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I - INTRODUÇÃO: 

 

A Região Centro-Oeste, formada pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

e pelo Distrito Federal, com uma superfície territorial de 1.606.403,506 km², é a segunda maior 

região do Brasil, superada apenas pela Região Norte. Entretanto, é a região menos populosa, com 

a segunda menor densidade populacional, apresenta algumas concentrações urbanas e grandes 

vazios demográficos. 

O relevo da região, marcado por unidades suaves, raramente ultrapassando mil metros 

de altitude, é composto por três unidades dominantes: o Planalto Central, o Planalto Meridional e 

a Planície do Pantanal. Nas duas primeiras, são encontrados os solos mais férteis, e as chapadas 

são uma realidade, a exemplo das Chapadas dos Parecis e dos Guimarães, a oeste e sudeste do 

estado de Mato Grosso; a Chapada dos Veadeiros e o Espigão Mestre, ao norte de Goiás e, na divisa 

deste com o Nordeste, que funciona como divisor de águas da bacia do Tocantins e do São 

Francisco. 

Predominantemente, o clima é tropical, quente e chuvoso. Sua característica mais 

marcante é um verão chuvoso nos meses de outubro a abril, com precipitações entre 1.000 a 1.500 

mm/por ano, com inverno seco entre os meses de maio a setembro. Já no norte de Mato Grosso, 

ocupado pela Amazônia, o clima é equatorial, apresentando os maiores índices pluviométricos da 

Região Centro-Oeste, que podem chegar a 2.500 mm/ano, com temperaturas mais altas que na 

parte sul. 

A região é servida por rios agrupados em três grandes bacias hidrográficas; a Amazônica, 

no estado de Mato Grosso (Xingu e os rios que formam os principais afluentes do Amazonas, 

Juruena e o Teles Pires, que formam o rio Tapajós), o Tocantins-Araguaia, no norte e ponto mais 

alto a oeste do estado de Goiás e extremo leste de Mato Grosso, e a Platina, que está subdividida 

na bacia do Rio Paraná e do Rio Paraguai. 

De vegetação bem diversificada, ao norte temos a floresta amazônica (densa e 

exuberante). Todavia, a maior parte da região é ocupada pelo cerrado (tipo de savana, com 

gramíneas altas, árvores e arbustos esparsos, troncos retorcidos, folhas duras e raízes longas, 

adaptadas à procura de água no subsolo), podendo ser chamado de cerradão, onde se observam 

mais árvores que arbustos, e as matas de galerias em alguns trechos do cerrado, que se 

caracterizam por serem densas apenas nas margens dos cursos d'água ao longo dos quais se 

desenvolvem e cuja umidade as mantém. 

Em Mato Grosso do Sul, existem os campos de Vacaria, a região do Pantanal, sempre 

alagável quando nas cheias de verão. A região possui uma vegetação típica e muito variada, 

denominada Complexo do Pantanal, que, por ser de formação mista, possui quase todas as 

espécies vegetais próprias das florestas, dos campos, dos cerrados e até da caatinga. 

Estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE de 2016 dão conta que 

a Região Centro-Oeste é pouco povoada, com uma população estimada em 15.660.980 

habitantes, duas regiões metropolitanas - Goiânia, composta por 22 municípios e 2.458.504 

habitantes e Vale do Rio Cuiabá, composta por 4 municípios e 856.706 habitantes, e uma RIDE 

(Região Integrada de Desenvolvimento), formada por 29 municípios do estado de Goiás, 3 

municípios do estado de Minas Gerais e o Distrito Federal e 4.284.676 habitantes a Ride-DF. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o


 

5 
 

A presença indígena é muito intensa no Centro-Oeste. Habitam a região numerosas tribos 

isoladas, citamos algumas reservas e parques indígenas: o Parque Indígena do Xingu, que reúne 

cerca de 20 tribos diferentes, o Parque Indígena do Araguaia, na ilha do Bananal, a Reserva 

Indígena Xavante e a Reserva Indígena Parecis. 

Com população urbana relativamente numerosa, no meio rural a densidade demográfica 

é muito baixa, sendo a pecuária extensiva uma das atividades mais importantes, que, entretanto, 

vem perdendo espaço para a agricultura comercial, tanto que já superou o extrativismo mineral e 

vegetal. 

As atividades industriais ainda são pouco expressivas, com exceção do Distrito 

Agroindustrial de Anápolis, onde se encontra o maior parque industrial da Região Centro-Oeste, 

com destaque para a indústria farmacêutica, a montadora de carros coreana Hyundai Motor 

Company, a Estação Aduaneira do Interior  EADI ou Porto Seco, e empresas de fertilizantes, entre 

outras. 

O setor primário se destaca com o crescimento populacional observado na região, a 

melhoria da infraestrutura (apesar de ainda deficitária e precária), os meios de comunicação e a 

ampliação do acesso ao mercado consumidor, caracterizando-se como áreas agrícolas de maior 

expressão na região as seguintes: 

a) O médio-norte mato-grossense, no eixo da BR-163, ao norte do estado. Região de maior 

produção de soja e milho do Brasil, sendo o município de Sorriso o maior produtor 

individual de soja do mundo. 

b) O mato grosso de Goiás, ao sudeste do estado de Goiás, com solos férteis, destaca-se 

como centro produtor de arroz, algodão, café, milho e soja. 

c) O Vale do Paranaíba, no extremo sul do estado de Goiás, com solos vermelhos que 

favorecem o desenvolvimento de municípios como Itumbiara e Goiatuba, com cultivo de 

algodão, amendoim e arroz. 

d) O sul do estado de Mato Grosso do Sul, expoente na produção de soja, arroz, café, 

algodão, milho e até no cultivo de trigo. 

e) A região de Campo Grande e Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, onde também 

se produzem soja, milho, amendoim e trigo. 

f) Os estados de Goiás e Mato Grosso, que juntos abrigam 15% do rebanho nacional, além 

da criação de equinos, em menor proporção. 

g) Na região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, onde também se pratica a pecuária 

extensiva, com rebanhos de bovinos e bubalinos. 

