planejamento do 

setor de transporte e logística, e, por conseguinte, verificar quais ideologias e discursos 

sustentam tais projetos e propostas. 

 

4.1.1 Confederação Nacional da Indústria – Projeto Nordeste Competitivo 

 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) é mais uma das entidades a 

preocupar-se com as condições infraestruturais que implicam diretamente nas condições 

de circulação no Brasil, visto que ela agrega os interesses de diversos setores industriais, 

desta forma, constitui-se em uma situação lógica a busca por soluções que propiciem a 

redução com os custos logísticos.  

[A CNI] resolveu investir em um Projeto de planejamento estratégico da 

infraestrutura de transporte de cargas da Região Nordeste, visando diminuir 

substancialmente o custo de transporte de cargas, racionalizando os 

investimentos e invertendo o posicionamento entre Governo Federal e a 

iniciativa privada (2012, p.1). 

 

A proposta da CNI balizada pelo estudo da Macrologística Consultoria LTDA 

propõe à inversão nos moldes do planejamento, eliminando o Estado da esfera do 

planejamento (volta-se a ideia de que o mercado – empresas e entidades a elas coligadas 

– podem organizar ou nortear o planejamento), desta forma a responsabilidade passaria 

para a esfera privada. Esse modelo tenta levar ao extremo o arquétipo neoliberal, nos 

moldes do planejamento estratégico corporativo, com isso, para o setor público ficaria 

restrito as garantias de lucratividade de tais investimentos e os próprios recursos a serem 

utilizados, o que eliminaria grande parte dos riscos da imprevisibilidade do mercado. 

Nessa concepção o Estado é um obstáculo para a acumulação e circulação do capital, 

tese defendida com unhas e dentes pelos teóricos de um liberalismo mais rasteiro, 

refutada com extrema facilidade, uma vez que historicamente o Estado foi responsável 
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por garantir a propriedade privada e o desenvolvimento exponencial das atividades 

econômicas. No modelo proposto pela CNI, a iniciativa privada passaria a propor a 

Parceria ao Governo Federal, sobretudo em projetos que não são do seu interesse, ou 

seja, que não garantam alta lucratividade a curto prazo e médio. 

A justificativa utilizada para tal inversão é apresentada como a solução para a 

falta de sistematicidade dos projetos concebidos pelos ministérios e órgãos federais 

(porém, a maior parte dos projetos é concebida através de diálogos com a própria 

iniciativa privada), o que a iniciativa privada teria condições de realizar, pois seus 

projetos, além possuírem sistematicidade e integração (formando eixos de transporte 

multimodal e integração regional), apresentam menor custo e menor impacto ambiental, 

além de serem sustentáveis.  

O estudo tem como objetivo elaborar um planejamento estratégico da 

infraestrutura de transporte e de logística de carga para os estado nordestinos, para 

tanto, visa: 

• Integrar física e economicamente os estados envolvidos no estudo; 

• Identificar e selecionar os Sistemas de Logística de menor custo, voltados para 

o mercado interno e externo, formados pela infraestrutura de transporte de cargas da 

Região abrangida pelo estudo e torná-los mais competitivos; 

• Complementar esses Sistemas de Logística com energia, telemática e capital 

humano de forma a transformá-los em Eixos integrados de Desenvolvimento, e inserir a 

Região abrangida pelo estudo na economia mundial; 

• Liderar o processo de reconstrução e melhoria da infraestrutura brasileira, com 

a participação da iniciativa privada. 

Nesse momento vale ressaltar a interessante proposição de superação dos eixos 

de transporte e sua transformação em eixos integrados de desenvolvimento, com seu 

intermediário, sistema de logística. Pela lógica capitalista bastariam transformar os 

eixos de transporte em eixos de desenvolvimento para superar a antiga lógica dos 

estudos clássicos sobre transporte, baseados em “linhas vertebradoras”, porém essa 

carrega em seu seio o mesmo problema, não levar em conta a dimensão territorial, 

pensada como uma totalidade, como elemento dinâmico e vivo. A insignificância dada 

ao território no processo de desenvolvimento é acarretada pela “linearidade” da 

proposta, em que poucas são as dimensões analisadas, bastando um eixo de transporte, 

transformado em sistema logístico (Terminais, EADIs, Unidades de Transbordo, 

veículos, impostos, fluxo de informação e eficiência gerencial), com o acréscimo de 
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energia, telemática e capital humano, e obviamente baseado nas condições de 

competitividade, ou seja, bastaria aumentar a densidade técnica para que esteja 

completo o tão afamado desenvolvimento.  

Os eixos de transporte (eixos integrados de desenvolvimento) são fruto do 

pensamento único (SANTOS, 2008 [2000]), alicerçado no mito do progresso (DUPAS, 

2006), na linearidade, não passando de um arquétipo lógico-formal, firmado mais na 

dedução e na intuição analítica, do que propriamente baseados em dados concretos, na 

realidade objetiva. Essa lógica da economia, mecanicamente fundada, inverte as 

determinações materiais (MÉSZÁROS, 2009), subvertendo-as em determinações 

abstratas e abstratamente concebidas. Quando se fala em desenvolvimento, não se pode 

concebê-lo de forma parcial, uma vez que, somente os eixos mais competitivos se 

tornariam desenvolvidos, ou seja, essa noção de desenvolvimento já parte da premissa 

do desenvolvimento geográfico desigual (HARVEY, 2013). A racionalidade da técnica 

que redundaria no progressivo desenvolvimento não passa de pura fé, crença mística no 

progresso da razão. A luz que caminha sempre para o infinito, parte essencial no 

desenvolvimento dos povos, espécie de dogma da evolução.  

A metodologia do Projeto Nordeste Competitivo foi pautada em primeiro lugar 

na identificação das chamadas cadeias produtivas da região Nordeste, não se 

restringindo as fronteiras estaduais, para tanto forma coletados dados referentes a 

balança comercial para o ano de 2010 (Região Nordeste), depois da coleta foram 

selecionadas as principais cadeias produtivas em volume e as mais relevantes em termos 

de valor movimentado, chegou-se então ao número de 13 cadeias que representavam 

mais de 90% do volume total da produção movimentada para o ano base. Em um 

segundo momento analisou-se a produção agropecuária, extrativista e industrial, com 

isso incluiu-se potenciais cadeias que não são relevantes na balança comercial, mas que 

fossem importantes no contexto nacional. Assim, chegaram-se ao número de 18 cadeias 

produtivas e 75 produtos. As cadeias selecionadas são as seguintes: açúcar e álcool; 

bebidas; cobre; madeira; petróleo e derivados; soja; adubos e fertilizantes; bovinos; 

ferro e aço; mandioca; químicos; trigo; alumínio; calcário e cimento; fruticultura; milho; 

sal; veículos e autopeças.  

Além dessas cadeias, algumas outras também foram incorporadas, mesmo sem 

possuir grandes valores, mas que para a região são de fundamental importância na 

geração de emprego e fluxos de carga. São as seguintes: bentonita, cerâmica, gipsita, 

ilmenita e têxtil 
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Algumas dessas cadeias se fazem presente no Rio Grande do Norte, mesmo que, 

de maneira insipiente ou sem significação dentro do contexto regional. Entre as de 

maior destaque estão: açúcar e álcool; petróleo e derivados; calcário e cimento; 

fruticultura e sal, além da produção ceramista e têxtil. 

Na fase seguinte levantou-se a concentração da produção, por município e sua 

distribuição geográfica, na qual resultou em 42 mesorregiões, projetada para 2020. Para 

complementar as informações foram realizadas mais de 170 entrevistas, no Brasil e nos 

países vizinhos, com os responsáveis pelas cadeias produtivas, secretarias estaduais, 

ministérios, federações, associações produtivas, sindicatos de indústria e empresas.  

A fase para nós mais importante foi aquela em que se analisou o escoamento da 

produção, identificando qual estado e por qual porto são exportados ou importados estes 

produtos, e quais os principais países de origem e destino desses produtos. No decorrer 

da análise focou-se também na localização do consumo de cada produto dentro do 

território nacional, com o objetivo de identificar os principais fluxos por produto e por 

mesorregião. A produção foi estimada para os próximos 10 anos, assim como o 

consumo e as exportações/importações, resultando em mais de 12 mil fluxos de 

produtos para a região Nordeste.  

Para complementar essa fase foram levantadas as infraestruturas atuais de 

transporte de carga da região e dos países vizinhos, obtendo o resultado de 37 portos e 

terminais, 23 aeroportos, 34 principais rodovias, 4 ferrovias, 8 rios, 4 dutovias, além de 

armazenagem de graneis sólidos, líquidos e de contêineres. Essa infraestrutura foi 

sobreposta aos fluxos gerados pelas cadeias produtivas, possibilitando assim verificar os 

gargalos logísticos, nas rodovias, ferrovias, portos, dutovias, hidrovias e aeroportos. A 

partir da sobreposição realizada obteve-se 58 Eixos Integrados de Transportes nacionais 

e internacionais eleitos de interesse da região Nordeste, a contemplar 196 obras, 

estimado preliminarmente pelo Projeto Nordeste Competitivo da CNI num valor de 71,1 

bilhões de reais.  Os investimentos seriam em maior parte, quase 50% (48,1%), 

destinados ao modal ferroviário, seguidamente 22,9% para o modal portuário, e 21,6% 

para o modal rodoviário, apenas 6,8% para o modal hidrovário, além de 0,6% 

destinados para os aeroportos.  

Em decorrência do valor e da magnitude dos investimentos considerados 

necessários para o ano 2020, o estudo privilegiou alguns eixos economicamente mais 

atraentes, e que levariam maior abatimento nos custos com transporte e logística (custos 

de frete internos: rodoviário, ferroviário, dutoviários, hidroviários, aeroviários. E custos 
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de transbordo, tarifas portuárias, e aeroportuárias e custos de frete marítimo para 6 tipos 

de cargas distintas: granéis minerais, granéis agrícolas, granéis líquidos, carga geral não 

paletizada, carga geral paletizada em contêineres ou caminhão baú e contêineres 

“reefers”), para as cadeias produtivas.  

É interessante notar que o custo logístico da região Nordeste é apresentado como 

sendo da ordem de 6% do PIB da região (30,2 bilhões de reais para o ano de 2010), ou 

seja, bem abaixo da média brasileira, que gira em torno de 11 a 12% do PIB, e inferiores 

aos valores apresentado para os Estados Unidos, 8% do PIB, não ignoramos o fato de 

que há uma enorme discrepância entre os PIB brasileiro e norte-americano, além, é 

claro, das distintas características territoriais e da organização da matriz de transportes 

dos dois países. Para justificar o incremento nos investimentos em novos sistemas de 

objetos destinados ao transporte, usa-se de progressões, amplia-se o fluxo com base em 

modelos matemáticos e softwares para um cenário padrão para o ano de 2020, 

mantendo-se a base material igual a atual e modificando a base dos fluxos, o que 

ocasiona o surgimento de gargalos pelo estrangulamento da capacidade da infraestrutura 

existente. Com o incremento dos fluxos para o panorama futuro, obtêm-se a ampliação 

dos custos logísticos totais, passando, no indicado pelo estudo, a um valor de 

aproximadamente 44,5 bilhões de reais.  

Com a implantação da planilha de novas infraestruturas é possível reduzir 

significativamente os custos logísticos como é frisado pelo Projeto Nordeste 

Competitivo.  Os principais impactos são: 

• Redução de distância a ser percorrida gerando uma redução de frete (interno ou 

marítimo); 

• Troca de um modal mais caro (ex: rodovia) por um mais barato (ex: hidrovia e 

ferrovia); 

• Redução de frete interno por melhoria das condições do modal (ex: duplicação 

de uma rodovia pode gerar menor gasto com combustível e maior giro do caminhão, o 

que ocasiona redução de frete); 

• Aumento da capacidade de movimentação, reduzindo gargalos em modais ou 

terminais que possuem menor custo logístico; 

• Redução do número de transbordos. 

 

O documento indica a necessidade da criação de uma força tarefa formada por 

um grupo multidisciplinar que terá a finalidade de elaborar e programar um plano de 
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ação conjunto, para tornar viável em curto prazo de tempo a execução dos projetos, com 

cronograma e responsabilidades definidas. É sugerida a formação da equipe a partir de 

membros de ministérios, governos estaduais, bancadas estaduais e federais, organismos 

estaduais e federais, iniciativa privada envolvida, organizações não governamentais e 

universidades públicas e privadas.  

É interessante notar que o relatório inicia-se com a proposta de inversão do 

planejamento, passando a ser eminentemente elaborado pelo setor privado, e termina 

com a proposição da criação de uma força tarefa, que abarca “toda” a sociedade para 

por em prática os interesses dos proponentes dos projetos. 

Agora vamos passar a analisar mais detalhadamente os projetos que englobam o 

estado do Rio Grande do Norte, pelo contexto deste trabalho fica reduzido o espaço para 

tratarmos de maneira similar a região Nordeste e todos os eixos propostos pelo Projeto 

Nordeste Competitivo da CNI (Anexo 06 – Lista dos Projetos Prioritários).  

São quatro os projetos trajados sob o manto da prioridade que pertencem ao Rio 

Grande do Norte, são eles: a pavimentação da BR-110 entre Mossoró e Campo Grande; 

a construção da BR-110 entre Janduís e Serra Negra do Norte; dragagem para 12,5 

metros no porto de Natal e; a construção do berço 04 no porto de Natal. 

Na descrição do projeto de construção da BR-110 entre Janduís e Serra Negra do 

Norte, previsto para 83 km, não possui definições sobre a responsabilidade da 

construção. O resultado esperado para tal empreendimento é a melhoria do fluxo de 

passagem e o aumento de capacidade de captação no trecho, a construção visa acabar 

com a descontinuidade da BR-110, encurtando o trajeto, que de acordo com o estudo é 

realizado utilizando-se estradas estaduais. O valor aproximado para o empreendimento é 

da ordem de 124,2 milhões de reais, porém não apresenta uma proposição acerca da 

fonte de financiamento, se do PAC ou outra fonte, assim como não há nenhum estudo 

de viabilidade, EIA-RIMA, projeto básico, ou seja, esse projeto por enquanto não passa 

de idealização. É importante ressaltar que o projeto da BR-110 faz parte da integração 

do eixo rodoviário Mossoró/Salvador, cruzando os estados da Paraíba e Pernambuco. 

No caso da pavimentação da BR-110 entre Mossoró (entroncamento da BR-304) 

e Campo Grande (entroncamento da BR-226), num trecho de 78 km, a responsabilidade 

pela execução é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 

uma vez que o projeto já está assegurado pelo PAC2, este se constituindo como sua 

fonte de financiamento, não contando com a iniciativa privada. Empreendimento se 
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encontra em execução, o valor total previsto para investimento é da ordem 133,9 

milhões de reais. 

Outro projeto, já finalizado, é a duplicação da BR-101 entre Natal e a divisa com 

o estado da Paraíba, num total de 81 km de extensão. A obra está sob a responsabilidade 

do DNIT, Exército e um consórcio, o financiamento está ancorado dentro do PAC1, 

num total de 439 milhões de reais. Esse empreendimento visa o aumento da capacidade 

e melhoria do Tráfego de cargas no Rio Grande do Norte, além disso, deve ser 

ressaltado que esse projeto possui uma dimensão maior do que foi apresentado no 

Projeto Nordeste Competitivo, pois a BR-101 tem origem no Rio Grande do Sul indo 

até o Rio Grande do Norte, margeando grande parte do litoral brasileiro, desta forma 

apresenta-se como uma rota turística e como conexão do Nordeste com o os estados do 

Sudeste e do Sul, além de conectar a região ao MERCOSUL.  

A construção da BR-226 entre a divisa do estado do Ceará e do Rio Grande do 

Norte até o município de Patu não se encontra entre os projetos de cunho prioritário 

estabelecido pelos critérios adotados no Projeto Nordeste Competitivo, porém foi eleito 

como um projeto necessário para tornar o território potiguar mais dinâmico. O trecho 

possui 69,7 km de extensão, com custo total previsto de 91 milhões de reais, estando 

dentro do pacote de investimento do PAC1, sob a responsabilidade de execução do 

DNIT/DER-RN. Esse projeto rodoviário tem como objetivo aumentar a capacidade e 

melhorar o tráfego de cargas no estado potiguar, além de conectar melhor o estado ao 

Ceará.  

Outro projeto destinado ao modal rodoviário é a construção da BR-104 entre o 

entroncamento da BR-406 (Macau) e o km 143 da BR-104, trecho de 137 km de 

extensão. Esse projeto tem como objetivo a integração da BR-104 no Rio Grande do 

Norte. O projeto tem como valor estimado 205,5 milhões de reais, porém não possui 

ainda nenhum delineamento para sua execução.  