São essas as regiões mais importantes, lembrando que se pratica a agricultura comercial 

ao longo da Rodovia Belém-Brasília, próximo a Campo Grande e a oeste de Brasília. Destaca-se, 

ainda, que novas áreas agrícolas estão se consolidando, valorizadas por incentivos fiscais 

do governo e pela criação de condições de armazenamento, técnicas de controle da erosão, 

abertura de novas estradas e assistência técnica e financeira ao agricultor. Novos conceitos 

de agronomia e a introdução de modernas técnicas de recuperação do solo têm tornado 

extremamente otimistas as perspectivas de cultivo nas vastas extensões de cerrado que 

recobrem o Centro-Oeste, antes pouco valorizadas e utilizadas apenas para a pecuária. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
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SETOR AGROPECUÁRIO: Os dados de 2019 demonstram a importância do 

agronegócio na Região Centro-Oeste, que vem sendo considerada como celeiro 

do Brasil e do mundo, quando comparada com a produção nacional, conforme 

dados a seguir: 

→ O valor bruto da produção agropecuária (VPB), em 2019, no total de R$ 630,9 bilhões, 

ou seja, 2,6% acima do obtido em 2018, garantindo às lavouras um valor agregado de R$ 411,1 

bilhões e à pecuária o total de R$ 219,8 bilhões. 

→ Destacaram-se em 2019 produtos como algodão, milho, amendoim, banana, batata-

inglesa, feijão, mamona e tomate, que, juntamente com a pecuária, foram responsáveis pela 

geração de renda na agricultura. 

→ Observando o desempenho de cada uma das unidades da Federação no valor bruto da 

produção agropecuária (VPB), temos o estado de Mato Grosso liderando, com 16,13%; Goiás, 6º 

colocado com 8%, seguido por Mato Grosso do Sul, com 5,5%, e o Distrito Federal, com 0,1%, 

ocupando a 25ª posição. 

→ O Centro-Oeste é o grande responsável pelo VPB, respondendo por 31,6% do VPB (R$ 

187,69 bilhões), a Região Sul, com 26,4% (R$ 156,69 bilhões); a Região Sudeste, com 25,5% (R$ 

151,32 bilhões); a Região Nordeste, com 9,9% (R$ 58,58 bilhões); e a Região Norte com 6,6% (R$ 

39 bilhões). 

→ Os produtos da agricultura que ocupam os cinco primeiros lugares no ranking 

representam 78,86% do valor total do VPB da agricultura, somando R$ 324,2 bilhões assim 

distribuídos: soja (R$ 138,59 bilhões), milho (R$ 64,02 bilhões), cana-de-açúcar (R$ 59,17 bilhões), 

algodão herbáceo (R$ 42,49 bilhões) e café (R$ 19,92 bilhões). 

→ Na pecuária, do total de R$ 219,8 bilhões, o setor de bovinos participa com R$ 88,6 

bilhões; frango, com R$ 65,36 bilhões; leite, com R$ 33,82 bilhões; suínos, com R$ 17,23 bilhões; e 

a produção de ovos, com R$ 14,75 bilhões. 

O setor agropecuário, que movimenta grande parte da economia na região e tem sido 

responsável pela alavancagem do PIB estadual, conforme demonstrado em 2019, conta com 

participação estimada em 10,5% em relação ao PIB do estado de Goiás; 17,6% em relação ao PIB 

do estado de Mato Grosso do Sul; 23% em relação ao PIB do estado de Mato Grosso, enquanto o 

Distrito Federal responde por aproximadamente 0,5% do PIB. 

SETOR INDUSTRIAL: Os dados também indicam crescimento do setor em 2019, 

quando comparado com 2018, apontado para aproximadamente 2,8% em 

Goiás, aproximadamente 6,37% em Mato Grosso do Sul, com variação negativa 

média de 4% em Mato Grosso e crescimento próximo de 1,4% no Distrito 

Federal. 

O setor industrial também tem representatividade na economia do Centro-Oeste, 

contribuindo com 24,5% do PIB dos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, com 15% no estado 

de Mato Grosso e aproximadamente 4% no Distrito Federal. 

Integram o setor industrial a construção civil, os serviços de indústrias de utilidade pública, 

e indústria de alimentos e bebidas, a indústria de celulose e papel, a indústria de derivados de 
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petróleo e biocombustíveis, a indústria química e de fármacos, além da indústria de minerais 

metálicos e não metálicos. 

SETOR DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS: Com maior peso na economia dos 

estados, o setor de serviços tem apresentado recuperação e fechou 2019 com 

crescimento de 2,2% em Goiás; 6,4% em Mato Grosso do Sul; aproximadamente 

3% no estado de Mato Grosso e 1,8% no Distrito Federal. 

O setor de serviços, via de regra, predomina em todos os estados da Região 

Centro-Oeste, representando pouco mais de 65% do PIB do estado de Goiás, aproximadamente 

57% do PIB do estado de Mato Grosso do Sul, cerca de 62% no estado de Mato Grosso, e, no 

Distrito Federal, tem preponderância em relação às demais unidades federativas, respondendo 

por aproximadamente 96% do PIB local. 

A Região Centro-Oeste é reconhecida pela sua vocação ao agronegócio, transformando o 

Brasil em um dos maiores produtores mundiais de alimento e principal exportador. Estamos 

alimentando os brasileiros e o mundo, entretanto, essa região possui inúmeras outras riquezas 

ainda pouco exploradas, a exemplo do turismo. 

Turismo no Centro-Oeste 

O turismo vem se desenvolvendo rapidamente e atraindo visitantes de todo o país e de 

diversas partes do mundo. Não poderia ser diferente, já que a região abriga o bioma Pantanal, 

maior planície inundável do mundo e uma das maiores bacias de sedimentação do planeta, 

abrigando 650 espécies diferentes de pássaros, 300 de peixes, 167 de répteis, 35 de anfíbios, além 

de 95 mamíferos, que podem ser avistados em simples passeios a pé, a cavalo ou de barco, todos 

convivendo em harmonia, além da riqueza em borboletas e outros insetos. O ecossistema é 

considerado Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera pela UNESCO. 

Turismo em Mato Grosso do Sul 

A cidade de Corumbá (MS) é conhecida como a capital do Pantanal, destacando-se pelo 

turismo de pesca nas margens do Rio Paraguai, além do mergulho e do turismo contemplativo na 

região da Estrada Parque, visitas às minas do Urucum, com destaque também para as cidades de 

Aquidauana, Anastácio e Porto Murtinho. No complexo Pantanal, além das atrações do complexo 

Bodoquena-Bonito, onde se encontram as nascentes do Rio Formoso, de águas cristalinas que 

atravessam as rochas calcárias, temos a cidade de Bonito, que possui a melhor estrutura para 

receber os turistas, e a cidade de Jardim, com águas transparentes do Rio da Prata. A região é 

propícia para a prática de mergulho de superfície ou de flutuação, passeio de barco e rapel.  

Ao norte do estado de Mato Grosso do Sul, nas regiões de Sete Quedas de Rio Verde, Coxim 

e Costa Rica, as opções são de passeios ecológicos, caminhadas, passeios de barco, pesca 

esportiva, esporte de aventura, safáris fotográficos ou de contemplação de paisagens rupestres, 

devendo se destacar também cidades como Ponta Porã e Bela Vista, na fronteira com o Paraguai, 

além das cidades de Rio Verde e Fátima do Sul. 

Turismo em Goiás 

Em Goiás, destacam-se as belezas naturais do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros 

e a Região Agroecológica, compreendida pelo Parque Nacional das Emas, Sítio Natural do 

Patrimônio Mundial e Reserva da Biosfera do Pantanal reconhecido pela UNESCO, que 
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representam a conservação do cerrado. Na região do Lago de Serra da Mesa, pratica-se o 

mergulho. Nos municípios de Caldas Novas e Rio Quente se localiza a Região das Águas, onde se 

concentra a maior fonte de águas termais do mundo, com comprovada capacidade terapêutica. 

Ainda em Goiás, temos a Região do Ouro, patrimônio histórico que compreende as cidades 

de Pirenópolis, Goiás e Corumbá de Goiás, assim como Niquelândia, visitadas por suas 

exuberantes cachoeiras. No norte Goiano, têm destaque as grutas existentes em praticamente 

todas as cidades, além das preservadas comunidades quilombolas no município de Cavalcante e 

a comunidade exotérica do município de Alto Paraíso. Na cidade de Ivolândia, pode se visitar a 

Cidade de Pedra, e na cidade de Paraúna, as suas belas formações rochosas.  

A capital do estado, Goiânia, possui em seu centro o maior acervo patrimonial do estilo art 

déco no Brasil. Na cidade de Rio Verde, pode-se visitar diversos pontos turísticos, lembrando que 

na cidade de Formosa é possível visitar o Salto do Itiquira, oitava maior cachoeira do Brasil, com 

uma queda  de 168 metros de altura, localizada no Parque Municipal de Itiquira, conta com 

boa infraestrutura de atendimento ao turista. 

As cidades de Aragarças, Aruanã e as Vilas de Bandeirantes e Luiz Alves são os portões de 

entrada para o Vale do Araguaia, que vem se consolidando como um dos melhores polos de 

ecoturismo, lazer, pesca esportiva e camping do país. 

Turismo em Brasília/DF 

Brasília-DF, capital do país, é considerado um dos dez melhores destinos para o turismo 

arquitetônico do mundo. Destaca-se por receber grandes eventos e possuir uma das maiores 

redes hoteleiras do país. Considerada a maior cidade construída no século XX, as obras de Oscar 

Niemeyer são seus principais pontos turísticos. A cidade, marco da arquitetura e urbanismo 

modernos, detém a maior área tombada do mundo (112,25 km2), integrando a lista de bens do 

Patrimônio Mundial da Humanidade da UNESCO. 

Turismo em Mato Grosso 

Em Mato Grosso, temos a cidade de Poconé, que, além de porta de entrada para o Pantanal, 

faz parte da Amazônia Legal. O Parque Estadual Cristalino, localizado nos municípios de Alta 

Floresta e Novo Mundo, no extremo norte do estado, entre o rio Teles Pires e a fronteira com o 

estado do Pará, oferece aos visitantes a oportunidade de observar a vida selvagem e de praticar 

trilhas. Já na cidade de Cuiabá, capital do estado, destaca-se o turismo de negócios por conta de 

sua ótima estrutura hoteleira e de centros de eventos. 

A cidade de Chapada dos Guimarães é o principal destino dos turistas que visitam Mato 

Grosso. Possui, como principais atrativos, uma natureza exuberante, formada por paredões 

rochosos, grutas, mirantes e cachoeiras. Sua flora e fauna, principalmente os pássaros, encantam 

a todos que visitam a região. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães reúne todas essas 

atrações, possui uma boa infraestrutura, com quiosques, restaurantes, banheiros e guias para 

receber bem o turista. 