Para o modal portuário há a proposta, já prevista no PAC e em execução, que 

concerne a dragagem e derrocamento de 10 para 12,5 metros de profundidade no porto 

de Natal, com orçamento de 34,353 milhões de reais, que tem como finalidade aumentar 

a profundidade do porto e por consequência, permitir o acesso de navios maiores, 

Panamax
44

. Outro projeto para o porto também previsto pelo PAC2 é a construção do 

                                                           
44

 Panamax corresponde a navios que possuem dimensões para passar nas eclusas do Canal do Panamá. 

São navios com comprimento de 965 pés (294 m), uma largura de 106 pés (32,3 m) com um calado de 

39,5 pés (12,04 m). São navios de porte médio. 
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berço 04 ao lado do berço 03 no porto de Natal, com valor estimado em 108 milhões, 

sob a responsabilidade da Secretaria Especial de Portos, desta forma ampliando a 

capacidade de recepção de carga e navios.   

Para o Terminal Salineiro de Areia Branca, como previsto no PAC2, será 

beneficiado com a dragagem do canal de acesso e da bacia de evolução para 17 metros 

de profundidade, esse empreendimento custará 70 milhões de reais, sob a 

responsabilidade da Secretaria Especial de Portos.   

Para o modal aeroportuário como previsto no PAC2 e já em vias de ser 

concluído, o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que inicialmente contou com 

investimento público, mas que hoje está sob a responsabilidade do Consórcio 

Inframerica que obteve sua concessão.   

Um projeto bastante interessante é a proposta de construção de um terminal 

rodo-ferroviário no município de Mossoró, tendo como finalidade o escoamento da 

produção salineira oriunda do litoral setentrional potiguar. Esse projeto não se encontra 

entre os considerados prioritários em âmbito da região Nordeste, além disso, há a 

necessidade de revitalização das linhas ferroviárias do estado para tal. O custo estimado 

para o empreendimento é da ordem de 30 milhões de reais, porém não existe nenhum 

projeto para sua realização. 

 Para o modal ferroviário há uma proposta de revitalização do trecho da ferrovia 

Transnordestina entre Macau/RN e Itabaiana/PB, trecho de 525 km, o projeto está 

calculado em torno de 1.288,96 milhões, valor estipulado através de projetos similares 

contido no PAC. Por sua vez permitirá que a produção potiguar alcance via ferrovia os 

portos de Natal (RN), Cabedelo (PB) e Suape (PE). Espera-se com isso uma 

transformação da dinâmica nos estados envolvidos, sobretudo do Rio Grande do Norte, 

pois permitirá o barateamento do custo de circulação, além disso, há o benefício de 

facilitar o transporte de peças e componentes das usinas eólicas que estão se instalando 

no Rio Grande do Norte, uma vez que o trajeto é realizado por meio do transporte 

rodoviário.  

Complementando o projeto de construção do terminal rodo-ferroviário em 

Mossoró, há um projeto de construção de um ramal da Transnordestina Logística S/A 

(TLSA) entre Mossoró (RN) e Salgueiro (PE), trecho de 500 km, orçado em 

aproximadamente 1.5 bilhões. Esse trecho integraria o Rio Grande do Norte a Ferrovia 

Nova Transnordestina, sendo Salgueiro um importante entroncamento no interior do 

Nordeste. A construção desse trecho possibilitaria a conexão entre o polo salineiro e os 
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portos do Nordeste, desta forma, se ampliariam as rotas de transporte para o sal 

marinho, assim como, se integrariam a outros ramos industriais dinâmicos da região de 

Mossoró, como a produção e o processamento de frutas tropicais, extração de calcário, 

produção de cimento, de cerâmicas de revestimento. 

Outro projeto destinado ao modal ferroviário é a construção da ferrovia entre 

Quixadá (CE), Mossoró (RN) e Natal (RN), trecho de 540 km, orçado em 

aproximadamente em 1.670,49 milhões, que pretende obter a ampliação da 

infraestrutura ferroviária do Nordeste, propiciando uma maior integração territorial na 

região, além de conectar a região de Mossoró e sua produção ao porto de Natal e 

facilitar o acesso ferroviário ao porto de Pecém (CE).  

Em entrevista concedida à Tribuna do Norte publicada em 04 de novembro de 

2012, Olivier Girard, sócio da Macrologística e coordenador do estudo encomendado 

pela CNI, afirma que não há viabilidade econômica para o investimento em ferrovias no 

estado do Rio Grande do Norte. Isso se deve ao fato da distância entre os centros 

produtores e os portos serem curtas, menos de 500 km, o que inviabiliza 

economicamente o grande investimento. Segundo ele é “difícil sustentar 

economicamente uma ferrovia desse porte. Isso acaba limitando o RN neste aspecto. 

Fica mais muito mais prático movimentar carga de caminhão até um porto em outro 

estado do que fazer uma ferrovia”. Essa justificativa se expande há não inclusão do Rio 

Grande do Norte a Ferrovia Nova Transnordestina, ficando a margem do principal 

investimento em ferrovia da região Nordeste, uma vez que a distância física entre 

Mossoró e Fortaleza (Portos de Pecém e Fortaleza) ser pequena, o que não justificaria a 

construção de uma ligação ferroviária.  

Com isso, todas as propostas de construção ou revitalização da malha ferroviária 

do estado do Rio Grande do Norte foram excluídas ou postas como secundárias e 

inviáveis economicamente. Deve-se observar que o período para retorno do 

investimento esperado é para o curto e médio prazo, o que interfere diretamente na 

viabilidade do investimento para o setor privado.  

O conjunto de ferrovias indicadas pelo Projeto Nordeste Competitivo predomina 

o pensamento clássico dos corredores de exportação, uma ferrovia a integrar-se a um 

porto, e não como elemento a ampliar a integração territorial regional, além de 

possibilitar a criação de uma densa malha ferroviária conectando todo o território 

brasileiro, num verdadeiro sistema de transporte, pensado e estruturado de forma ampla, 

e em múltiplas escalas. Devemos sair de um pensamento exclusivamente linear, dos 
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eixos de transporte designados à exportação, para pensarmos territorialmente, assim 

criar novas possibilidades e novos modelos de desenvolvimento. 

Por isso que projetos em âmbito regional são interessantes e do interesse de 

todos, pois, além de integrar fisicamente o território, ampliam-se os fluxos não só de 

cargas, mas de pessoas, informações etc., assim como, possuem a capacidade de romper 

com o modelo rodoviarista
45

 imperante na região e no país como um todo, porém, 

grande parte desses projetos apenas focaliza o transporte de cargas, o transporte de 

pessoas fica em segundo plano, marginalizado (fato compreensível para o Projeto 

Nordeste Competitivo da CNI, uma vez que busca analisar a competitividade da região 

através da variável transporte).  

É importante trazer à luz a divergência entre a FIERN e a CNI, no que concerne 

o Projeto Nordeste Competitivo. Em entrevista, Amaro Sales, presidente da FIERN, 

concedida a Tribuna do Norte, diz que o estudo realizado pelo Macrologística 

Consultoria é insuficiente e com curta visão. Para ele o estudo é deficiente por 

considerar “puramente a questão de política geoeconômica, ou seja, de logística de 

resultado, de logística de movimentação de cargas, não se trabalhou por amostragem ou 

hipótese. Feito sem considerar as questões de ordem geopolítica que, geralmente, ocorre 

nas obras de infraestrutura em um país de dimensões continentais e desigualdades 

regionais” (TRIBUNA DO NORTE. 11 de nov. de 2012). 

No tocante ao estudo da Macrologística que indicou como inviáveis investir-se 

em ferrovias no estado, o presidente da FIERN, mostra-se contrário a tal argumento – a 

viabilidade de uma ferrovia só é possível se a distância entre os pontos for superior a 

500 km –, ele diz que esse argumento é puramente técnico, nas suas palavras “o que 

deve pesar é se há carga, se houver compensa, se tiver os ramais necessários para as 

interligações, compensa”. Para a FIERN, um ramal entre Natal-Mossoró, com 420 km é 

viável, uma vez que há o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, os polos industriais 

de Mossoró, as fábricas de cimento, cerâmica, além da ZPE de Macaíba, desta forma 

viabilizaria a ferrovia pela quantidade de carga produzida, e servindo como ancora para 

atração de novos investimentos.  

A estruturação de corredores pode de um lado favorecer o desempenho das 

empresas que exportam, e as que abastecem o mercado interno; do mesmo modo pode 
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 Tal modelo é a representação do imperativo estrutural da formação socioespacial brasileira. 
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levar a desestruturação territorial, uma vez que é priorizado algumas partes, que se 

tornam pontos luminosos (eixos luminosos). 

 

4.1.2 Propostas da Confederação Nacional do Transporte para 

Investimento em Logística e Transporte 

 

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) lançou para o ano de 2011 o 

Plano CNT de Transporte e Logística, que tem como objetivo “identificar as 

intervenções necessárias para o melhor desempenho e integração dos sistemas de 

transporte do país” (2011, p.11). A metodologia parte inicialmente da divisão em dois 

grandes grupos: os projetos de integração nacional e os projetos urbanos. Enquanto o 

primeiro é pautado em eixos de transporte, o segundo é baseado nas regiões 

metropolitanas. 

Os projetos de integração nacional estão estruturados com base em eixos de 

transporte, constituídos por um conjunto de infraestruturas, atreladas a produção 

econômica e a distribuição de bens para centros consumidores e a pontos de exportação. 

Os eixos são formados por eixos estruturantes e por ligações complementares ao eixo 

estruturante. Foram estabelecidos nove eixos estruturantes, que são: 1) Eixo Nordeste-

Sul; 2) Eixo Litorâneo; 3) Eixo Norte-Sul; 4) Eixo Amazônico; 5) Eixo Centro-Norte; 

6) Eixo Norte-Sudeste; 7) Eixo Leste-Oeste; 8) Eixo Nordeste-Sudeste; 9) Eixo de 

Cabotagem. 

Para contemplar o objetivo da CNT foram elencados alguns projetos necessários 

para a integração nacional, o território aqui é amplamente entendido como palco para a 

fluidez econômica, um verdadeiro substrato físico onde se alocam as infraestruturas. A 

seleção dos projetos foi estabelecida através de coleta em entidades afiliadas à CNT que 

atendem aos interesses dos operadores de transporte das regiões brasileiras, levou-se 

também em consideração as pesquisas já realizadas por outras entidades, como a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Confederação Nacional da Agricultura 

(CNA), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a Iniciativa para a 

Integração da Infraestrutura Regional da Sul-Americana (IIRSA) e órgãos 

governamentais e não governamentais ligados ao setor de transporte e logística. Os 

projetos apresentados pelo plano não incorporaram os projetos selecionados pelo PAC, 

uma vez que possuem recursos garantidos via investimento estatal.  



143 
 

Os projetos selecionados obedecem a seguinte lógica, como apresentada no 

plano: os possíveis investimentos foram alocados nos eixos principais, ou seja, nos 

corredores de fluxo de carga efetiva e/ou potencial entre as regiões brasileiras, 

conectando desta forma os pontos de atração e geração de fluxo, como portos, postos de 

fronteira, capitais de estados federados e as áreas de produção agrícola e industrial, 

entre outros. Desta forma selecionam-se pontos já luminosos do território para receber 

ainda mais infraestrutura, ou seja, busca-se a partir da concentração infraestrutural a 

ampliação das relações econômicas, o que, por conseguinte, amplia a circulação do 

capital. Essa forma de planejamento é obviamente adotada para aceleração das relações 

econômicas, uma vez a concentração de capital fixo e circulante, intensifica a produção, 

barateia os custos de circulação e distribuição, aproximam-se da demanda dos centros 

consumidores, sobretudo as grandes e médias cidades (embora, saibamos que hoje, com 

o advento de meios cada vez mais velozes e com a logística, não seja tão significante a 

distância física). 

Vale salientar a importância e a continuidade do discurso construído em torno 

dos eixos de transporte, como apresentamos anteriormente, com ligações a pontos de 

escoamento e exportação, por outro lado há uma preocupação com os centros 

consumidores, as grandes cidades, que para um país com grandes dimensões territoriais 

como o Brasil é uma necessidade premente. Vale resaltar também, que, ao que parece, o 

pensamento linear estabelecido pelos eixos não permite estabelecer conexões com a 

rede urbana, constituída por cidades com distintas características, dinâmicas e 

tamanhos. Ao que parece, são distintas as epistemologias que comportam o estudo da 

rede urbana e a que engloba os “eixos”, uma vez que pensar a rede urbana necessita-se 

pensar a região e a vida de relações que a constitui, compreender não apenas as 

verticalidades, como também as horizontalidades.  

Retomando, o plano como bem traz no seu título é permeado pelo discurso da 

logística, uma vez que essa permite maior agilidade para a circulação do capital, sendo 

apresentada como o meio pelo qual o custo de transporte será amortecido, reduzindo 

assim os custos das empresas usuárias. Por outro lado, apresenta como fator 

fundamental para a logística – compreendida aqui como um processo de planejamento, 

operação e controle de fluxo – a oferta de infraestrutura viária, de veículos e terminais.   

É de suma importância notar que no estado do Rio Grande do Norte, foco da 

nossa análise, não comporta nenhum dos eixos estruturantes baseados infraestruturas 

rodoviária ou ferroviária – fato semelhante apenas no estado de Roraima, que por sinal 
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está completamente fora de qualquer iniciativa de integração territorial – cabendo 

apenas à integração no Eixo Cabotagem, que se integra aos portos de Natal e ao 

Terminal Salineiro de Areia Branca, uma vez que esse eixo circunda toda a costa 

brasileira, conectando os principais portos do país. 

No plano é apresentada uma breve descrição das características do estado do Rio 

Grande do Norte, indicando inicialmente as principais cidades e as principais vias de 

circulação, na qual se aponta a BR-101, que liga o estado as regiões Sudeste e Sul, a 

BR-226 que liga Natal à divisa com o Ceará – que apresenta trechos coincidentes com 

as BR-104, BR-110, BR-304 E BR-427 – a BR-304, que corta em sentido leste-oeste o 

estado até encontrar a capital cearense, a BR-405, que vai de Mossoró até a divisa com a 

Paraíba, a BR-406, que conecta as cidades de Natal e Macau, e a BR-427, que vai do 

município de Currais Novos até a divisa com o estado da Paraíba. Além dos trechos 

rodoviários é indicada a presença de um segmento da Ferrovia Transnordestina, porém 

apresenta-se desativado atualmente, indo do município de Macau até a divisa com a 

Paraíba. É também destacada a existência do porto de Natal e do Terminal Salineiro de 

Areia Branca, assim como dos Aeroportos de Natal e São Gonçalo do Amarante. 

O contexto econômico é apresentado de forma simples, até pela simplicidade da 

economia local, baseada, sobretudo na agricultura, na produção salineira, na extração de 

petróleo e gás natural e na indústria – principalmente têxtil e de cerâmica. Todavia há 

um lapso no relatório, pois não é mencionada a atividade turística como uma das 

principais atividades dinamizadoras da economia local, assim como o papel 

desempenhado pelo setor de comércio e serviços.  

O Plano CNT de Transporte e Logística propõe para o Rio Grande do Norte 

investimentos em aeroportos, ferrovias, portos e rodovias, além de intervenções em 

infraestruturas urbanas. São destacados alguns projetos de maior impacto no que 

corresponde à integração nacional, entre eles a construção de 243 km de ferrovias, 

ampliação da área portuária do porto de Natal, assim como a duplicação de 308 km de 

rodovias e da recuperação de 282 km de pavimentos. Está incluso já a ampliação do 

terminal de cargas do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (o que acarreta em uma 

perspectiva otimista do uso efetivo da área já planejada) (ver anexo 07). 

A proposta da CNT para investimentos no estado do Rio Grande do Norte foca 

na recuperação e ampliação da malha infraestrutural existente, desta forma, busca-se a 

adequação as necessidades geradas a partir do incremento dos fluxos reais ou da 
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possibilidade de acréscimo futuro, vislumbrado pelo cenário econômico, sobretudo, 

pelas potencialidades ofertadas pela fruticultura irrigada e pelo extrativismo mineral.  

O planejamento segue algumas recomendações já realizadas por outros planos, 

como a necessidade do aumento do calado do porto de Natal, através de dragagem, 

possibilitando assim a atracação de embarcações maiores. De certa forma essa proposta 

já está inserida nas ações do PAC, embora ainda não seja suficiente o aprofundamento 

do calado do porto para o recebimento de navios maiores, já que a Ponte Newton 

Navarro se tornou um novo obstáculo.  

Em relação ao Terminal Salineiro de Areia Branca é reconhecida sua grande 

capacidade de movimentação de sal marinho, no qual é especializado, por isso o estudo 

propõe a ampliação de sua área portuária, com o objetivo de aumentar a capacidade de 

processamento de carga. Ação já realizada no âmbito do PAC, como indicado 

anteriormente. 