Na cidade de Nobres, é possível a prática de flutuação para observar diversas espécies de 

peixes, graças aos seus rios de águas transparentes. Já ao sul do estado, encontramos balneários 

de águas quentes naturais nas cidades de Juscimeira e Jaciara. Nesta última também se localiza o 

balneário Cachoeira da Fumaça, um complexo formado por rios e cachoeiras, onde se pratica 

trilhas, rafting e o turismo contemplativo. 
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II - ANÁLISE:  

 

O dinamismo da economia da Região Centro-Oeste se fundamenta na modernização do 

agronegócio nos últimos 30 anos, com a introdução de técnicas de correção e adubação dos solos, 

seleção de variedades de grãos e de pastagens que permitiram a inserção de novos sistemas de 

cultivo em áreas antes não aproveitadas ou subaproveitadas. A produção intensiva de soja e de 

seus derivados se tornou o carro chefe das exportações do Centro-Oeste e do Brasil, gerando 

importantes divisas externas e superávits constantes na balança de pagamentos. 

O agronegócio, que vai além da soja e seus derivados, tem ditado o ritmo do crescimento 

econômico na região. Buscando incremento tecnológico e cumprir o vazio sanitário necessário 

para conter o avanço de pragas e doenças, a necessidade do cultivo alternado de culturas 

incrementou de forma exponencial a produção de milho, com a chamada segunda safra. A 

utilização intensiva de novas tecnologias alavancou ainda a produção de algodão, tornando a 

região a maior produtora de grãos do país. 

A soja e o milho, juntamente com a cana-de-açúcar, têm possibilitado o incremento da 

matriz enérgica renovável, atraindo para a região grandes investimentos para a produção de 

biodiesel e etanol. Destaca-se, ainda, que o setor de florestas plantadas também tem investido na 

região para produção de celulose. 

O incremento tecnológico na pecuária tem permitido o avanço da agricultura sobre áreas 

antes destinadas à pecuária bovina, permitindo assim um crescimento exponencial da produção 

agropecuária na região sem que haja aumento de novas áreas, não prejudicando o efetivo bovino 

da região, que vem se mantendo como o maior do Brasil.  

Não se pode esquecer a existência de outras atividades também importantes para a 

geração de renda e riquezas para essa região, como a produção de pescados, a fruticultura, a 

olericultura, a suinocultura e a avicultura, incluindo a produção de ovos, a floricultura, além do 

extrativismo mineral e do incremento na atividade de turismo. Dessa forma, temos um sistema 

produtivo complexo, que, além de fornecer matéria prima para o setor agroindustrial para 

produção de alimentos, rações animais, biocombustíveis, entre outros, demanda atividades nos 

mais diversos setores da economia: movimenta o comércio de insumos, de máquinas e 

implementos, de automóveis, o setor de transportes de cargas e o setor de serviços em geral. 

Movimenta a economia como um todo. 

A Região Centro-Oeste, apesar de estar integrada a todas as outras regiões do País e a dois 

países da América do Sul (Paraguai e Bolívia), não tem litoral, o que aumenta a importância do 

escoamento da produção por rodovias, apesar de poder contar com o modal hidroviário e o 

ferroviário. Ainda que em franca expansão, a malha rodoviária está aquém das necessidades da 

região para escoamento dos produtos produzidos. 

Dentro desse contexto, a Rota Bioceânica rodoviária representa uma nova opção para o 

escoamento de produtos, tratando-se de uma oportunidade de aumentar a integração das 

economias de Brasil-Paraguai-Bolívia, utilizando-se das complementaridades produtivas 

existentes na estrutura dos estados limítrofes como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tornando-

se um corredor de integração das estruturas produtivas locais e internacionais. 
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Os dados econômicos dos estados que compõem a região demonstram que o Produto 

Interno Bruto (PIB) na região e a expansão do comércio exportador têm crescido continuamente, 

superando a média nacional e a grande maioria dos outros estados. Entretanto, a infraestrutura, 

seja de armazenagem, conectividade, e, principalmente, de transporte e logística, deixa muito a 

desejar, impactando diretamente na rentabilidade do produtor e na competitividade do nosso 

produto por conta dos elevados custos do transporte, além de transtornos durante o pico de 

escoamento da safra. Esse gargalo vem afetando negativamente o desenvolvimento da região e 

a redução da desigualdade regional e social. 

A Região Centro-Oeste detém indicadores que demonstram, de modo geral, elevada 

concentração populacional em poucos municípios, apresentando grandes vazios demográficos 

ao longo de seu espaço geográfico. Esses vazios demográficos e econômicos presentes no espaço 

geográfico da região apresentam grau de desenvolvimento heterogêneo, e grande parte dessa 

heterogeneidade é fruto da precária infraestrutura e logística, responsáveis por levar 

desenvolvimento e movimentar a economia regional. 

Sem perder de vista a necessidade de desenvolver e aprimorar todos os modais de 

transporte, o rodoviário ainda é o principal meio de escoamento da produção agropecuária, dada 

a dimensão territorial do Centro-Oeste, e deve ser aprimorado para que a região esteja interligada 

ao mercado nacional e internacional, pelo potencial exportador da produção regional, sem contar 

a possibilidade de expansão do turismo com a otimização de acesso a toda exuberante natureza 

e atrativos que a região oferece. 

Observa-se uma melhoria na infraestrutura de transporte com algumas obras em curso, 

principalmente com a duplicação de rodovias. Entretanto, para alcançar os principais portos 

exportadores de Paranaguá e Santos, é preciso percorrer mais de mil quilômetros, o que continua 

impactando o transporte de cargas, sem contar os grandes trajetos entre propriedades e unidades 

de beneficiamento. 