O transporte rodoviário é apontado como a principal forma de escoamento e 

circulação no estado, portanto exige uma atenção especial nas condições de manutenção 

e adequação das rodovias, no entanto deve ser ressaltado que o plano não discorre sobre 

as rodovias estaduais, o foco foi destinado apenas às rodovias federais, uma vez que 

trata-se de propostas de intervenção para a União. É sugerida no plano a duplicação do 

trecho entre os municípios de Canguaretama e Parnamirm da BR-101, em razão do 

intenso tráfego de veículos, assim como a duplicação da BR-304, entre Mossoró e 

Macaíba – proposta amplamente sugerida por outros planos – graças ao crescimento do 

fluxo, como também do desenvolvimento econômico da região, outro fator de impacto é 

o acréscimo do fluxo em alguns meses, mormente o transporte de frutas em direção ao 

porto de Natal.  

No que concerne ao modal ferroviário é destacado a extensão da malha, 364 km, 

– A operação das linhas ferroviária está sob a responsabilidade da Transnordestina 

Logística S.A. – embora praticamente desativado e sem condições de uso. Todavia, por 

consequência da produção mineral e agropecuária é aventada a possibilidade de 

construção de novo trecho entre os municípios de Mossoró e Alexandria, com a 

intenção de conectar-se a Sousa no estado da Paraíba, criando assim, uma conexão 

regional. Essa integração regional é benéfica não apenas para o grande capital, é de 

suma importância para a dinamização do mercado regional, sendo este integrado 

somente por rodovias, além de trazer nova opção, o próprio modal ferroviário, o que 
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pode trazer uma sobrevida para as regiões interioranas do estado do Rio Grande do 

Norte.  

Do ponto de vista da logística territorial há no cerne das propostas a busca pelo 

adensamento de pontos já densos ou que já possuem uma maior dinâmica em relação ao 

contexto local e regional, o que nos faz vislumbrar no tempo a incapacidade de 

transformações significativas na dinâmica territorial, derivando no máximo em 

alargamentos dos fluxos e o engessamento das estruturas sociais e territoriais.   

Portanto, como foi apresentado, o Plano CNT de Transporte e Logística 2011, é 

mais um entre tantos a destacar a importância do investimento em infraestruturas de 

transporte e logística, que por sua vez, implica diretamente nas condições de 

desenvolvimento econômico do país. São esses argumentos de afirmação que 

submergem as reais intencionalidades do plano, de aceleração da acumulação 

capitalista, além, é claro, de transferência para o setor público dos investimentos que 

requerem grandes somas de dinheiro e capacidade de ação.  

Outro estudo da CNT denominado Projetos Prioritários de Duplicação de 

Rodovias: Propostas de Solução, constituído de pré-projetos de análise de viabilidade 

de duplicação de rodovias, na qual visa apresentar soluções viáveis aos gargalos 

infraestruturais das rodovias brasileiras, por meio de Parcerias Público-Privadas 

(PPP’s). A proposta qualifica como “estratégico e emergencial” as obras de 

infraestruturas prevista no estudo, o que torna necessário o enquadramento no Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas (DRC), que dentre as especificidades instituídas 

por lei
46

 (Lei Nº 12.462, de 04 de agosto de 2011), deveria ser ampliada para 

contemplar as obras de infraestrutura de transporte, embora dentro do instituído pela lei, 

esteja previsto sua utilização em ações promovidas pelo PAC. Outro detalhe previsto 

pela CNT para garantir a viabilidade econômico-financeira é a cobrança de tarifas 

(pedágio) a cada 50 km que for duplicado. 

Para a manutenção da tarifa em preços “acessíveis” o projeto indica a 

necessidade da criação de um fundo de investimento, composto por recursos da Cide-

combustíveis
47

; segundo o relatório 

o objetivo é viabilizar a contrapartida de recursos do governo em pré-projetos 

de PPP como alternativa à execução orçamentária tradicionalmente utilizada. 

Pela proposta apresentada, seriam destinados aproximadamente 35% por ano 

                                                           
46

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm 
47

 Fica instituída a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a 

comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível 

(Cide). http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2001/lei10336.htm. 
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da arrecadação bruta da Cide para esse fundo, o que poderia dar segurança e 

atratividade aos investimentos privados, além de garantir uma tarifa máxima 

de R$ 3,00 por praça de pedágio (CNT, 2012, p.7). 

 

A seleção dos pré-projetos obedeceu a critérios que incluem a importância para 

o desenvolvimento econômico, para a integração regional e, por fim, os “benefícios” 

para a população, através do ganho de segurança viária e do aumento de desempenho 

operacional. Os pré-projetos foram divididos em dois grandes grupos, o primeiro agrupa 

as rodovias que apresentam grande quantidade de fluxos de veículos e densidade de 

tráfego elevadas, o que justifica economicamente o investimento, não necessitando 

assim da contrapartida estatal. O segundo grupo reuniu as rodovias que apresentam 

importância para a integração regional e nacional, porém possuem volume de tráfego 

insuficiente para justificar em âmbito econômico-financeiro os investimentos 

necessários, desta forma, necessita-se de complementação financeira do governo para a 

modicidade da tarifa a ser empregada.  

Diante do escopo do trabalho restringiremos a análise apenas ao que for de 

interesse direto para o estado do Rio Grande do Norte. A BR-304, trecho entre Mossoró 

e Macaíba, numa extensão total de 242 km, composta por pista simples, é apresentada 

dentro do estudo da CNT nos moldes do que fora apresentado anteriormente para o 

grupo de rodovias de interesse para a integração regional, que possuem tráfego diário 

médio. A proposta apresentada determina a licitação para a iniciativa privada para a 

duplicação total do trecho entre as duas cidades, além da sua manutenção, tendo como 

contrapartida a cobraça de pedágio a cada 50 km duplicados, assim como, 

complementação financeira estatal (CNT, 2012). 

 A análise da viabilidade econômica para o empreendimento foi indicada através 

de simulação do investimento e do provável retorno; o período de concessão previsto foi 

de 25 anos, a rodovia apresenta um volume médio diário de veículos de 4.332, com taxa 

de crescimento previsto durante o período de concessão de 2% ao ano. Dentro dos 242 

km de rodovias a serem duplicadas, obedecendo ao cálculo de uma praça de pedágio a 

cada 50 km, o número de praças de pedágio previsto foram 4, com uma distância média 

de 60,5 km. O custo anual de operação (manutenção) é da ordem de R$ 16.214.000,00, 

valor a ser assumido pela iniciativa privada durante o período de concessão. A proposta 

(simulação) para a duplicação é orçada em R$ 1.139.578.000,00, provenientes da 

iniciativa privada, com valor de manutenção total de R$ 389.136.000,00. A 

complementação financeira por meio da Cide é indicada num valor total para R$ 
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2.325.000.000,00; o valar da tarifa de cada praça de pedágio seria de R$ 3,00; desta 

forma, o empreendimento dentro da simulação realizada oferece uma Taxa Interna de 

Retorno (TIR) de 8,14%, o que justifica tal empreendimento.  

Esta proposta é mais uma entre tantas que concebe o território enquanto fundo 

de reserva para a exploração lucrativa de alguns agentes. A concepção de que 

duplicação e a manutenção das vias sejam realizadas pela iniciativa privada e que a cada 

50 km de rodovia duplicada sejam instaladas praças de pedágio, ambiguamente cria de 

um lado fluidez e de outro, viscosidade (SANTOS; SILVEIRA, 2011 [2001]); uma das 

necessidades do período é tornar ágil a circulação de pessoas, mercadorias, dinheiro, 

informações, ordens etc., uma das formas de alavancar a fluidez é através de melhorias 

dos sistemas de engenharia, que por sua vez, aperfeiçoam o movimento, isso é buscado 

dentro da proposta da CNT; porém, a criação de pedágios em pequenas distâncias em 

um território marcadamente pobre e desigual, numa rodovia de grande importância para 

a circulação de pessoas, tornará o movimento ainda mais raro, criando-se uma espécie 

de viscosidade imposta, não em razão da péssima condição de conservação da rodovia, 

mas, pelo alto custo para a mobilidade. Num deslocamento da cidade de Mossoró até a 

Natal pagar-se-iam 12 reais, relativos às quatro praças de pedágio, além dos demais 

custos com transporte. Ou seja, cria-se uma nova forma de imobilidade, atrelada a 

lógica puramente econômica; constroem-se equipamentos modernos que permitem 

maior velocidade e segurança, concomitantemente limitam o uso àqueles que podem 

pagar para usufruí-los. Se não estivéssemos falando de um bem público, uma rodovia 

federal, pareceria um discurso vazio, mas trata-se de uma infraestrutura de transporte 

que é responsável por parte significativa dos fluxos de pessoas e cargas no estado, 

conexão entre a capital potiguar, Natal, e a capital cearense, Fortaleza; responsável por 

absorver o fluxo de diversos municípios que buscam serviços mais complexos nas duas 

maiores cidades do estado, Natal e Mossoró, como bem mostra o estudo do REGIC – 

Região de Influência das Cidades, baseando nos centros gestão do território (CORRÊA, 

1996), marcada pela hierarquia de fluxos materiais e imateriais, como ordens, controle 

das decisões (estatais ou de empresas) que afetam um amplo espaço. 
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Mapa 13 – Região de Influência das Cidades (Regic) – Rio Grande do Norte 

 

 

Harvey ao definir lógica territorial resalta “as estratégias políticas, diplomáticas, 

econômicas e militares mobilizadas pelo aparelho de Estado em seu próprio interesse” 

(2011, p.166). Essa forma de definição resalta o poder do Estado e seu domínio sobre 

tudo e todos, mas não podemos esquecer que existe outra lógica tão poderosa quanto, a 

lógica capitalista. Por sua vez “coloca em foco a maneira pela qual o poder do dinheiro 

flui por dentro do espaço e fronteiras na busca da acumulação sem fim” (p.167), essas 

duas lógicas estão intimamente conectadas, formando aquilo que Harvey denominou de 

nexo Estado-finanças.  

Podemos nesse ponto traçar um paralelo entre Harvey (2011) e Milton Santos 

(2008 [2000]), quando este último nos traz uma valiosa contribuição acerca da violência 

do dinheiro no atual período, assim como já nos alertava Simmel (1998) o dinheiro se 

tornou um deus de nossa época.  

A violência do dinheiro é notada quando a lógica capitalista se impõe sobre a 

lógica territorial, do território enquanto abrigo, quando o interesse de uns poucos se 

transforma na necessidade de todos, quando o interesse do lucro supera o interesse 

coletivo e do bem-estar social.  
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Com relação ao nosso trabalho isso fica nítido quando analisamos alguns 

projetos e propostas para a modificação ou investimentos em infraestrutura de 

transporte, como por exemplo, o projeto para a criação de praças de pedágios na BR-

304 que liga a capital do Rio Grande do Norte, Natal, a capital cearense, Fortaleza, 

rodovia conhecida como central potiguar. Essa proposta do ponto de vista econômico é 

atraente para as empresas que se interessarem pela concessão – embora atualmente 

alguns trechos não estejam despertando o interesse dos grupos privados em obter a 

concessão, por não acharem a viabilidade e o lucro satisfatório em curto em médio 

prazo –, pois liga as duas maiores cidades do estado, Natal e Mossoró, onde flui grande 

parte da riqueza produzida no estado, principalmente no período de colheita das frutas 

produzidas nos vales férteis, além de circular grande contingente de pessoas.  

Porém esse projeto do ponto de vista social é uma aberração, sobretudo por 

imobilizar milhares de pessoas por não terem condições de pagar o custo dos pedágios, 

além do significativo aumento na composição do preço das passagens intermunicipais, 

que por sinal são caras em comparação com a qualidade do serviço prestado. Outro 

problema é o aumento do preço do frete, o que acarreta no aumento generalizado do 

preço dos produtos.  

Essa proposta ainda apresenta outra aberração que prejudicará o fluxo de pessoas 

atendidas nos hospitais da capital, que concentra quase todos do estado. 

Outro fator que devemos resaltar será a possível fragmentação do território 

estadual, tendo em vista que o projeto indica quatro postos de pedágio, assim tornará o 

fluxo entre as regiões Oeste (onde se encontram Mossoró e Pau dos Ferros) com a 

região Leste onde se encontra a Região Metropolitana de Natal (RMN), ou seja, a região 

Oeste que já possui fortes ligações com a cidade de Fortaleza, será ainda mais 

dependente, enfraquecendo assim a integração estadual, tanto econômica, cultural e 

socialmente. 

Em matéria produzida pela Folha de São Paulo no ano de 2011 mostrou o efeito 

danoso que praças de pedágio podem provocar na vida de relações de algumas 

comunidades, na qual moradores ficaram isolados por não ter como se locomover entre 

duas cidades, Paulínia e Cosmópolis; em direção ao município de Paulínia há um 

pedágio (R$ 7,65), em sentido contrário, no município de Cosmópolis existe outro (R$ 

5,45), ou seja, a população das comunidades ficaram ilhadas entre duas praças de 

pedágio, chegando ao ponto de terem que estocar mantimentos, além de prejudicarem os 
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pequenos produtores da região, uma vez que estes não possuem recursos para 

transportar suas mercadorias, pagando valores exorbitantes para um trecho ou outro.   

Como se pode ver, o espaço banal concebido por Santos não é levado em 

consideração, sobretudo, quando a lógica capitalista é quem ordena tal 

empreendimento; o território tem voz, e as ações que emanam do povo se mostram com 

força contra os empreendimentos que visam apenas o lucro, excluindo milhares de 

pessoas dos seus direitos de cidadão, do seu direito ao entorno, a vida de relações.  

Em resposta a lógica de exploração a que parte da população está submetida, 

durante as jornadas de junho de 2013, manifestantes atearam fogo nas cabines de 

pedágio entre as cidades de Cosmópolis (SP) e Paulínia (PORTAL DE PAULÍNIA, 

2013). 

Esse exemplo serve como um alerta para com a violência diária a que somos 

submetidos, principalmente, a violência do dinheiro. A lógica capitalista não pode ser a 

preponderante, o “custo econômico” não pode ser o primeiro item da análise de um 

projeto de investimento em nível macro, no qual milhares de pessoas estão envolvidas. 

A análise deveria em primeiro lugar levar em consideração o território e as relações 

firmadas dentro desse arranjo, a levar em primeiro lugar o real “custo social” de tal 

empreendimento, pelo que podemos vislumbrar é trágico; seus efeitos podem 

desarticular ainda mais a frágil base econômica do estado potiguar, além de provocar 

diversas modificações nas relações entre cidades, fluxos e na própria rede urbana.  

Dentro do que fora planejado pela Confederação Nacional do Transporte, o 

governo federal em diálogo com o governo estadual, decidiu incluir parte da duplicação 

da BR-304, trecho entre o Município de Macaíba e o entroncamento com a BR-226, 

denominado popularmente de Reta Tabajara. A duplicação faz parte das ações do 

PAC2. A chefe do executivo nacional, Dilma Rousseff, afirmou em visita ao estado do 

Rio Grande do Norte, 03 de junho de 2013, que está assegurado dentro do PAC2 a 

duplicação de da BR-304, “A duplicação da Reta Tabajara será licitada e toda a 

extensão da BR-304 está prevista no PAC”, trecho entre Macaíba e Mossoró (ZAULI, 

2013), embora até o último balanço do PAC2 (8º balanço, Maio/Agosto, 2013), não 

esteja presente a duplicação completa e recursos para tal empreendimento.  
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4.1.3 As Propostas do Plano Nacional de Logística e Transporte para o 

Rio Grande do Norte 

 

O Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT) lançado em 2007 faz parte 

da reestruturação do Estado em ternos de políticas de médio e longo prazo para o setor 

de transporte. A elaboração do PNLT se deu através do Centro de Excelência em 

Engenharia de Transportes (CENTRAN), fruto da parceria entre o Ministério dos 

Transportes e o Ministério da Defesa. 

O PNLT é uma orientação para os investimentos a serem realizados no setor de 

transporte, além de identificar um conjunto de gargalos e estrangulamentos a serem 

corrigidos por meio de um portfólio de projetos prioritários e estruturantes, no qual tem 

como objetivo o desenvolvimento econômico do país. Além disso, será a base para a 

elaboração dos próximos PPAs, ou seja, regasta o planejamento integrado ao articular 

diversos agentes públicos e privados. 

Entre os principais objetivos do PNLT estão: a) retomada do processo de 

planejamento no Setor dos Transportes, dotando-o de uma estrutura permanente de 

gestão e perenização; b) Ampliação da competitividade e eficiência da economia 

nacional, através da otimização e racionalização dos custos da cadeia logística, 

refletindo diretamente no mercado doméstico e internacional; c) equilíbrio da matriz de 

transporte de carga - adequação e expansão do sistema ferroviário e aquaviário, 

buscando uma maior integração multimodal; d) buscar a preservação ambiental, 

respeitando-se as áreas de restrição e controle de uso do solo, seja na questão da 

produção de bens, seja na implantação da infraestrutura; e) enquadramento dos projetos 

estruturantes do desenvolvimento socioeconômico do país por categorias, a saber: 1) 

aumento da eficiência produtiva em áreas consolidadas – aumento de capacidade de 

infraestrutura viária (duplicações e faixas adicionais), dragagem e vias de acesso 

portuário, eliminação de conflitos entre ferrovias e zonas urbanas (contornos, passagens 

de nível, em áreas que ostentam maior grau de consolidação e de desenvolvimento em 

sua estrutura produtiva; 2) indução ao desenvolvimento de áreas de expansão de 

fronteira agrícola e mineral – pavimentação ou de reconstrução de rodovias, além da 

implantação de novos eixos ferroviários, em especial no Centro-Oeste; 3) redução de 

desigualdades regionais em áreas deprimidas – implantação ou melhoramentos na 

infraestrutura viária, bem como de recapacitação de portos, com vistas a viabilizar 

atividades econômicas potenciais que dependem dessa infraestrutura para sua 



153 
 

concretização, em áreas com indicadores econômicos e sociais baixos; 4) integração 

regional sul-americana – integração da infraestrutura na América do Sul (BRASIL, 

2009). 