Com foco no modal ferroviário, a Ferrovia NORTE-SUL foi projetada para ser a espinha 

dorsal do sistema ferroviário nacional, interligando as principais malhas ferroviárias das cinco 

regiões do país, atravessa a Região Centro-Oeste, ligando Anápolis-GO a Palmas-TO, devendo 

iniciar sua operação no transporte de cargas já em 2020. 

A ferrovia NORTE-SUL será complementada por outras, como a Ferrovia de Integração do 

Centro-Oeste (FICO), que integra a ferrovia BIOCEÂNICA  EF-354, ligando a região ao pacífico por 

meio do Peru, a FERROGRÃO  EF-170, que visa conectar o município de Sinop-MT a Itaituba-PA, 

buscando consolidar o corredor de exportação pelo Arco Norte, além da Ferrovia de Integração 

Oeste Leste - FIOL, com aproximadamente 1527 km de extensão, que ligará o futuro porto de 

Ilhéus-BA (no litoral baiano) a Figueirópolis-TO, ponto em que se conectará com a Ferrovia NORTE-

SUL, além da FERRONORTE  EF-364 (Ferrovias Norte Brasil), sendo um projeto de longo prazo, 

implantado em trechos. 

Importante também para a integração e o escoamento da produção, a Ferrovia Novoeste 

S.A. obteve a concessão da Malha Oeste, pertencente à Rede Ferroviária Federal S.A. O trecho vai 

de São Paulo a Mato Grosso do Sul, com 1.973 km de extensão e bitola de 1,00m, com intercâmbio 

com Ferrovias com: Iperó/SP, Rubião Júnior/SP, Rumo Malha Paulista (RMP), Alumínio/SP, 

Bauru/SP, Mairinque/SP, e Empresa Ferroviária Oriental (Bolívia). Em Mato Grosso do Sul, os 

pontos de interconexão com Porto Esperança (Terminal Hidroviário) e Ladário (Terminal 
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Hidroviário). Duas malhas da Rumo cortam o estado, Rumo Malha Norte (RMN) e Rumo Malha 

Oeste (RMO), a primeira tem por característica o transporte de grãos de milho e soja e de álcool, 

enquanto o segundo, a RMN, tem por característica o transporte de celulose e minérios. 

Outro projeto importante, já em fase de construção, é uma nova ferrovia ligando 

Dourados-MS ao Porto de Paranaguá/Pontal do Paraná-PR, dada a necessidade e a urgência da 

construção de um corredor ferroviário Leste-Oeste, iniciativas reconhecidas pelo Programa de 

Investimentos em Logística  PIL do Governo Federal. O projeto da nova ferrovia entrou no PIL 1 

e no PIL 2, mas foi excluído no PIL 3, em 2015, deixando de ser prioridade logística da União. 

Em 2017, entrementes, estudo da Embrapa realizado a pedido do Ministério da Agricultura 

reabilitou o projeto de construção da ferrovia numa lista de 31 obras prioritárias para garantir a 

competitividade e a expansão da produção de grãos no Brasil pelos próximos dez anos. 

Essa nova malha ferroviária viabilizará a multimodalidade na logística regional, ao facilitar 

o escoamento de produtos regionais, ampliando as opções de transporte conforme os produtos 

escoados, além de incentivar o desenvolvimento econômico, por conta do sistema de 

infraestrutura e apoio necessários nesse tipo de obra. 

Também merece destaque o modal hidroviário. As hidrovias dos rios Madeira, Araguaia, 

Paraná-Tietê estão interligadas com a hidrovia Paraguai-Paraná, que é considerada um dos mais 

importantes corredores continentais de integração da América Latina. De Cáceres-MT até Nueva 

Palmira (Uruguai) são 3.442 km, dos quais 890 estão em território brasileiro, lembrando que o 

modal hidroviário pode reduzir o custo do frete em até 70%, enquanto pelas ferrovias esse custo 

pode ser reduzido em 35%. 

A Região Centro-Oeste conta uma posição geográfica estratégica para a parte central do 

continente e tem um grande potencial econômico voltado ao agronegócio, turismo e exploração 

mineral. Não há dúvidas de que qualquer modelo de desenvolvimento requer infraestrutura e 

logística adequadas ao potencial produtivo da região. 

Para ser competitiva, a produção, seja ela primária ou beneficiada, precisa chegar aos 

portos e aos mercados consumidores com custos menores. Em função da alta produtividade 

decorrente do uso intensivo de tecnologias, o transporte tem sido um dos grandes tendões de 

Aquiles da cadeia produtiva. A qualidade das estradas afeta, além da competividade regional, 

também o desenvolvimento de outras atividades, principalmente na atração de indústrias 

alimentícias, de madeira e celulose e de biocombustíveis, além de prejudicar o setor de serviços, 

em especial o turismo. O Centro-Oeste tem um grande potencial turístico a oferecer aos brasileiros 

e ao mundo, como o turismo de contemplação, de convivência com a natureza  ecoturismo, 

flutuação em águas cristalinas, esportes ligados à natureza - rapel, arvorismo e o rafting, além da 

pesca esportiva. Todavia, esse potencial é subaproveitado, o que se explica, em parte, pela 

dificuldade de acesso físico às localidades e pela baixa infraestrutura oferecida aos turistas. 