Para operacionalização do PNLT foi criado uma divisão territorial pautada em 

regiões homogêneas, denominadas de Vetores Logísticos (Mapa 14). O Rio Grande do 

Norte foi agrupado no vetor logístico Nordestino, juntamente com os estados da 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Ceará, Alagoas e uma pequena parte do território baiano. 

 

Mapa 14 – Vetores Logísticos da Organização Espacial Brasileira 

 

 

O PNLT na versão de 2011, elaborado pelo Consórcio LOGIT/GISTRAN
48

, que 

se constitui na reavaliação de estimativas e metas, além do desenvolvimento e 

implantação da sistemática para avaliação do Plano. Para sua elaboração contou com a 

participação de vários ministérios e secretarias (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, Ministério da Defesa, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, 

                                                           
48

 LOGIT – Engenharia Consultiva Ltda, GISTRAN – Gerenciamento de Informações e Sistemas de 

Transporte Ltda. FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (contratada pelo Consórcio para 

elaboração de estudos específicos do projeto). 
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Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Portos da Presidência 

da República, Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Agência 

Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Agência 

Nacional de Transportes Terrestres, Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Governos Estaduais, 

em especial suas áreas de Transportes e Planejamento), e entidades de classe 

(Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, Confederação Nacional da 

Indústria - CNI, e suas filiadas estaduais, Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Transportes - CNTT, Confederação Nacional do Transporte - CNT. Conselho Nacional 

de Secretários de Transportes – CONSETRANS) (BRASIL. Ministério dos Transportes, 

2012). 

No portfólio de projetos do PNLT 2011, organizado por unidades da federação 

foi agrupado em cinco modais: rodoviário, dutoviório
49

, aeroviário, portuário e 

ferroviário. O Rio Grande do Norte concentra 28 projetos ao todo, embora 2 sejam 

destinados ao modal dutoviário. Quatro projetos são destinados para o modal aeroviário, 

3 para o modal ferroviário, o modal portuário agrupa a segunda maior parte dos projetos 

com 8 ao todo, já o modal rodoviário reúne 11 propostas para investimento em 

infraestrutura de transporte (BRASIL. Ministério dos Transportes, 2011). 

Para dar maior objetividade ao trabalho, descreveremos e analisaremos apenas 

os projetos que ainda não foram executados no âmbito do PAC ou da iniciativa privada, 

como no caso do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante.  

Para o modal aeroviário, está previsto a construção (não está especificado no 

Portfólio, o quê seria construído), em Mossoró, empreendimento a ser realizado pela 

Infraero e a GNA
50

, num valor de R$ 103 milhões, com período de implantação 

recomendado para depois de 2015.  

No caso das ferrovias, já analisamo-las no item 3.3.4. 

Para o modal portuário, no que concernem as ações para o Terminal Salineiro de 

Areia Branca, todas já foram realizadas, financiadas com recursos do PAC (ver item 

3.3.1). No caso do Porto de Natal, além das obras já realizadas e previstas pelo PAC, 

existe uma proposta de construção de um novo berço e retroárea na margem esquerda 

                                                           
49

 Não trataremos das ações planejadas para o modal dutoviário, uma vez que ele escapa dos objetivos 

propostos para esta dissertação. 
50

 Não está especificado quem seria a GNA, porém acreditamos ser a empresa GNA Corporation, que é 

especializada na fabricação e desenvolvimento de produtos para os setores, mineral, cimenteiro, 

siderúrgico e agregados. 
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do Rio Potengi (Zona Administrativa Norte da cidade de Natal), assim como a proposta 

para construção de um novo Terminal Portuário em Porto do Mangue, ver 

detalhadamente esses projetos no item 4.1.6. 

Para o modal rodoviário foi proposta o construção dos acessos entre as rodovias 

federais e o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante. As obras estão em execução sob a 

responsabilidade do governo do estado do Rio Grande do Norte (ver item 3.3.3).  

O principal foco para o modal rodoviário foi a BR-104, que por sinal não 

recebeu nenhuma intervenção do PAC para pavimentação ou implantação de trechos 

apenas planejados. O primeiro projeto para essa rodovia é a implantação e 

pavimentação do trecho entre a sede municipal de Campo Redondo e o entroncamento 

da BR-104 com a RN-023 (Coronel Ezequiel/RN), trecho de 15,7 km de extensão, com 

custo de R$ 40.914.000, embora seja considerado no plano como não prioritário. O 

segundo projeto é a pavimentação do trecho entre o entroncamento da BR-104/RN-042 

(Cerro Corá/RN) e o entroncamento da BR-104/NR-203 (Cerro Corá/RN), com 

extensão de 17 km, estimado em R$ 30.668.000, porém possui status não prioritário, ou 

seja, sem previsão para execução. O terceiro projeto para essa rodovia é a implantação e 

pavimentação do trecho entre o entroncamento da BR-104/BR-304 (Lajes/RN) e o 

entroncamento da BR-104/RN-242 (Cerro Corá/RN), com extensão de 31,7 km, num 

custo estimado de R$ 82.610.000, também considerado não prioritário. O quarto projeto 

diz respeito a construção e pavimentação do segmento entre o entroncamento da BR-

104/BR-406/RN-118 (Macau/RN) e o entroncamento da BR-104/RN-263 (Pedro 

Avelino/RN), com total de 52,8 km, estimada em R$ 151 milhões. O projeto segue os 

demais, não prioritário. A rodovia BR-104 tem origem em Macau/RN, com destino final 

a cidade de Maceió/AL (mapa 15). 

Outro projeto para o modal rodoviário é a construção de terceira faixa entre 

Florânia/RN – entroncamento da BR-226/RN-087 – e Currais Novos/RN – 

entroncamento da BR-226/RN-427 –, com extensão de 40,8 km, com valor estimado de 

R$ 65.443.000, trecho não prioritário (Mapa 16). A BR-226 conta outra proposta de 

intervenção, a pavimentação do segmento entre o entroncamento da BR-226/RN-075 

(Serrinha dos Pintos) e divisa do estado do Ceará, porém já se encontra em execução 

através de recursos do PAC (mapa 16). 
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Mapa 15 – Intervenções Planejadas no PNLT para a BR-104 – Rio Grande do Norte 

 

 

Mapa 16 - Intervenções Planejadas no PNLT para a BR-226 – Rio Grande do Norte 
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O PNLT sinaliza a necessidade de construção de uma terceira faixa do trecho 

entre Parnamirim/RN (entroncamento entre a BR-304/BR-101) e Mossoró/RN (divisa 

RN/CE), correspondendo a 311,9 km de extensão, porém não é indicando se a obra será 

executada através do PAC. O projeto encontra-se apenas sinalizado, não contado com 

um projeto detalhado; a estimativa de custo realizada pelo PNLT é da ordem de R$ 

500.288.000, a taxa de retorno prevista é entre 16 a 24%; a recomendação para 

implantação é até 2015, por causa da importância da rodovia para o estado e para a 

conexão com o estado do Ceará. (BRASIL. Ministério dos Transportes, 2011). 

O projeto se constitui como uma necessidade, em decorrência do tráfego e pela 

importância da rodovia para o estado, uma vez que liga as duas principais cidades 

(Natal e Mossoró), com prolongamento até Fortaleza/CE – rodovia usada intensamente 

para o transporte de Frutas, em direção ao Porto de Natal e em direção aos Portos de 

Pecém e Fortaleza. Esses portos juntos exportam 40,5% do valor exportado pelo estado 

do Rio Grande do Norte, o que representa 47,2% das saídas pelo modal portuário; os 

principais produtos são frutas, castanhas de caju, balas, produtos animais, tecidos de 

algodão e cera de carnaúba.  

A BR-406 também foi contemplada pelo planejamento estatal, com o projeto de 

construção de terceira faixa no trecho entre Natal (entroncamento da BR-406/BR-101) e 

Macau (entroncamento da BR-406/RN-118), num total de 160 km, com expectativas de 

serem investidos cerca de R$ 257.282.000, com taxa de retorno acima dos 24%, com 

prazo recomendado para implantação até 2015 (mapa 17). 

O último projeto para o modal rodoviário é a pavimentação do trecho entre 

Jacuri no município de Mossoró (entroncamento da BR-437/BR-405/RN-116) e 

Baraúna (divisa RN/CE), com 32,0 km de extensão, num custo estimado de R$ 57.728 

milhões, com taxa de retorno inferior a 8%. Projeto não prioritário. 

O PNLT traz outros projetos que ainda não entraram no âmbito do PAC, muitos 

deles por não possuírem caráter eminentemente estratégico, do ponto de vista nacional, 

mas que na escala regional e local, destacam-se por confluir para a integração do 

território em termos infraestrutural, permitindo, desta forma, geração de fluxos com 

maior intensidade e segurança. 
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Mapa 17 - Intervenções Planejadas no PNLT para a BR-406 – Rio Grande do Norte 

 

 

É difícil mensurar os resultados obtidos com tais investimentos, uma vez que 

não são projetos consolidados, ou em via de serem realizados, se constituem por 

enquanto apenas como propostas para o futuro, que se localizam dentro de um 

planejamento estatal de médio e longo prazo. Mas podemos aferir que quando se 

modifica a configuração territorial, com acréscimos de novos equipamentos, novas 

redes de transporte, melhoria quantitativa e qualitativa das já existentes, isso implica na 

modificação das relações entre cidades pelos fluxos gerados a partir dos novos objetos, 

além da influência direta nas atividades econômicas.  

 

4.1.4 Mais RN – Proposta da FIERN 

 

A proposta do Mais RN de elaboração da FIERN está prevista para ser lançada 

ainda em 2014. Trata-se de um estudo baseado nas cadeias produtivas estaduais, no qual 

prevê uma cartilha de ações para o beneficiamento destas.  
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4.1.5 Algumas Propostas para a Porosidade Territorial: ZEPs de Macaíba 

e Assú; Porto Seco de Mossoró 

 

O Rio Grande do Norte conta com alguns incentivos para ampliar a porosidade 

territorial, que pode ser definida como a “base normativo-institucional”, que tem como 

objetivo regular o movimento, ou criar a sua necessidade. “Existe um conjunto de 

instituições públicas e privadas que, através de leis, regras, medidas, programas, acordos 

e estratégias, operam como estímulo à abertura do território” (ARROYO, 2005, p.211-

212). 

Dentro desse amalgama de possibilidades de se analisar a porosidade territorial, 

restringimos ao estudo das Zonas de Processamento de Exportações (ZPE) e as Estações 

Aduaneiras Interiores (EADI) ou Porto Seco. No caso da ZPE, existem duas instituídas 

no estado (Macaíba e Assú), embora ainda não estejam desempenhando seu papel. No 

caso do porto seco, há uma proposta para a instalação de um no município de Mossoró, 

segundo polo industrial do estado, concentrando na sua região atividades ligadas a 

exploração de petróleo, produção salineira, fruticultura irrigada, produção de cerâmicas 

e cimento, entre outras atividades, porém ainda não passa de especulação.  

Uma ZPE é um território normado, assim como, EADIS (porto seco), Zonas 

Francas, Zonas de Livre Comércio, “são lugares de origem normativa que procuram 

ampliar a porosidade territorial” (ARROYO, 2003, p.436). São lugares criados com 

uma lógica própria, que difere do território vivido.  

Para Silveira (2003) esta é uma das formas de se viabilizar o território para as 

empresas. Para essa autora a 

compartimentação do território são formas de valorização feitas, 

crescentemente, pelas firmas, mas com a ajuda de um poder público devotado 

a "inventar" a viabilidade do território para as empresas. É o caso das zonas 

francas, dos portos secos, dos paraísos fiscais, dos regimes automotivos 

especiais, dos leilões dos pedaços do território para concessão dos serviços 

públicos privatizados, dos Estados que diminuem o ICMS e outorgam 

créditos e terrenos às empresas automobilísticas (SILVEIRA, 2003, p.414). 

  

As ZPE’s foram implantadas no Brasil com o objetivo de dinamizar regiões 

estagnadas, criando lugares com regimes diferenciados de tributação, cumprindo o 

objetivo de facilitar a inserção dessas regiões “atrasadas” no mercado internacional. 

Outro objetivo é atrair empresas para atuarem nesses “polos”, incentivando a 

transferência e difusão de tecnologias, assim como fortalecer o balanço de pagamentos 

dos estados.  
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As ZPE’s criadas no RN são uma forma de viabilizar o território para 

exportações, lógica que já nasce extrovertida, como orientação para fora. Outra forma 

de “invenção da viabilidade do território” pode ser vista com os incentivos fiscais para o 

setor de turismo, como também com a presença da Copa do Mundo de futebol a ser 

realizada em Natal. 

A possibilidade da criação de uma Zona de Processamento de Exportação no 

estado do Rio Grande do Norte não é um fato recente, já se falava na criação de uma 

desde a década de 1980 (CARDOSO, 2002). Porém sua institucionalização ocorreu 

apenas em 2010 através de decreto presidencial de 10 de junho daquele ano, sendo 

criadas a ZPE de Macaíba e a ZPE do Sertão, no município de Assú (Mapas 18 e 19).  

A ZPE de Macaíba será administrada via concessão, numa parceria público-

privada com duração de 25 anos, sob a responsabilidade da empresa Unihope, 

vencedora do certame. A empresa será responsável pela implantação da infraestrutura, 

administração e captação de indústrias para se instalar na área (ASSECOM/RN, 21 fev. 

2014). 

A ZPE de Macaíba tem maiores chances de ser viabilizada, graças a algumas 

condições logísticas, como localização próxima a cidade de Natal, da qual faz parte da 

Região Metropolitana (RMN), proximidade e acesso ao novo Aeroporto de São 

Gonçalo do Amarante e ao Porto de Natal, o que reduz os custos com fretes (mapa 18). 

A ZPE do Sertão, projetada e administrada pelo economista britânico Brian 

Tipler, diretor da empresa Equatorial (Grupo Equator), é um projeto gigantesco, com 

investimento previsto de aproximadamente R$ 700 milhões, distribuídos para instalação 

da unidade da ZPE de Assú (R$ 20 milhões), sistema de comunicação próprio (R$ 25 

milhões), rede elétrica própria (eólica orçada em R$ 30 milhões), rede ferroviária 

ligando o Vale do Açu à região de Quixadá (CE) - orçado em R$ 550 milhões. A ideia é 

criar conexão entre a ZPE e a ferrovia Transnordestina, permitindo assim, ligar-se aos 

Portos de Pecém e Suape (O Mossoroense, 21 de fev. de 2012) (mapa 19). 
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Mapa 18 – Localização da Zona de Processamento de Exportação – ZPE de Macaíba  

 

 

Mapa 19 – Localização da Zona de Processamento de Exportação – ZPE do Sertão 

 

 



162 
 

No caso da ZPE do Sertão, em Assú, há diversos problemas para sua efetivação, 

como o descumprimento dos prazos legais para entrar em funcionamento depois da data 

de criação, deveria ter sido concluída até dezembro de 2012. A ZPE ainda não teve os 

terrenos indicados desapropriados, onde ainda residem famílias de colonos, a ZPE não 

possui licença ambiental, além de problemas infraestruturais. Ou seja, há grande 

probabilidade que esta seja mais uma das inúmeras propostas para o estado do Rio 

Grande do Norte a ser engavetada.  

A discussão acerca da criação de um porto seco
51

 em Mossoró (AEDI) também é 

bastante antiga; segundo Cardoso (2002, p.19) “para melhorar o desenvolvimento das 

exportações, via marítima e via aérea, com agilidade, eficiência e qualidade de serviços, 

poderia ser instalado um porto seco alfandegário, em Mossoró”. O autor defende com 

veemência a criação de uma estação aduaneira no município de Mossoró, por se 

constituir como “centro” da produção de fruticultura, o que facilitariam as “operações 

fiscais do comércio exterior, encurtam caminhos, reduzem custos de transporte e 

racionalizam as cargas e descargas” (Ibidem, p.50). Contudo, essa proposta ainda não 

saiu do papel, constituindo-se apenas em uma ideia vinculados, em alguns casos, a 

interesses políticos, a servir de plataforma eleitoral. 