Se a qualidade das estradas para escoamento da produção - compostas principalmente 

por rodovias federais e rodovias estaduais - já se apresenta crítica, quando tratamos de estradas 

vicinais ou municipais, que dão acesso à produção agrícola e ao turismo ecológico, a situação 

ainda é muito pior. Grande parte dessas estradas vicinais não é pavimentada e é justamente onde 

se concentra uma enorme quantidade de pontes de madeira, também em estado precário, pondo 

em risco todos que por elas passam, e, em alguns casos, em períodos chuvosos, impedindo que 
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alunos cheguem às escolas. Essa situação merece especial atenção no desenvolvimento de 

políticas públicas, que possam levar condições mínimas de desenvolvimento a essas regiões. 

Estudo realizado pelo engenheiro agrônomo Thiago Guilherme Péra, do Grupo de 

Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 

(ESALQ), mapeou em 2015 as perdas durante cada atividade da cadeia logística da soja e do milho 

no país. O estudo verificou que foram desperdiçados 2,381 milhões de toneladas de milho e soja 

 1,3% da safra daquele ano , gerando um déficit econômico de R$ 2 bilhões, não considerando 

o custo do frete por conta das distâncias e da infraestrutura precária. 

A pesquisa, que traçou um diagnóstico detalhado dos déficits de soja e milho durante o 

transporte e a armazenagem no Brasil, desde as fazendas até os centros consumidores e portos, 

passando por ferrovias e hidrovias, identificou que as perdas ocorrem em função de diferentes 

atividades logísticas, tais como armazenagem, qualidade das rodovias, modalidade de transporte 

e canal de comercialização. Dos 2,381 milhões de toneladas desperdiçados, 38,81% ocorreram 

em armazenamento externo e 21,67% em transporte rodoviário entre a fazenda e a 

armazenagem, demonstrando que aumentar a capacidade de armazenagem do Brasil pode 

reduzir essas perdas em até 21,6% e oferecer estradas rodoviárias em boas condições pode 

contribuir para uma redução de 16% nas perdas durante o transporte dos grãos. 

No quadro a seguir, tentaremos fazer uma radiografia do sistema rodoviário na Região 

Centro-Oeste, com foco na malha estadual e municipal. 

MALHA RODOVIÁRIA DO CENTRO-OESTE 

UF Jurisdição Condição Extensão - km Subtotal Total TOTAL 

DF 

 
Não 

Pavimentada 

Leito Natural --- 
------ 

286,50 

2.094,10 

FEDERAL Em pavimentação --- 

SNV2018 Pavimentada 127,30 127,30 

 Planejada 159,20 159,20 
 

Não 
Pavimentada 

Leito Natural --- 

807,70 

1.807,60 

ESTADUAL Implantada 807,70 

SRE2018 Em Implantação --- 
 Pavimentada 922,20 922,20 

 Planejada 77,70 77,70 

UF Jurisdição Condição Extensão - km Subtotal Total TOTAL 

GO 

 
Não 

Pavimentada 

Leito Natural 100,70 
279,40 

4.148,10 

107.594,68 

FEDERAL Em pavimentação 178,70 

SNV2020 Pavimentada 3.407,90 3.407,90 
 Planejada 460,80 460,80 

 

Não 
Pavimentada 

Leito Natural --- 

8.598,62 

21.078,68 

ESTADUAL Implantada 8.167,53 

SRE2018 Em Pavimentação 531,09 
 Pavimentada 11.749,03 11.749,03 
 Planejada 631,03 631,03 

 
 Leito Natural 80.867,90 

80.867,90 

82.367,90 
MUNICIPAL Implantada --- 

SRE2018 Pavimentada 1.500,00 1.500,00 
 Planejada --- --- 
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UF Jurisdição Condição Extensão - km Subtotal Total TOTAL 

MS 

 
Não 

Pavimentada 

Leito Natural 225,50 
247,30 

4.595,80 

64.840,90 

FEDERAL Em pavimentação 21,80 

SNV2018 Pavimentada 3.833,30 3.833,30 
 Planejada 515,20 515,20 
 

Não 
Pavimentada 

Leito Natural 2.156,80 

8.617,20 

15.068,30 

ESTADUAL Implantada 6.390,90 

SRE2018 Em Implantação 69,50 
 Pavimentada 4.539,30 4.539,30 
 Planejada 1.911,80 1.911,80 
 

 Leito Natural 42.062,10 
45.126,10 

45.176,80 
MUNICIPAL Implantada 3.064,00 

SRE2018 Pavimentada - - 
 Planejada 50,70 50,70 

UF Jurisdição Condição Extensão - km Subtotal Total TOTAL 

MT 

 
Não 

Pavimentada 

Leito Natural ---  
661,02 

7.281,88 

182.255,23 

FEDERAL Em pavimentação 661,02 

SNV2018 Pavimentada 6.620,86 6.620,86 

 Planejada --- --- 
 

Não 
Pavimentada 

Leito Natural --- 

22.399,66 

33.802,33 

ESTADUAL Implantada 22.399,66 

SRE2018 Em Implantação --- 
 Pavimentada 8.403,58 8.403,58 

 Planejada 2.999,08 2.999,08 
 

 Leito Natural 139.671,02 
141.171,02 

141.171,02 
MUNICIPAL Implantada 1.500,00 

SRE2018 Pavimentada --- - 

 Planejada --- - 

 

Outro dado importante está relacionado ao total de pontes construídas em estrutura de 

madeira em mau estado de conservação, o que prejudica e encarece o transporte da produção ou 

até mesmo coloca em risco o seu escoamento e o acesso de população carente às escolas 

municipais. 
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O quadro a seguir procura fazer um retrato em relação ao total de pontes e suas estruturas 

em cada unidade da federação: 