 

4.1.6 Proposta para Um Novo Complexo Portuário 

 

As limitações existentes no Porto de Natal, principal porto do estado, localizado 

no centro histórico da cidade, implica numa complexa relação cidade/porto, disputa que 

muitas vezes traz consequências para toda a cidade, como congestionamentos, causados 

por excessos de veículos, como caminhões e carretas que trafegam em direção ao porto, 

entre outros problemas. 

O acesso ao Porto é limitado, como estar cravado no centro histórico, no Bairro 

da Ribeira, as ruas não possuem as condições de largura adequadas para o tráfego de 

veículos de grande porte, acarretando alguns problemas de acesso (TRIBUNA DO 

NORTE, 04 de Abril de 2013).  

Além dos obstáculos para o acesso ao Porto, existem ainda as próprias 

limitações do complexo portuário, como as de receber navios de maior calado, como foi 

                                                           
51

 Portos secos são recintos alfandegados, situados em zona secundária, nos quais são executadas 

operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias e de bagagem, sob 

controle aduaneiro. 
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relatado anteriormente, há também a deficiência estrutural para exportar algumas 

cargas, como minérios, um dos principais produtos da pauta de exportação e a principal 

atividade produtiva (extrativismo mineral) do estado. 

Em 2013 a produção de minérios foi escoada pelos Portos de Suape (PE), 

Cabedelo (PB), e São Francisco do Sul (SC), o principal destino dos minérios é a China, 

que importou todo o minério de tungstênio (197 toneladas) e mármore, além de granito, 

os dois últimos minérios juntos somaram 26.256 ton. Espanha e Itália também 

importaram granitos do RN. O Porto de São Francisco do Sul embarcou todo o minério 

de tungstênio produzido no estado com destino ao mercado externo, enquanto os Portos 

de Cabedelo e Suape escoaram o granito.  

Diante as limitações do Porto de Natal as empresas buscam novas soluções 

logísticas para escoar sua produção, como no caso da mineradora Susa, que resolveu 

levar sua produção para o Porto de Cabedelo, uma vez que este porto apresenta maior 

experiência e condições técnicas para exportar granéis sólidos, sobretudo da indústria 

cimenteira, além de derivados do petróleo. De acordo com José Fonseca Rabello de 

Oliveira, direto da Susa “Fomos obrigados a mudar de rota, porque estamos com um 

produto mais refinado e sem condições de mantermos as exportações via Porto de 

Natal”, e continua “mesmo encarecendo os custos com transporte rodoviário de Cruzeta 

a Paraíba” (TRIBUNA DO NORTE, 14 de Abr. de 2013). 

O presidente da FIERN ao discutir as propostas do Projeto Nordeste 

Competitivo, e o posicionamento da Macrologística Consultoria, empresa responsável 

pela elaboração do estudo, mostra-se contrário as sugestões presentes no Projeto. No 

caso do escoamento da produção, o estudo por ignorar as fronteiras estaduais e 

estabelecer uma visão integrada dos fluxos de carga, aconselha ao RN investir na 

produção, enquanto o escoamento poderia ser realizado pelos estados vizinhos, já que 

eles possuem melhores condições logísticas. A FIERN por sua vez diz que o estudo não 

vislumbra o futuro, e o ideal seria não depender de outros portos, nem do Porto de Natal 

(que tem característica para ser um terminal turístico e para embarque de carga leves), 

seria a construção de um novo porto, destinado a absorver a produção de minérios 

(TRIBUNA DO NORTE, 11 de nov. de 2012). 

Para suprir a necessidade do principal ramo industrial, indústria extrativista 

(8,4% do percentual do PIB por Atividade em 2011), e que possui perspectiva para 

crescimento, a FIERN, juntamente com a CODERN, buscam viabilizar a construção de 

um novo porto no estado, com um viés para a granéis sólidos. 
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Dentre os desafios apontados pelo Diretor-presidente da CODERN, Pedro 

Terceiro de Melo, estão a melhoria da gestão do Porto, e a viabilização em médio prazo 

de um novo porto, complementar, capaz de movimentar grandes volumes, atendendo as 

necessidades presentes e futuras. Segundo o Diretor-presidente, não adianta investir em 

infraestruturas se a gestão é falha (TRIBUNA DO NORTE, 21 de out. de 2012).  

Existem três propostas distintas para a construção de um novo porto. A primeira 

seria a construção de um novo cais na margem esquerda do Rio Potengi; a segunda 

proposta seria a localização do porto em Porto do Mangue; a terceira indica que a 

melhor localização seria em Caiçara do Norte, as duas últimas propostas situadas no 

litoral setentrional.  

Uma das alternativas para é a construção de porto em Caiçara do Norte, 149 km 

de Natal. Esse porto seria viável graças a uma falha geológica que possibilitaria a 

atração de embarcações de grande porte, com capacidade para mais de 50 mil toneladas, 

desta forma seria uma solução para o setor de mineração (mapa 20). 

No caso de instalação do porto em Caiçara do Norte, existe a necessidade de se 

construir não apenas a infraestrutura do complexo portuário, é premente a criação de um 

projeto integrado de logística, que viabilize um acesso ferroviário partindo da região 

produtora, a região Seridó e Central Potiguar, integrando-se ao porto, assim como a 

viabilização de melhores meios de acesso através do modal rodoviário, que atualmente é 

realizado por duas rodovias estaduais, a RN-120, que conecta Caiçara a João Câmara, e 

a RN-129, estrada carroçável com acesso a Jandaíra.  

Em relação à construção de um novo cais na margem esquerda do Rio Potengi, 

em frete ao atual Porto de Natal, projeta-se que esse empreendimento tenha um cais 

com 1.000 m lineares de extensão e 1 km² de retroárea. Esse projeto parte da premissa 

de que a ampliação das atuais instalações do Porto de Natal é inviável, em razão do 

crescimento urbano, da localização da comunidade do Maruim, etc., portanto, tem-se a 

necessidade de usufruir da margem oposta, que abriga vegetação de mangue, 

ecossistema que possui frágil equilíbrio, por se localizar numa faixa de transição entre o 

rio e o mar. 
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Mapa 20 – Proposta de Localização do Novo Porto no Rio Grande do Norte – Caiçara 

do Norte 

 

 

Essa proposta foi endossada pelo PNLT, que propõe a construção do Berço e 

retroárea, obra orçada em R$ 60 milhões, recomendado para implantação até 2015.   

A nova retroárea no indicado pela CODERN comportaria um prédio 

administrativo-operacional, subestações elétricas com geração própria de energia, 

castelo d’água, armazéns e pátio para movimentação e armazenagem de contêineres e 

granéis sólidos e líquidos. Além das instalações internas, há a previsão de construção de 

acesso rodoviário e ferroviário (4 km), dragagem da bacia de evolução e da faixa de 

atracação, infraestrutura elétrica (tomadas para contêineres e iluminação dos pátios e 

berços), instalações de prevenção e combate a incêndio e sistema de segurança portuária 

(ISPS Code) (CODERN, 2010b). 
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Figura 08 - Croqui das Instalações do Cais na Margem Esquerda do Rio Potengi  

 

  Fonte: CODERN, 2010b. 

 

Em relação ao projeto para a instalação do porto no município de Porto do 

Mangue, de acordo com a SEDEC (Secretaria de Desenvolvimento Econômico) via 

Assessoria de Comunicação do estado do Rio Grande do Norte, fora realizada reunião 

em Porto do Mangue, dia 31 de Janeiro de 2014, no encontro estavam presentes o 

Prefeito Francisco Gomes da Silva, o Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique 

Alves, o secretário do Desenvolvimento Econômico, Silvio Torquato, representando a 

governadora Rosalba Ciarlini, além da equipe técnica da FIERN, reunidos com a 

finalidade de viabilizar a construção de um terminal off-shore privado para escoamento 

da produção de minérios. Na reunião foi assinado um termo de cooperação entre o 

município e a FIERN para a elaboração do projeto de construção do Terminal Portuário 

(SEDEC/ASSECOM, 12 de fev. de 2014) (mapa 21). 

Esse projeto está previsto no PNLT (construção do Terminal TCLD
52

), com 

recomendação para ser implantado até 2015, com investimentos previstos de R$ 150 

milhões, porém não contaria com investimento do PAC (até o momento) (PNLT, 2011). 

 

 

 

                                                           
52

 Transportador de Correia de Longa Distância (TCLD). 
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Mapa 21 – Proposta de Localização do Novo Porto no Rio Grande do Norte – Porto do 

Mangue 

 

 

O projeto inicial é a construção de um terminal off-shore, concebido na 

modalidade transshipment, nesse sistema a carga é transferida diretamente de uma 

embarcação aquaviária até  para outra, sem passar por terra. A carga será transportada 

pelo modal rodoviário até a zona portuária, descarregada e empilhada, para em seguida 

ser carregada em barcaças e levada ao terminal em alto mar, para ser transferida por o 

navio graneleiro, que fará o transporte final da carga. Esse sistema de operação viabiliza 

o carregamento de navios de maior tonelagem, como no caso dos graneleiros, mesmo 

onde a profundidade da costa é rasa (SEDEC/ASSECOM, 12 de fev. de 2014). 

A expectativa é que o edital saia ainda esse ano, com previsão para o início das 

operações para 5 ou 6 anos. A estimativa é que o porto movimente 2,5 milhões de 

toneladas/anos de minérios.   
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4.2 Território e Futuro 

 

Como bem assinalou Ribeiro (2003) o território é o traço de união entre o 

passado e o futuro imediato, é a mediação entre o que foi e o que pode ser, mas o 

território é sempre a configuração presente, mesmo que suas formas e objetos sejam 

herdados do passado. Essa condição de mediação entre as formas de existência 

pretéritas e atuais e o devir histórico põe o território como elemento central e estrutural 

no desenvolvimento do planejamento, portanto é imprescindível levá-lo em 

consideração na elaboração dos planos e projetos, com o risco de torná-los estéreis e 

ineficazes, intensificando ainda mais o seu caráter pontual, setorial e fragmentador.  

Esse casamento entre o território e o devir histórico é alicerçado pelas práticas 

políticas – política concebida em sua ampla acepção –, são elas que levam o presente ao 

futuro. Para Ribeiro é através do projeto que se efetiva essa passagem entre o presente e 

o futuro, através da potência da práxis
53

, portanto é “o projeto, que é portador da força 

necessária à superação potencial da reificação e da alienação, exige a compreensão dos 

sentidos da ação e, assim, da própria existência” (RIBEIRO, 2003, p.32). O território 

implica diretamente em uma teoria da ação, de uma ação política, eficaz, que se 

diferencie das práticas e concepções de uma “individualidade isolada” como assinala 

Mészáros (2009).  

O planejamento não pode ser um dado técnico, estritamente, deve ser concebido 

enquanto campo para a ação política, sobretudo, se o território for o elemento norteador, 

a superar a perspectivas parciais, compostas por uma epistemologia fragmentadora, que 

toma a realidade enquanto conjuntos organizados, cada qual em sua determinada caixa, 

espaço-temporalmente seccionadas. Esta perspectiva nos leva a conceber a realidade 

abstratamente, impossibilitando-nos de alcançar uma visão mais totalizante da própria 

realidade.  

O planejamento, como foi mostrado ao longo desse capítulo, é tido como uma 

ferramenta a serviço de preceitos econômicos no mínimo duvidosos do ponto de vista 

da totalidade societária, e em relação a sua concepção de território – meramente um 

substrato material com limites jurisdicionais. Além de apresentarem, como no caso da 
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 “A práxis inscreve desígnio em condições herdadas e cria desígnios, condições objetivas e subjetivas 

que estão para além da finalidade que imediatamente conduziu a ação transformadora em materialidade. 

Existem relações previstas e imprevisíveis entre objeto e ação, o que constitui a condição do 

acontecimento, compreendido como existência e projeto” (RIBEIRO, 2003, p.32). 
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CNI, uma proposta descabida de inversão da elaboração do planejamento, passando a 

ser executado pelo setor privado. 

O plano não pode ser uma camisa de força, embora, também não necessite ser 

baseado em formulações gerais e abstratas, sem um substrato concreto, deve, ao 

contrário, ser ancorado nas bases territoriais, aquilo que Milton Santos chamou de 

território como norma (2008 [1996]). 

No estudo elaborado pela CNI – Projetos Prioritários de Duplicação de 

Rodovias: Propostas de Soluções – fica nítida a falta de comprometimento com a 

realidade, uma vez que indica a duplicação de diversas rodovias brasileiras a serem 

realizadas pela iniciativa privada, tendo como contrapartida a instalação de praças de 

pedágio a cada 50 km. Esse projeto propende a ampliar ainda mais as diferenciações 

espaciais, assim como, criar uma espécie de viscosidade imposta.  

Como bem nos lembra Vainer (2007), em um projeto nacional, o projeto 

territorial deve ocupar um papel central, uma vez que, a privatização de setores 

estratégicos, como as infraestruturas, historicamente, acabou tendo como resultado a 

privatização dos processos de planejamento e controle territorial, intrinsecamente 

ligados aos grandes projetos de investimentos (GPI). Vainer segue sua análise acerca da 

fragmentação territorial e sua relação com os grandes projetos: 

Em outras palavras: os grandes projetos continuam portadores de um grande 

potencial de organização e transformação dos espaços, um grande potencial 

para decompor e compor regiões. Por sua própria natureza, projetam sobre os 

espaços locais e regionais interesses quase sempre globais, o que faz deles 

eventos que são globais - locais (2007, p.11). 

 

A privatização dos processos de planejamento é um dos grandes perigos para a 

instituição de uma soberania das determinações internas que se articulam ao território 

diretamente. Esse risco está presente no PNLT que inicialmente fora elaborado pelo 

Ministério dos Transportes e pelo Ministério da Defesa, integrando o nexo econômico 

com a visão estratégica de ocupação e defesa territorial, por outro lado, a revisão 

realizada em 2011 foi elaborada através do Consórcio LOGIT/GISTRAN, ou seja, o 

Plano que estabelece um cronograma e um portfólio de projetos prioritários, que 

subsidiará a elaboração dos PPAs, além de ser a base para a escolha dos projetos do 

PAC, passou a responder a outras demandas, sobretudo, das entidades de classe, como a 

CNI, CNT, CNA, entre outras. 

As próteses territoriais, esses grandes objetos que o homem dispõe no espaço 

geográfico, ou melhor, que o constitui, são frutos da produção humana, da escolha do 
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quê e onde construir, e não apenas um dado técnico absoluto, pois como nos lembra 

Milton Santos, a técnica requer a política e vice-versa. Portanto, a opção de qual objeto 

construir no âmbito territorial é coadunada com um desígnio de futuro, ou seja, de um 

projeto, mas isso não significa que ele seja coerente, que seja fruto de uma escolha do 

todo social, e democraticamente eleito. 

No que concerne à escolha de onde e como construir, relação dialética entre 

técnica e política, a proposta de construção de um novo terminal portuário no RN é 

exemplar, uma vez que sua possível localização no município de Porto do Mangue, 

tanto atende a critérios técnicos, como políticos. Temos que levar em consideração as 

circunstâncias políticas e os agentes que articularam tal escolha, entre eles o presidente 

em exercício da Câmara dos Deputados do Brasil, Henrique Alves do PMDB
54

, a 

Governadora Rosalba Ciarlini, do DEM
55

, o Prefeito Francisco Gomes Batista, também 

do PMDB, além da FIERN, que tem como Presidente Amaro Sales de Araújo e 1° Vice-

presidente, Pedro Terceiro de Melo, que por coincidência  é o Diretor-Presidente da 

CODERN, outra mera coincidência, Silvio Torquato Fernandes, um dos vice-

presidentes da FIERN, é também Secretário do Desenvolvimento Econômico do estado 

do Rio Grande do Norte (esteve presente na reunião em que fora assinado o termo de 

cooperação técnica entre FIERN e prefeitura de Porto do Mangue para a construção do 

terminal, como representante da governadora). Deve-se também colocar em relevo que 

um dos municípios especulados como possível destino do novo terminal portuário, 

Caiçara do Norte, teve seu prefeito (Alcides Fernandes Barbosa, do Partido Progressista 

- PP) caçado, sendo o PMDB o responsável pela denúncia
56

. O atual Prefeito, Amarildo 

Elias de Morais, é filiado ao PDT
57

. Outro dado para a escolha é a existência de uma 

indicação do PNLT para a localização do terminal graneleiro em Porto do Mangue. Essa 

conjugação entre política e economia é responsável pelas ações e escolhas que 

viabilizam ou não o território do ponto de vista de alguns agentes. 

O Estado deve ser o responsável pela estruturação coerente de um projeto de 

nação, mas esse não deve e não pode ser um projeto da elite dirigente do país, na 

verdade, deve emanar das relações horizontais do espaço banal, a partir das relações 

desencadeadas do território usado, do território enquanto abrigo (GOTTMANN, 2012 
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  Partido do Movimento Democrático Brasileiro.  
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 Democratas.  
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 <http://www.tse.jus.br/arquivos/mandado-de-seguranca-no-745-20-2013-6-00-0000-contra-resolucao-

no-14-2013-do-tre-rn/view>. 
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 Partido Democrático Trabalhista. 
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[1975]). O território tido enquanto morada deve responder politicamente aos desejos de 

todos, ao desejo da coletividade, aqui não resta espaço para o Estado enquanto repressor 

e entidade para e pelo capital, o território posto enquanto recurso. O projeto de nação 

deve ser concebido enquanto projeto de futuro, deve ser um guia para ações, construído 

através de diálogos, com múltiplas vozes, sempre em prol do desejo da coletividade. 

Esse projeto não deve ficar no âmbito das relações políticas e ideológicas, mas, 

tem que ser materializado através de políticas públicas e de investimentos que, em 

primeiro lugar, beneficie as relações horizontais emanadas do espaço banal. Portanto, os 

investimentos em infraestrutura devem obedecer a critérios não de custo econômico, 

mas sim, de custo social, de impacto para a vida de relações, já que um objeto é 

embrenhado de conteúdo e seu conteúdo deve obedecer a lógica vinda do território e 

não do espaço econômico estritamente concebido.    

Temos que sair do pensamento dos grandes projetos de infraestrutura, para 

pensarmos um projeto de território. Essa afirmação não se localiza apenas no âmbito 

semântico e ideológico, mas encontramos suas raízes na própria realidade. A busca de 

uma nova interpretação da realidade e a iniciativa de sua mudança perpassa por uma 

transformação da perspectiva de como a analisamos e propomos novos projetos – neste 

caso, não apenas em âmbito acadêmico, como também no escopo da própria ação 

política – por isso ser premente sairmos de uma visão setorial para uma visão integrada 

dos fenômenos. 

Os projetos que analisamos buscam em sua maior parte viabilizar o território 

enquanto recurso, como fundo econômico para ampliação das expectativas de 

acumulação capitalista. Esses agentes não possuem um projeto coerente de território, 

por consequência, um projeto de nação. No caso do PAC, especificamente, foi 

concebido dentro de um projeto político-econômico de um partido, a responder aos 

imperativos de uma conjuntura específica, delimitada espaço-temporalmente. Ou seja, o 

conjunto de ações do PAC, como um todo, condizem com a política econômico-social 

do PT, embora sejam contraditórias no que concerne a um projeto de nação fora das 

amarras e limites impostos pelo sistema capitalista, pois não rompem com as estruturas 

de subordinação.  

Sair de uma visão setorial para um projeto de território e de nação é possível a 

partir da possibilidade de se pensar todos os agentes que usam o território. O 

planejamento que focaliza um agente ou um grupo específico ou mesmo um setor, com 

suas atividades e interesses particulares, não ultrapassa a mera visão que não integra o 
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território. Desta forma, todos os espaços que são dotados com menor densidade e 

intensidade das variáveis-chave do período passam a ser excluídos dos investimentos 

públicos destinados à mobilização econômica, são considerados como atrasados, ou 

seja, amplia-se ainda mais o desenvolvimento geográfico desigual (HARVEY, 2013). 

Para Milton Santos (2012 [1987]) o projeto nacional pressupõe um pacto 

territorial estrutural e não apenas funcional. Os pactos dizem respeito à organização 

jurídica do território, estabelecida pelas distintas cartas constitucionais, cada uma a 

privilegiar um determinado arranjo dos entes federados. A componente territorial supõe 

de um lado a instrumentação do território, possibilitando a correta distribuição dos bens 

e serviços indispensáveis a uma vida digna onde quer que esteja; de outro lado, impõe 

uma adequada gestão do território, a assegurar a distribuição geral desses bens e 

serviços públicos.   

A questão do pacto territorial é espinhosa, uma vez que o arranjo estabelecido 

possibilita a conhecida guerra dos lugares, um exemplo é a concorrência entre os 

portos, que disputam cargas, em vez de estabelecerem um sistema integrado em âmbito 

nacional, por isso a navegação de cabotagem apenas engatinha no Brasil.  

De acordo com Furtado para fugirmos dos maléficos efeitos do processo de 

globalização, aqueles que Santos (2008 [2000]) denominou de uma globalização 

perversa, “temos que voltar à ideia de projeto nacional, recuperando para o mercado 

interno o centro dinâmico da economia” (FURTADO, 2002, p.42). Volta-se a ideia de 

um modelo autossustentado, baseado nos interesses e nas potencialidades inerentes a 

economia nacional, tendo como fundamento basilar a produção para a satisfação das 

necessidades prementes.  

Para Santos (2012 [1987]) a principal dificuldade para a elaboração de um 

projeto nacional coerente é a inversão entre consumidor e cidadão, uma vez que os 

projetos individuais possuem um vasto componente de alienação e individualismo. 

Além da componente interna concernente aos pactos sociais, há a submissão a vetores 

externos, portanto  

O projeto nacional e projeto internacional não são interdependentes quando o 

governo decide conduzir a nação a partir do princípio da autonomia nacional. 

Do contrário, quando é necessário ajustar um ao outro, um dos dois se limita 

ao discurso e é o projeto nacional interno que é amesquinhado, em benefício 

de um projeto nacional externo, em cuja formulação tantas vezes colaboram 

interesses de fora (SANTOS, 2012 [1987].)  

 

Por conseguinte, devemos buscar subtrair as propostas e o pensamento (e 

planejamento) calcado em concepções setoriais, a possibilitar a manifestação de 
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projetos integradores, que incorporem as distintas vozes e visões de formas sobrepostas 

e coexistentes, que guiem a um futuro possível, novo, no qual as diferenças não sejam 

encaradas como entraves para o desenvolvimento, mas sim, como potencialidades para 

novos arranjos sociais que dignifiquem o homem em primeiro lugar.  

O planejamento carrega no seu cerne a ideia de desenvolvimento, planeja-se 

para ordenar o futuro, deixando cada coisa no seu “devido lugar”. Celso Furtado ao 

definir o processo de desenvolvimento definiu-o como um  

processo global: transformação da sociedade ao nível dos meios, mas 

também dos fins; processo de acumulação e de ampliação da capacidade 

produtiva, mas também de apropriação do produto social e de configuração 

desse produto; divisão social do trabalho e cooperação, mas também 

estratificação social e dominação; introdução de novos produtos e 

diversificação do consumo, mas também destruição de valores e supressão da 

capacidade criada (1980, p.XI). 
 

Essa concepção não encara apenas as ditas potencialidades do desenvolvimento, 

considera, concomitantemente, os efeitos negativos, as contradições inerentes ao 

sistema de produção. Essa compreensão do processo de desenvolvimento nega o próprio 

desenvolvimento, sobretudo aquele arquitetado dentro das amarras capitalistas, com a 

acunha do progresso técnico e do acumulo de riqueza. Furtado (1980) identifica as 

raízes da ideia de progresso que margeia as noções geralmente dominantes de 

desenvolvimento econômico, sendo: 1) o iluminismo: marcha progressiva para o 

racional; 2) acumulação de riqueza, na qual encera o futuro como uma promessa de 

bem-estar; 3) expansão geográfica da influência europeia; civilização do mundo.  

Sobre o conceito de desenvolvimento, Furtado (1980) distingue três dimensões a 

que o conceito está atrelado: a) “diz respeito à evolução de um sistema de produção na 

medida em que este, mediante a acumulação e progresso das técnicas, torna-se mais 

eficaz, ou seja, eleva a produtividade do conjunto de sua força de trabalho” (p.15); b) a 

dimensão que faz referência ao grau de satisfação das necessidades humanas; c) a 

terceira dimensão é aquela de cunho ideológico, uma vez que representa um ponto de 

partida de um determinado grupo social.   

Dentro desse pensamento acerca do desenvolvimento, há ainda o problema do 

subdesenvolvimento, que afeta a maioria dos países, ou praticamente todos, uma vez 

que a desregulamentação do trabalho (precarizados, terceirização, part-time, flexível) e 

o desemprego estrutural são dados gerais do sistema (ANTUNES, 2005), além da 

ampliação das desigualdades nos níveis de renda, e do acesso a bens e serviços básicos, 
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destarte, o desenvolvimento econômico como se acreditou outrora não passa de um 

mito, forjado pela mais alta racionalidade. 

Tomando como princípio a tese de Immanuel Wallerstein (1997/1998) de que é 

impossível qualquer país latino-americano se desenvolver, não importando as políticas 

governamentais, porque quem se desenvolve não são os países, mas sim, a “economia 

mundial capitalista”, que traz em seu cerne à tendência a centralização. 

Consequentemente, não importa quais caminhos se busque dentro do jogo das relações 

internacionais e quais ações serão adotadas internamente, há sempre de se reproduzir a 

desigualdade, tanto interna quanto externamente. A desigualdade é parte do 

desenvolvimento, não apenas uma parte residual, mas uma forma indispensável para o 

próprio desenvolvimento, nos moldes estruturais da sociedade moderna.  

 A ideologia do desenvolvimento é utilizada para justificar um projeto de 

evolução continua da taxa de crescimento do PIB e da lucratividade das empresas. 

Segundo Furtado através do mito do desenvolvimento “tem sido possível desviar as 

atenções da tarefa básica de identificação das necessidades fundamentais da 

coletividade e das possibilidades que abre o homem o avanço da ciência, para 

concentrá-las em objetivos abstratos como são os investimentos, as exportações e o 

crescimento” (1983, p.75-76). 

A técnica possui papel central na obra de Celso Furtado (assim como para 

Milton Santos), sobretudo, como fator dinâmico para o desenvolvimento social do 

capitalismo. Para ele a inventividade técnica ao estar subordinada aos interesses de 

reprodução do capital, de uma sociedade extremamente fragmentada e estratificada, 

seria a causa de alguns dos aspectos paradoxais das sociedades modernas. Porém essa 

capacidade inventiva humana associada à técnica é a chave para as inovações, que não 

necessariamente devem atender aos interesses do capital, mas possibilitam um 

contrauso, com novas alternativas insurgentes no desenvolvimento da história humana.  

Ortega y Gasset propõe que o homem para viver necessita habitar tecnicamente 

o mundo, “o homem, ao contrário [do animal] dispara um novo tipo de fazer que 

consiste em produzir o que não estava aí na natureza, seja porque em absoluto não 

esteja, seja porque não está quando faz falta. A natureza não significa aqui senão o que 

rodeia ao homem, a circunstância” (1963, p.10). O produzir se dá por meio do trabalho 

e intermediado pela técnica, essa relação afasta ontologicamente o homem do animal. A 

capacidade de refletir, planejar e transformar põe o homem a criar uma sobrenatureza, 

que é resultado das sucessivas reformas imposta a natureza ou circunstância, 
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“conseguindo que nela haja o que não há” (Ibidem, p.14), amiúde os atos técnicos são 

próprios do homem, o seu conjunto constitui a técnica que pode ser definida “como a 

reforma que o homem impõe à natureza em vista da satisfação de suas necessidades” 

(Ibidem. p.14).  

O utensílio técnico contém nele o caráter da contrafinalidade. A técnica moderna 

contém “lógica”, “razão” e “cálculos” (BRÜSEKE, 2006), mesmo assim, existe dentro 

de si a abertura para outras formas de uso, que escapam do controle, da ação racional, 

do planejamento. Como bem nos lembrou Lefebvre, as estruturas carregam no seu seio 

sua própria negação, “o negativo opera e trabalha no coração do positivo” (1968, p.69, 

tradução livre), o que implica diretamente no processo histórico, na concepção de 

movimento; o futuro nasce dentro das formas antigas, elas carregam no seu cerne a 

virtualidade e o germe do devir histórico. 

Dentro dessa lógica devemos levar em consideração a “durabilidade das formas” 

na elaboração de um projeto nacional, sobretudo, se for alimentado por uma cartilha de 

investimentos em infraestrutura, pois cada objeto carrega consigo um passaporte para 

futuro. A conjugação entre as formas revelam a estrutura do arranjo espacial e da 

própria sociedade, então o projeto de nação deve carregar consigo a intenção e os meios 

da modificação da estrutura social, e um dos meios é a própria materialização do projeto 

em formas objetificadas na paisagem. 

O objeto técnico é a materialidade historicizada da técnica. Os sistemas de 

engenharia em decorrência do seu conteúdo ideológico “escraviza” o território a manter 

as lógicas de dominação por um lapso maior de tempo. Do ponto de vista da disposição 

material pretérita, a racionalidade que forjava sua organização, hoje, pode ser 

considerada a fonte da irracionalidade. Portanto, o planejamento é fonte de ordem 

presente e no futuro próximo, como também se torna o próprio freio para o 

estabelecimento de outra ordem. Os limites estabelecidos ao planejamento são tecidos 

pelo limite da sua própria racionalidade, assim como se devem aos limites e as barreiras 

impostas pela realidade, como os arranjos sociais, as restrições propriamente técnicas, a 

escassez de recursos financeiros e corpos técnico, e claro, os empecilhos políticos e 

jurídicos. 

Os sistemas técnicos recentes são portadores da racionalidade emergente, atual, 

já as rugosidades são portadores de racionalidades antigas, que hoje podem ser 

interpretadas como empecilhos e entraves para o desenvolvimento linear da 

racionalidade hegemônica. Empiricamente, no âmbito desta pesquisa, podemos resaltar 
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os obstáculos logísticos impostos ao Porto de Natal, por sua localização no centro 

histórico da cidade, que no período de construção o favorecia. Hoje pode ser apontada 

como outra racionalidade ou até mesmo considerando a apropriação dos espaços 

circundantes ao Porto no bairro da Ribeira como uma racionalidade paralela, constituída 

por bares e espaços alternativos ao circuito hegemônico do lazer na capital potiguar.  

Milton Santos (2008 [2000]) ao nos indicar que outra globalização é possível, 

lembra-nos que a base material atual, fundamentada na unicidade da técnica, na 

convergência dos momentos e no conhecimento do planeta, é a base técnica do grande 

capital, mas nos seus interstícios, pode servir a outras finalidades, com fundamentos 

sociais e políticos distintos dos atuais. O mundo é um conjunto de possibilidades, por 

conseguinte, devemos erigir ações dentro das possibilidades objetivas, dentro do que a 

realidade nos oferece, para fazer insurgir um novo futuro. 

Arroyo encontra nas ações a porta de emergência do futuro, já que os objetos são 

a materialização das ações, “contêm a intenção cristalizada, em consequência não pode 

ser futuro” (1996, p.80). Para interpretar o devir no território precisamos compreender 

conjuntamente o arranjo entre os sistemas de objetos e os sistemas de ações, mas são as 

ações que se encarregariam de guiar os objetos, decidindo a criação de novos objetos, e 

refuncionalizando os objetos antigos. Portanto, devemos enxergar as possibilidades que 

o presente possibilita, e dela construirmos novos arranjos territoriais e sociais. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A opção brasileira, de inserção passiva na economia globalizada, da qual falava 

Araújo (1997), na década de 1990, ganhou significativas modificações, não em termos 

de inserção na economia internacional, mas sim, no campo da política internacional, 

com a busca de maior participação, embora, esse posicionamento tenha limites; assim 

como na condução da política interna. A conjuntura brasileira a partir dos governos PT 

criou uma situação favorável ao “desenvolvimento” do país, com um modelo pautado 

da inserção econômica de parte esquecida da população e em grandes projetos de 

engenharia. Esse contexto implica numa característica específica representada pela 

situação geográfica, sendo o PAC um elemento bastante representativo.  

O incentivo a indústria, a agroindústria, e o investimento progressivo em 

infraestruturas, com megaprojetos, antes de tudo é uma escolha política. A escolha do 

modelo político, de aceleração da acumulação capitalista, por meio de ações estatais 

diretas, como o PAC, por exemplo, ou com o incentivo ao investimento privado, com 

concessões, PPPs, ou investimento direto de capital nacional ou estrangeiro, acarreta o 

aumento das disparidades regionais e intrarregionais, uma vez que tais investimentos 

atendem a critérios estratégicos, tendo o território enquanto um recurso. 

As empresas ocupam papel fundamental no desenvolvimento do modelo 

político-econômico adotado pelo PT, que prioriza uma complexa equação de 

“equilíbrio” entre Estado e o setor privado
58

, na busca por dinamizar a economia interna 

por meio da distribuição de renda e, por conseguinte, aumento do consumo interno. 

Lógica que parte da premissa do aumento do consumo, para ampliar a produção, que 

desencadeia no aumento dos postos de trabalho. 