UF TIPO OAES QUANTIDADE EXTENSÃO 

 
DF 

Pontes de Madeira 
Pontes de Concreto Armado 

Pontes Mistas 
Viadutos 

--- 
--- 
--- 
---- 

198,80 metros 
3.778,26 metros 

27,60 metros 
5.288,35 metros 

 
GO 

Pontes de Madeira 
Pontes de Concreto Armado 

Pontes Mistas 
Viadutos 

570 unidades 
910 unidades 

Não Informado 
Não Informado 

Não Informado 

MS 
Pontes de Madeira 

Pontes de Concreto Armado 
Pontes Mistas 

Viadutos 
Tubos Metálicos 

Balsas 

758 unidades 
235 unidades 

Não informado 
6 

Não informado 
Não informado 

14.330,04 metros 
10.977,15 metros 

Não informado 
124,05 metros 
Não informado 
Não informado 

 
 

MT 

Pontes de Madeira 
Pontes de Concreto Armado 

Pontes Mistas 
Viadutos 

Tubos Metálicos/Bueiros 
Balsas 

2.040 unidades 
364 unidades 
42 unidades 
9 unidades 

52 unidades 
22 unidades 

Não informado 

 

Considerando que os dados ofertados pelo Distrito Federal e pelos estados de Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul traduzem o total em metros para as pontes de madeira existentes, temos 

um total de 198,80 metros, 14.330,04 metros respectivamente. Em termos estimativos, os 

14.330,04 metros lineares de pontes de madeira existentes nas rodovias estaduais no estado de 

Mato Grosso do Sul correspondem a 0,17% da referida malha não pavimentada, podendo este 

indicador ser ampliado para a média de 0,2% considerando o total de pontes para os estados de 

Goiás e Mato Grosso, quando relacionados a rodovias estaduais. 

Tendo em vista as características das estradas vicinais e municipais, esse indicador de 0,2% 

pode ser ampliado, com certa margem de folga, em 50%. Assim, podemos considerar que o total 

linear de pontes nas estradas vicinais e municipais nos estados do Centro-Oeste pode ser 

representado por 0,3% da referida malha municipal, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

UF TIPO OAES QUANTIDADE EXTENSÃO 

GO 
Pontes de Madeira em 80.867,90 km de 
estradas municipais não pavimentadas. 

 
10.782 unidades/15 metros 

 
161.735,80 metros 

MS 
Pontes de Madeira em 45.126,10 km de 
estradas municipais não pavimentadas. 

 
6.017 unidades/15 metros 

 
90.252,20 metros 

MT 
Pontes de Madeira em 141.171,02 km de 
estradas municipais não pavimentadas. 

 
18.823 unidades/15 metros 

 
282.342,04 metros 

 



 

16 
 

Importante destacar que o modelo utilizado traz a dimensão total de metros lineares como 

se fosse uma única ponte (161.735,80 metros lineares em GO, 90.252,20 metros lineares em MS e 

282.342,04 metros lineares em MT), tendo em vista que, via de regra, são pontes de dimensões 

variadas, adotamos uma média de 15 metros por ponte, o que não significa que todas elas devam 

ser substituídas por uma nova ponte ou mesmo reformadas. 

Com a implantação de uma plataforma digital aberta para os cidadãos, o número de 

pontes a serem substituídas ou reformadas poderá variar para mais ou para menos, à medida que 

esses dados forem internalizados pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro Oeste  

Sudeco. Frise-se, ainda, que o total de pontes em estado não transitável, precário ou que ofereçam 

risco durante a travessia não está quantificado e deverá ser objeto de medidas de recuperação ou 

de reconstrução, como forma de viabilizar ações voltadas ao desenvolvimento regional, ao 

facilitar o trânsito de pessoas, produtos e insumos que movimentam a economia. 
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III - PROPOSTA:  

 

A- DESENVOLVER ENCURTANDO DISTÂNCIA  PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE PONTES NA 

MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E MUNICIPAL NO CENTRO-OESTE: 

 

Os dados consolidados demonstram a precariedade de infraestrutura e de logística desses 

estados, que têm no setor agropecuário a sua principal atividade econômica fomentadora do 

desenvolvimento. O crescimento econômico vem sendo prejudicado pelo alto custo do frete em 

decorrência das más condições das rodovias estaduais e, principalmente, das municipais.  

A precariedade de infraestrutura prejudica não somente o agronegócio, como também o 

trânsito de outras mercadorias e a atração de investimentos, incentivada pelo acesso aos 

mercados nacionais e internacionais. Cumpre lembrar, todavia, que, tendo em vista os 

investimentos que vêm sendo realizados nos modais ferroviário e hidroviário, assim como no 

corredor bioceânico, seja pelo modal rodoviário por Porto Murtinho/Paraguai, ou pelo modal 

ferroviário através da ferrovia BIOCEÂNICA  EF-354, que liga a região ao pacífico por meio do 

Peru, a perspectiva é de mudança desse cenário em favor do Centro-Oeste, em curto espaço de 

tempo. 

Assim, seria de bom alvitre iniciar o processo de recuperação das pontes de madeira ou a 

transformação das mesmas em pontes metálicas ou mistas, como forma de facilitar o acesso em 

melhores condições, menor risco e menor custo para a produção regional aos centros de 

distribuição que serão necessários ao longo da Ferrovia ou mesmo das rodovias federais e 

estaduais que estão sendo preparadas para abastecer a malha rodoviária em expansão, e os 

modais ferroviários e hidroviários em implantação. Objetiva-se, com a disponibilização de 

recursos para programa específico no Orçamento Geral da União (LOA) para essa finalidade, 

mudar a realidade das estradas estaduais da Região Centro-Oeste, integrando todos os 

municípios aos centros consumidores do país e do mundo, não somente para o comércio de 

produtos, mas para ofertar serviços de qualidade no rico e deslumbrante turismo da região, que 

certamente será impulsionado com a melhoria de acesso. 