Em países com grandes dimensões são geralmente países com grandes 

disparidades internas de renda e regionais; de forma análoga a criação de fluidez não é 

igualitária, propiciando espaços seletivos, alguns mais atrativos que outros para a 

distribuição de equipamentos, de sistemas de engenharias (SANTOS e SILVEIRA, 

2011 [2001]). Ao longo do trabalho percebemos que a concepção ainda em voga do 

                                                           
58

 “Eu não tenho raiva deles [oposição] e não guardo mágoas. O que eu guardo é o seguinte: eles nunca 

ganharam tanto dinheiro na vida como ganharam no meu governo. Nem as emissoras de televisão, que 

estavam quase todas quebradas; os jornais, quase todos quebrados quando assumi o governo. As empresas 

e os bancos também nunca ganharam tanto, mas os trabalhadores também ganharam. Agora, obviamente 

que eu tenho clareza que o trabalhador só pode ganhar se a empresa for bem. Eu não conheço, na história 

da humanidade, um momento em que a empresa vai mal e que os trabalhadores conseguem conquistar 

alguma coisa a não ser o desemprego” (SILVA, Luiz Inácio Lula da. 2013, p.16). 
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planejamento para o setor de transporte não foge dessa regra; a manutenção de algumas 

estruturas da formação socioespacial brasileira, impõe a continua reprodução das 

desigualdades espaciais, em alguns pontos, densidade, em outros, rarefação; o território 

continua a ser ignorado, constituído apenas enquanto um substrato para a circulação, a 

base material para alocação das redes de transporte.   

A eliminação dos pontos críticos é premente para a redução dos custos de 

circulação e transporte, por isso, essa busca constante de tornar a base material mais 

adequada às exigências do período. Uma base material, técnica, que sirva de suporte as 

ações dos agentes econômicos, dando-lhes maior capacidade de agir e disputar novos 

mercados, é o caminho que hoje, as ações do Estado buscam galgar. 

A base material recentemente criada para alicerçar a fluidez territorial, 

especificamente no caso do Rio Grande do Norte, ainda não modificou a organização 

econômica e territorial significativamente, mantendo-se ainda, em razão da não 

finalização da maioria dos empreendimentos realizados no âmbito do PAC, como por 

exemplo, o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, não inaugurado, mas 

com potencial para modificar ao menos os fluxos internos, uma vez que receberá as 

operações da aviação civil, realizada atualmente pelo Aeroporto Internacional de Natal. 

As ações no contexto das rodovias federais, de certo modo, atendem ao 

escoamento da produção estadual, uma vez que as ações foram destinadas ao acesso 

limites do estado, com o Ceará, no caso da BR-304, com a Paraíba e Pernambuco, no 

caso da BR-101, vale lembrar que a parte do que é produzido é embarcado no porto de 

Fortaleza, Pecém (CE), Cabedelo (PB), e Suape e Recife (PE). Além dessas obras já 

concluídas ou em vias de conclusão, há a duplicação do trecho da BR-304, na Reta 

Tabajara, que facilitará o acesso a Natal, e consequentemente a seu porto, assim como 

ao Aeroporto. 

No que concerne às ações nos portos, há uma nítida tentativa de manutenção e 

busca de melhorias para a exportação de frutas, já que o Porto de Natal ocupa o segundo 

lugar no Brasil na exportação de frutas, atrás apenas do Terminal Portuário de Pecém. 

No caso do Terminal Salineiro, único no Brasil, criou-se nova infraestrutura para ser 

capaz de atender a demanda crescente, tanto do mercado interno como externo. Um 

novo equipamento no âmbito portuário é a construção do Terminal Marítimo de 

Passageiros, porém a novidade não trará o “novo”, já que antes Natal já recebia navios 

cruzeiros, mesmo se utilizando das precárias instalações portuárias, o que pode haver é 

o incremento no número de navios e turistas.  
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Em relação a atividade turística, o duplicação da BR-101, a construção do 

Terminal de Passageiros do Porto de Natal, a construção do Aeroporto de São Gonçalo, 

são bons exemplos da importância dessa atividade para o Rio Grande do Norte, 

sobretudo para Natal e consequentemente para a RMN. 

Algumas ações buscam beneficiar diretamente o mercado interno e a integração 

regional, como no caso da BR-304, contorno de Mossoró, assim como a construção do 

trecho da BR-226 entre o município de Patu e a divisa entre o RN/CE. Há também a 

compra de equipamentos para manutenção de estradas vicinais, importantes meios de 

circulação entre os municípios do interior do estado. 

A logística territorial foi o viés escolhido para se interpretar a dinâmica 

territorial do estado do Rio Grande do Norte. Graças à abordagem territorial empregada, 

permitiu irmos além da mera logística das empresas, e do estudo tópico dos novos 

investimentos em infraestrutura de transporte.  

Como foi indicado no item 4.2, há a necessidade de se debater a relação entre 

território e modelo político, porém a discussão não se encerra neste ponto, a integração 

entre território, política, projeto (de nação), futuro, planejamento, desenvolvimento, 

técnica (objetos técnicos, incluído as infraestruturas de transporte e logística), é de 

grande importância e de grande envergadura para ser tratada em algumas sumárias 

páginas, há que se levarem debates a níveis cada vez mais amplos e novas propostas 

devem entrar em cena e banalizar-se aos mais variados públicos, não ficando restritos 

aos círculos acadêmicos. 

Então, como alinhar o projeto político (projeto de nação) dentro de um 

planejamento eficaz (com suas diretrizes democráticas), que perceba e aja no território e 

o compreenda em sua totalidade? Essa seria uma das questões centrais a ser respondida. 

Essa pergunta não será respondida aqui, mas ela é de suma importância para pensarmos 

a política e os caminhos para o futuro, ela deve ser encontrada em amplos debates 

envolvendo a sociedade com um todo, talvez seja necessário a reinvenção do fazer 

política, para tanto.  
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APÊNDICE  

 

Apêndice 01 - Entrevista Realizada com o Gerente de Planejamento e Orçamento 

da CODERN 

1. Quais os investimentos diretamente ligados ao PAC estão sendo realizados 

no Porto de Natal? 

 

2. Quais as reais modificações que estes novos investimentos vão trazer para a 

dinâmica do porto? 

 

3. Qual a expectativa de aumento para o transporte de carga com as melhorias 

do Porto de Natal? 

 

4. Quais os principais obstáculos logísticos que impedem o maior dinamismo 

do Porto de Natal? 

 

5. Existem algumas propostas para a construção de um novo porto. É viável e 

sustentável do ponto de vista econômico?  

 

6. Quais os principais gargalos do porto em relação aos portos dos estados 

vizinhos (Recife e Suape (PE) Cabedelo (PB), Fortaleza e Pecém (CE)), 

além, é claro, da dimensão? 

 

7. Quais os setores que poderiam ter maior participação na movimentação de 

carga do porto que ainda não são explorados? 

 

8. Em relação à navegação de cabotagem, quais são os maiores obstáculos para 

a inserção do Porto de Natal? 

 

9. O impacto da nova linha para Trinidad e Tobago? O que representa? 

 

10. Em relação ao turismo. Está sendo construído o Terminal de Passageiros, o 

que isso representa em ganhos para o porto e para a cidade de Natal? Existe 

alguma perspectiva de aumento do número de turistas e de navios cruzeiros? 

 

11. No que concerne a multimodalidade, o estado do Rio Grande do Norte está 

muito atrasado? Qual a real situação para o transporte de carga do estado? 

 

12. Quais são as projeções de crescimento com os investimentos advindos com o 

PAC? 

 

13. Como fazer para reduzir os custos logísticos (fretes, transbordo, portuários, 

marítimos);? 

 

14. Visão prospectiva: quais os investimentos necessários para o Porto de Natal 

em termos de infraestrutura de transporte, em curto, médio e longo prazo? 
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Apêndice 02 – Entrevista Realizada com a Gerente da Unidade de Economia e 

Estatística e com o Gerente do Centro Internacional de Negócios da FIERN 

 

1. Quais são as necessidades em infraestrutura de transporte (gargalos logísticos) 

que o estado carece para tornar dinâmico o setor industrial e atrair novos 

empreendimentos? 

 

2. Quais os impactos do PAC (em investimento em infraestrutura de transporte) 

para o setor industrial do estado do RN? 

 Rodovias  

 Portos 

 Aeroportos  

 Ferrovias  

3. No que concerne os gargalos no modal ferroviário, existe alguma proposta 

encabeçada pela FIERN para modificar esse cenário? 

 

4. Em relação falta de investimento em ferrovias, como a FIERN avalia o 

posicionamento da CNI (Projeto Nordeste Competitivo) de não enxergar a 

necessidade de se investir nesse modal, já que os portos (Natal, Pécem, Suape) 

estão próximos dos locais de produção? 

 

5. Em relação ao porto, sabemos que existem vários problemas estruturais, como a 

dificuldade de acesso, devido a dimensão das ruas do bairro da Ribeira, a falta 

de linhas de navegação de cabotagem e longo curso, como isso impacta no 

dinamismo do setor industrial do estado? 

 

6. Como a FIERN ver a construção de um novo porto? 

 

7. Em relação ao novo Aeroporto (Aeroporto Internacional de São Gonçalo do 

Amarante) qual é a perspectiva para o setor industrial? 

 

8. No que concerne a multimodalidade, o estado do Rio Grande do Norte está 

muito atrasado? Qual a real situação para o transporte de carga do estado? 

 

9. Quais são as projeções de crescimento com os investimentos advindos do PAC? 

 

10. Quais são os principais custos logísticos para o setor industrial no estado do Rio 

Grande do Norte? 

 

11. Quais serão os impactos das duas ZPEs criadas no RN? 

 

12. Quais os impactos negativos pela não efetivação prática das duas ZPEs? 

 

13. Visão prospectiva: quais os investimentos necessários para o setor industrial no 

estado em termos de infraestrutura de transporte, em curto, médio e longo prazo? 
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ANEXO 

 

Anexo 01 - PAC 1 – Empreendimentos Exclusivos para o Rio Grande do Norte 

 

 

 

 

 

Tipo 

 

Subtipo 

 

Empreendimento 

Investimento 

previsto 2007-

2010 

(R$ milhões) 

 

Investimento 

após 2010 (R$ 

milhões) 

 

Aeroporto 

 

Pista 

Aeroporto São Gonçalo 

do Amarante - Pista 

 

81,0 

 

3,0 

 

 

Porto 

 

Infraestrutura 

portuária (outras 

ações) 

Ampliação e Adequação 

do Terminal Salineiro 

de Areia Branca - RN 

 

 

144,6 

 

 

30,3 

 

Porto 

 

Dragagem e 

Derrocamento 

Porto de Natal - 

Dragagem de 

Aprofundamento do 

Acesso Aquaviário 

 

30,0 

 

11,2 

 

 

Porto 

  

Infraestrutura 

Portuária 

(Outras Ações) 

Terminal Salineiro de 

Areia Branca - 

Repotencialização do 

Sistema de Atracação 

 

 

12,7 

 

 

- 

 

Rodovias 

 

Construção - 

Rodovias 

BR-226/RN - Entr. 

RN/078 - Divisa RN/CE 

 

19,5 

 

2,2 

 

Rodovias 

  

Adequação - 

Rodovias 

BR-101/RN - 

Adequação - Subtrecho 

Ponta 

Negra - Arês 

 

161,2 

 

- 

 

Rodovias 

 

Adequação - 

Rodovias 

BR-101/RN - 

Adequação - Subtrecho 

Arês/ 

RN - Divisa- RN/PB 

 

173,6 

 

2,1 

 

Rodovias 

 

Adequação - 

Rodovias 

BR-101/RN - Natal - 

Divisa RN/PB - Obras 

remanescentes 

 

26,0 

 

11,6 

 

Rodovias 

 

Adequação - 

Rodovias 

BR-304/RN - Contorno 

de Mossoró 

 

17,6 

 

60,3 

 

Rodovias 

Controle de 

Velocidade 

Controle de Velocidade  

1,2 

 

0,7 

 

Rodovias 

Estudos e 

Projetos 

Contínuos - 

Rodovias 

 

Estudos e Projetos 

 

16,0 

 

- 

 

Rodovias 

Estudos e 

Projetos 

Contínuos - 

Rodovias 

 

Estudos e Projetos 

 

3,1 

 

- 

Rodovias Manutenção Manutenção 32,3 - 

Rodovias Manutenção Manutenção 238,1 - 

Rodovias Sinalização Sinalização 1,2 - 

Rodovias Sinalização Sinalização 16,4 - 

Total 974,4 121,3 

Comitê Gestor do PAC. Balanço 4 anos: 2007-2010. 
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Anexo 02 - PAC 1 – Empreendimentos Regionais 
 

 

Tipo 

 

Subtipo 

 

Empreendimento 

 

UF 

Investimento 

previsto 2007-

2010 (R$ 

milhões) 

 

Investimento 

após 2010 

(R$ milhões) 

 

Rodovias 

 

Balanças 

 

Balanças - Lote 21 

 

PB RN 

 

- 

 

14,9 

Total - 14,9 

Comitê Gestor do PAC. Balanço 4 anos: 2007-2010. 

 

 

Anexo 03 - PAC 2 – Empreendimentos Exclusivos para o Rio Grande do Norte 

 

 

Tipo 

 

Subtipo 

 

Empreendimento 

Investimento 

2011 a 2014 

(R$ milhões) 

Investimento 

após 2014 

(R$ milhões) 

Aeroporto Concessão Aeroporto São Gonçalo do 

Amarante – concessão do 

aeroporto 

618,11 - 

 

 

 

Aeroporto 

 

 

 

Pista e Pátio 

Aeroporto São Gonçalo do 

Amarante- 

implantação dos sistemas de 

pistas e 

pátio, infraestrutura de pista 

de pouso e 

auxílios de voo (1ª etapa) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Aeroporto 

 

 

 

Pista e Pátio 

Aeroporto São Gonçalo do 

Amarante – 

implantação dos sistemas de 

pistas e 

pátio, infraestrutura de pista 

de pouso e 

auxílios de voo (2ª etapa) 

 

 

 

113,03 

 

 

 

- 

 

Equipamentos 

- Estradas 

Vicinais 

 

 

Caminhões-

caçamba 

Equipamentos para 

recuperação de 

estradas vicinais – 

caminhões-caçamba – 

concluído -RN 

 

 

7,96 

 

 

- 

Estradas 

vicinais 

Caminhões-

caçamba 

Equipamentos para 

recuperação de estradas 

vicinais – em execução  

32,75 - 

Estradas 

vicinais 

Motoniveladora

s  

Equipamentos para 

recuperação de estradas 

vicinais – motoniveladoras 

– concluído 

52,37 - 

Estradas 

vicinais 

Motoniveladora

s  

Equipamentos para 

recuperação de estradas 

vicinais – motoniveladoras 

– em licitação  

**** **** 

Estradas 

vicinais  

Retroescavadeir

as  

Equipamentos para 

recuperação de estradas 

vicinais – retroescavadeiras 

– concluído 

26,28 - 

 

Porto 

 

Dragagem e 

Derrocamento 

Porto de Natal - dragagem 

de 

aprofundamento do acesso 

aquaviário 

 

0,44 

 

- 

 

Porto 

 

Estudos e 

Areia Branca (Porto Ilha) - 

projeto da 

 

4,00 

 

- 
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Projetos - 

Portos 

dragagem de 

aprofundamento 

 

Porto 

Infraestrutura 

Portuária 

(Outras Ações) 

Ampliação do cais com a 

construção do 

berço n° 4 e retroáreas - 

Natal/RN 

 

**** 

 

**** 

 

Porto 

Infraestrutura 

Portuária 

(Outras Ações) 

 

Ampliação e adequação do 

terminal 

salineiro de Areia Branca - 

RN 

 

79,25 

 

- 

 

Porto 

Infraestrutura 

Portuária 

(Outras Ações) 

Ampliação e adequação do 

terminal 

salineiro de Areia Branca – 

RN 

 

79,25 

 

- 

Porto Inteligência 

logística 

Gestão Portuária por 

Resultados – GPPR – 

Codern (Ação 20B9) 

2,00  

 

 

 

Porto 

 

 

 

Terminal de 

Passageiros 

Porto de Natal – adaptação 

de armazém frigorífico e de 

galpão para Terminal 

Marítimo de Passageiros 

 

 

 

73,00 

 

 

 

- 

 

Rodovias 

Adequação - 

Rodovias 

BR-304/RN – Contorno de 

Mossoró – adequação de 

capacidade 

 

57,67 

 

- 

 

 

Rodovias 

 

 

Construção - 

Rodovias 

BR-226/RN - construção e 

pavimentação 

Entr. RN-078 – Div. RN/CE 

 

 

32,63 

 

 

- 

 

Rodovias 

 

Duplicação 

BR-101/RN – obras 

remanescentes (marginais 

Natal-Parnamirim) 

 

 

**** 

 

**** 

 

Rodovias 

 

Duplicação 

BR-101/RN subtrecho 

Arês/RN - Divisa- RN/PB – 

lote 2 

 

20,00 

 

- 

 

Rodovias 

 

Duplicação 

BR-101/RN – subtrecho 

Ponta Negra/RN – Arês/RN 

– lote 1 

 

 

20,00 

 

- 

 

Rodovias 

Estudos e 

Projetos 

Contínuos - 

Rodovias 

 

Estudos e projetos a 

executar 

 

**** 

 

**** 

 

Rodovias 
Estudos e 

Projetos 

Contínuos - 

Rodovias 

 

Estudos e projetos  

concluídos 

 

16,37 

 

- 

 

Rodovias 
Estudos e 

Projetos 

Contínuos - 

Rodovias 

 

Estudos e projetos em 

execução 

 

33,93 

 

- 

 

Rodovias 
Manutenção 

e Operação 

Rodoviária 

Manutenção 

e Operação 

Rodoviária a executar 

 

**** 

 

**** 

 

Rodovias 
Manutenção 

e Operação 

Rodoviária 

Manutenção 

e Operação 

Rodoviária em execução 

 

201,24 

 

- 

 Manutenção Manutenção, Sinalização e   
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Rodovias e Operação 

Rodoviária 

Controle de 

Velocidade concluídos 

128,32 - 

Rodovias Pavimentação BR-110/RN - Adequação 

Areia Branca – 

Div. RN/PB 

112,59 - 

Rodovias  Pavimentação BR-304/RN- duplicação 

Reta Tabajara (entr. BR-

226/RN – entr. BR-101/RN) 

**** **** 

Total 1.971,16 104,60 

Fonte: Comitê Gestor do PAC. 8º balanço, maio/agosto, 2013. 

 

 

Anexo 04 - PAC 2 – Empreendimento Regionais 
 

 

Tipo 

 

Subtipo 

 

Empreendimento 

 

UF 

Investimento 

2011 a 2014 

(R$ milhões) 

Investimento 

após 2014 

(R$ milhões) 

 

 

Porto 

 

 

Inteligência 

Logística 

 

 

Programa de 

conformidade do 

gerenciamento de 

resíduos sólidos e 

efluentes líquidos dos 

portos marítimos 

brasileiros 

AL BA 

CE ES PA 

PB PE 

PR RJ RN 

RS SC SP 

 

 

118,00 

 

 

- 

 

 

Porto 

 

 

Inteligência 

Logística 

 

 

Porto sem papel – 

Fase 2 – concentrador 

de dados e portal de 

informações 

portuárias  

AL AM 

AP BA CE 

ES MA 

PA PB PE 

PR RJ RN 

RS SC SP 

 

 

92,00 

 

 

- 

 

 

Porto 

 InfraPort – Sistema 

de Apoio à Gestão 

Portuária 

BA CE ES 

PA RJ RN 

SP 

 

 

30,00 

 

 

- 

Porto  Inteligência 

Logística 

Programa Federal de 

Apoio à 

Regularização e 

Gestão Ambiental 

Portuária – PRGAP- 

Fase 1 – estudos 

(ação 2B9). 

 11,70  

Total 251,70 - 

Fonte: Comitê Gestor do PAC. 8º balanço, maio/agosto, 2013. 
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Anexo 05 – Empreendimentos para o Modal Ferroviário – PAC2 

Eixo Tipo Subtipo Órgão Título Localização 

Transporte Ferrovia Adequação  MT Adedequação Linha Férrea de Barra Mansa/RJ e 

Construção de pátio 

RJ 

Transporte Ferrovia Concessão MT Ferrovia de integração do Centro-Oeste-

Campinorte/GO - Lucas do Rio Verde/MT (PIL) 

GO/MT 

Transporte Ferrovia Concessão PIL Ferrovia Estrela d'Oeste - Panorama - Dourados 

(PIL) 

MS/SP 

Transporte Ferrovia Construção MT Construção do Contorno Ferroviário de 

Araraquara/SP e pátio de Tutóia 

SP 

Transporte Ferrovia Construção MT Extensão da Ferronorte - Rondonópolis/MT - 

Alto Araguaia/MT 

MT 

Transporte Ferrovia Construção MT Ferrovia Nova Transnordestina CE/PE/PI 

Transporte Ferrovia Construção MT Rebaixamento da Linha Férrea - Maringá PR 

Transporte Ferrovia Construção MT Trecho de Integração Oeste-Leste - Construção 

Caetité – Barreiras 

BA 

Transporte Ferrovia Construção MT Trecho da Ferrovia de integração Oeste-Leste - 

Construção Ilhéus – Caetité 

BA 

Transporte Ferrovia Construção MT Trecho Sul da Ferrovia Norte-Sul - construção 

Anápolis/Go - Estrela d'Oeste/SP 

SP/GO 

Transporte Ferrovia Construção MT Trecho Sul da Ferrovia Norte-Sul - construção 

Palmas/TO - Anápolis/GO 

TO/GO 

Transporte Ferrovia Construção MT Trem de Alta Velocidade Rio/São 

Paulo/Campinas 

SP/RJ 

Transporte Ferrovia Construção MT Variante Ferroviária Camaçari BA 

Transporte Ferrovia Estudos e 

Projetos 

MT Conexão da Ferrovia Transnordestina com a 

Ferrovia Norte-Sul (estudo) Eliseu Martins/PI - 

Estreito/MA 

PI/MA 

Transporte Ferrovia Estudos e 

Projetos 

MT Corredor Ferroviário Biocêanico - Bitola Métrica 

(estudo) 

MS/PR/SP 

Transporte Ferrovia Estudos e 

Projetos 

MT Corredor Ferroviário do Paraná (Maracaju - Lapa 

- Paranaguá) - Estudos (PIL) 

MS/PR/SP 

Transporte Ferrovia Estudos e 

Projetos 

MT Contorno Ferroviário de Joinville SC 

Transporte Ferrovia Estudos e 

Projetos 

MT Contorno Ferroviário de São Francisco do Suí SC 

Transporte Ferrovia Estudos e 

Projetos 

MT Extensão da Ferronorte - Rondonópolis/MT - 

Cuiabá/MT  

MT 

Transporte Ferrovia Estudos e 

Projetos 

MT Extensão da Ferrovia Norte - Sul - Panorama - 

Rio Grande 

PR/RS/SC/SP 

Transporte Ferrovia Estudos e 

Projetos 

MT Projeto de extensão da Ferrovia de Integração 

Centro-Oeste - Lucas do Rio Verde/MT - 

Vilhena/RO 

GO/MT/RO 

Transporte Ferrovia Estudos e 

Projetos 

MT Projeto do Corredor Ferroviário de Santa 

Catarina: Itajaí - Chapecó - Dionísio Cerqueria  

SC 

Transporte Ferrovia Estudos e 

Projetos 

MT Projeto do Ferroanel de São Paulo SP 

Transporte Ferrovia Estudos e 

Projetos 

MT Prolongamento da Ferrovia Norte-Sul - conexão 

com a Ferrovia do Pantanal 

MS/SP 

Transporte Ferrovia Estudos e 

Projetos 

MT Prolongamento - Norte da Ferrovia Norte-Sul - 

Acailândia – Barcarema 

MA/PA 

Transporte Ferrovia Estudos e 

Projetos 

MT Trem de Alta Velocidade - Belo Horizonte – 

Campinas 

MG/SP 

Transporte Ferrovia Estudos e 

Projetos 

MT Trem de Alta Velocidade - Campinas - Triangulo 

Mineiro 

MG/SP 

Transporte Ferrovia Estudos e 

Projetos 

MT Trem de Alta Velocidade - Curitiba - São Paulo PR/SP 

 Comitê Gestor do PAC, 2014. 
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Anexo 06 - Lista de Projetos Prioritários Indicados pela CNI 

Os números representam a numeração das fichas de cada projeto conforme aparecem 

nos relatórios do Projeto Nordeste Competitivo 

RODOVIÁRIOS 

12. Adequação da BR-116 entre Fortaleza e Pacajus (CE) 

13. Adequação da BR-116 entre Pacajus e Entronconcamento da BR-304 (CE) 

14. Recuperação da BR-116 entre Icó e Ipaumirim (PE) 

15. Adequação da BR-116 entre Divisa PE/BA e Feira de Santana (BA) 

28. Pavimentação da BR-110 entre Mossoró e Campo Grande (RN) 

29. Construção da BR-110 entre Janduís e Serra Negra do Norte (RN/PB) 

30. Const.da BR-110 entre São José do Egito e Entroncamento BR-412 (PB) 

31. Pavimentação da BR-110 entre Ibimirim e Entroncamento da BR-316 (PB/AL) 

32. Construção do Acesso Rodoviário ao Porto de Salvador (BA) 

117. Duplicação e Melhoramento do Contorno de Fortaleza (CE) 

118. Construção da BR-020 entre Divisa PI/BA e São Raimundo Nonato (PI)  

119. Construção da BR-020 entre Divisa PI/BA e Entroncamento BR-135(BA) 

 

FERROVIÁRIOS 

 

105. Recuperação da Transnordestina entre Cedro e Itabaiana (PB) 

106. Recuperação da Transnordestina entre Itabaiana e Suape (PB/PE) 

120. Construção do Terminal Rodoferroviário em Eliseu Martins (PI) 

121. Construção da Nova Transnordestina (Eliseu Martins-Salgueiro) (PI/PE) 

122. Construção Terminal Rodoferroviário Salgueiro (PE) 

123. Construção Nova Transnordestina (trecho Salgueiro-Quixadá) (PE/CE) 

124. Construção da Nova Transnordestina (trecho Quixadá-Pecém) (CE) 

125.Construção da ligação Balsas - Eliseu Martins (MA/PI) 

126.Construção Terminal Rodoferroviário Balsas (MA) 

127. Construção da Nova Transnordestina (trecho Salgueiro-Suape) (PE) 

166. Construção do Terminal Rodoferroviário em Barreiras (BA) 

167. Construção da Norte-Sul entre Barcarena e Açailândia (PA) 

168. Construção da Ferrovia entre Porto Franco e Balsas (MA) 

169. Construção da FIOL entre Barreiras e Ilhéus (BA) 

170. Construção do Terminal Rodoferroviário em Caetité (BA) 

171. Construção do Terminal Rodoferroviário em Brumado (BA) 

174.Construção do Terminal Ferro-Hidroviário de Petrolina (PE) 

175. Construção Nova Transnordestina (trecho Petrolina-Salgueiro) (PE) 

 

HIDROVIÁRIOS 

 

132. Construção de Terminal Rodo-Hidroviário em Barreiras (BA) 

133. Melhoria Navegabilidade do Rio Grande entre Barreiras e Barra (BA) 

134. Dragagem da Hidrovia São Francisco entre Pirapora e Juazeiro (BA/PE) 

 

PORTUÁRIOS 

 

16. Construção da Nova Ponte de Acesso de Pecém (CE) 

17. Construção da Rodovia s/ o Quebra-Mar em Pecém (CE) 

18. Constru. de 2 Novos Berços p/Carga Geral em Pecém (CE) 

19. Instalação de Correia e Descarregador em Pecém (CE) 

20. Constru. do Terminal Intermodal de Cargas em Pecém (CE) 

21. Construção do Novo Quebra-Mar no Porto do Pecém (CE) 

22. Constr. 2 Novos Berços para Granel Sólido em Pecém (CE) 

23. Construç. de 2 Píeres para Granel Líquido em Pecém (CE) 

24. Construç. do Novo Berço para Carga Geral em Pecém (CE) 

25. Instalação Correias, Descarreg.e Carregad. em Pecém (CE) 
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26. Dragagem do Canal de Acesso no Porto de Fortaleza (CE) 

27. Construção do Terminal de Contêineres em Fortaleza (CE) 

33. Construção do Pátio de Triagem no Porto de Aratu (BA) 

34. Ampliação do Píer do TGL do Porto de Aratu (BA) 

35. Dragagem na Área do TGS II do Porto de Aratu (BA) 

36. Ampliação do TGS II do Porto de Aratu (BA) 

37. Duplicação do TPG do Porto de Aratu (BA) 

38. Ampliação do Tecon no Porto de Salvador (BA) 

39. Ampliação do Depot do Tecon Salvador (BA) 

40. Ampliação do Tecon 2ª fase no Porto de Salvador (BA) 

41. Ampliação do Quebramar no Porto de Salvador (BA) 

42. Construção de Silos na Retroárea de Salvdor (BA) 

43. Ampliação do Cais do Porto de Salvador (BA) 

50. Recuperação dos Berços 101 e 102 do Porto Itaqui (BA) 

51. Construção do Berço 108 no Porto de Itaqui (BA) 

52. Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaqui (BA) 

58. Construção da Retroárea 104 e 105 no Porto Itaqui (BA) 

59. Ampliação da Retroárea 100 e 101 no Porto Itaqui (BA) 

60. Construção do Acesso Sul do Porto de Itaqui (BA) 

61. Construção dos Berços 98 e 99 no Porto de Itaqui (BA) 

62. Construção do Tecon no Porto de Itaqui (BA) 

70. Dragagem para 12,5 Metros no Porto de Natal (RN) 

71. Construção do Berço 04 no Porto de Natal (RN) 

85. Dragagem para 12 Metros no Porto de Cabedelo (PB) 

86. Adequação do Cais Envolvente no Porto de Cabedelo (PB) 

87. Construção do TMU no Porto de Cabedelo (PB) 

90. Dragagem para 11,5 Metros no Porto do Recife (PE) 

93. Recuperação Estrut. Cais 02 a 06 no Porto do Recife (PE) 

94. Restauração dos Armazéns 5 e 6 no Porto do Recife (PE) 

95. Dragagem do Canal Externo no Porto de Suape (PE) 

96. Construção do Acesso Rodoferroviário a Suape (PE) 

97. Construção do Terminal de Granéis Sólidos em Suape (PE) 

98. Construção do 2º Terminal de Contêineres em Suape (PE) 

99. Construção do Terminal de Grãos no Porto de Suape (PE) 

100. Construção do Terminal de Açúcar em Suape (PE) 

101. Requalificação do CMU no Porto de Suape (PE) 

102. Reforço dos Cabeços no Porto de Suape (PE) 

115. Dragagem para 12,5 Metros no Porto de Maceió (AL) 

116. Dragagem para 14 Metros no Porto de Ilhéus (BA) 

131. Construção do Porto Sul Bahia em Aritaguá (BA) 
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Anexo 07 – Relação de Projetos para o Estado do Rio Grande do Norte Indicados 

pela CNT 

Infraestrutura  Categoria Município 

inicial 

Município 

final 

Título  Ext./ 

Quant./ 

Vol. 

Unidade 

Aeroportuária Ampliação de 

estrutura de 

carga 

São 

Gonçalo 

do 

Amarante 

São Gonçalo 

do Amarante 

Ampliação do 

Terminal de 

cargas do 

aeroporto de 

São Gonçalo do 

Amarante 

    

1 

Um 

 

 

 

 

 

 

 

Complementar  

Adequação do 

Terminal de 

passageiros  

Natal Natal Ampliação de 

terminais de 

integração de 

 transporte 

coletivo da 

 Região 

Metropolitana 

 de Natal 

4 Um 

Ampliação de 

terminal 

Areia 

Branca 

Areia 

Branca 

Ampliação de 

terminal 

intermodal de 

Areia Branca 

1 Um 

Construção de 

terminal de 

passageiros 

Natal Natal Construção de 

terminal de 

passageiros na 

Região 

Metropolitana 

de Natal 

2 Um 

 

 

Ferroviária  

Construção de 

Ferrovia 

Mossoró Alexandria Construção da 

ferrovia 

Transnordestina 

– trecho 

Mossoró-Sousa 

210 Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portuária 

 

 

 

 

Área portuária 

Natal Natal Ampliação da 

área portuária 

do porto de 

Natal 

1 Um 

Areia 

Branca 

Are

ia Branca 

Amplia

ção da área 

portuária do 

porte de Areia 

Branca 

1 Um 

Natal Natal Ampliação da 

área portuária 

do porto de 

Natal 

1  Um 

Dragagem/Derr

ocamento  

Natal Natal Dragagem no 

porto de Natal 
2.100.0
00 

m³ 

Areia 

Branca 

Areia 

Branca 

Dragagens no 

porto de Areia 

Branca  

8.400.00

0 

 

m³ 

Rodoviária  Adequação de 

capacidade de 

via urbana 

Natal Natal Adequação de 

via urbana na 

Região 

Metropolitana 

de Natal 

10  

Km 

Construção de Natal Parnamirim  Ampliação de 12  
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via urbana via urbana na 

Região 

Metropolitana 

de Natal 

km 

Duplicação de 

rodovia 

Canguareta

ma  

Parnamirim Duplicação BR-

101 

66  

Km 

Mossoró Macaíba Duplica

ção da BR-304 

242  

Km 

Implementação 

de corredor 

expresso ou 

BRT 

Natal Natal Implantação de 

BRT na Região 

Metropolitana 

de Natal 

15   

Km 

 

 

 

 

Pavimentação 

Luís 

Gomes 

Mossoró Recuperação do 

pavimento BR-

405 

197  

Km 

Antônio 

Martins 

Janduís Recuperação do 

pavimento BR-

226 

64  

Km 

Lajes 

 

 

Pedro 

Avelino 

Recuperação de 

pavimento CE-

104/BR-104 

21  

Km 

Fonte: CNT – Confederação Nacional do Transporte, 2011. 

 

 