Se considerássemos, para efeito de planejamento, a reforma ou a substituição da grande 

maioria das pontes de madeira na Região Centro-Oeste, estaríamos falando de aproximadamente 

534,33 km (534.330,04 metros lineares) de pontes a serem reformadas ou reconstruídas, 

implicando custos que podem chegar a mais de R$ 8 bilhões de reais, ao valor médio estimado de 

R$ 15.000,00/metro linear. 

Se considerássemos iniciar um processo dessa natureza, tendo como meta o alcance de 

5% do total, com ênfase naquelas em estado precário ou em situação crítica, o horizonte a alcançar 

seria algo próximo de 26.717 metros (+ - 1.780 pontes de 15 metros lineares) com custo total de 

R$ 400,8 milhões. Esses valores poderiam ser levantados mediante parceria com os estados, os 

municípios e o setor produtivo, principal beneficiário do programa, podendo ser integralmente 

executado com transferências voluntárias em área e regiões com baixo potencial produtivo. Trata-

se de um projeto em que todos os envolvidos saem ganhando. 

Assim, poderíamos estabelecer como meta recuperar ou reconstruir, em média, 5% (cinco 

por cento) anualmente, o que corresponderia, para toda a Região Centro-Oeste, à recuperação de 
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aproximadamente 26.717 metros lineares de pontes em estado precário e consideradas 

prioritárias, com custo anual estimado de R$ 400,8 milhões de reais. Destaca-se que o programa 

poderia focar em parcerias entre União, estados, municípios e setor produtivo, com o objetivo de 

viabilizar a ampliação dos recursos e o total de pontes a serem recuperadas em cada uma das 

unidades federativas. 

Esse programa deve contemplar também o desenvolvimento de um sistema (plataforma 

digital) para o cadastramento das pontes, com todas as informações necessárias, localização 

geográfica, dimensões, estado de conservação e importância para o município e região. Estes 

dados servirão para compor um banco de dados permanente para avaliação das prioridades e das 

políticas públicas destinadas a essa finalidade, podendo orientar inclusive a destinação de 

recursos por meio de emendas individuais, de bancada, de comissão ou até mesmo de relator 

durante a construção da Lei Orçamentaria Anual. 

Vale destacar que essa Superintendência vem estabelecendo tratativas com a Federação 

de Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás  FAEG, assim como as demais Federações, com o 

propósito de estabelecer parcerias no desenvolvimento da plataforma e na atração do setor 

produtivo ao programa. Fruto deste trabalho, já está disponível para download o aplicativo 

Rodopontes, desenvolvido pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás - FAEG, 

que, por meio do celular, permite a qualquer cidadão enviar fotos e informar a localização de 

pontes em situação precária no meio rural, construindo-se um banco de dados sobre as pontes 

existentes e seu estado de conservação e de trafegabilidade. 

 

B- PAVIMENTAR PARA DESENVOLVER  PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 

DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E MUNICIPAL NO CENTRO-OESTE: 

 

Na esteira do Desenvolvimento Regional, também seria necessário estabelecer uma meta 

para a melhoria da qualidade das estradas vicinais, que, juntamente com as estradas estaduais e 

federais, respondem por perdas decorrentes do transporte de grãos e de outras mercadorias, 

encarecendo o custo e reduzindo a competitividade da produção da Região Centro-Oeste. 

São quase 310 mil km de estradas estaduais e municipais que cortam a Região Centro-

Oeste, dando acesso a grandes centros de produção agropecuária, de exploração mineral e de 

turismo regional, ecoturismo e de aventura, que não estão pavimentadas. Trata-se de um 

importante limitador para o desenvolvimento regional e principalmente para a diversificação da 

atividade produtiva regional, dificultando a atração de investimentos e prejudicando a difusão e 

o fortalecimento do turismo na região. 

Não há dúvidas de que a qualidade das estradas promove o desenvolvimento regional ao 

facilitar o escoamento da produção, reduzindo os custos e o tempo de transporte de produtos 

agropecuários até a agroindústria, laticínio ou centro consumidor nas cidades, sejam eles os grãos, 

as carnes, o leite ou os hortifrutigranjeiros. Além de fomentar o turismo, serve também para a 

logística reversa, reduzindo custos dos insumos ao facilitar sua entrega, agregando tecnologia ao 

facilitar a assistência técnica aos produtores rurais.  

Um dos grandes propulsores do desenvolvimento regional do interior do Brasil tem sido o 

turismo, que tem uma grande capacidade de gerar empregos e renda. Destaca-se o turismo rural, 
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o turismo de aventura, o turismo ecológico e o agroturismo. A melhoria das estradas vicinais 

favorece essas modalidades de turismo e diminui o impacto ambiental sobre as áreas que 

atravessam.  

É certo que a melhoria da qualidade das estradas vicinais gera uma maior integração entre 

o interior e a sede municipal, onde são ofertados os serviços públicos de saúde, educação, lazer, 

cultura e esporte, o setor de comércio e serviços, em especial o turismo, que serão fortemente 

impactados, movimentando e fortalecendo a economia municipal, contribuindo para a redução 

do êxodo rural e para a permanência dos filhos dos produtores rurais em suas propriedades. Será 

um estímulo ao mercado de automóveis, pois estradas de boa qualidade preservam os veículos, 

reduzem os gastos com combustível e manutenção, e o tempo de deslocamento. Ou seja, estradas 

e pontes de boa qualidade encurtam distâncias e promovem o desenvolvimento, pois aqueles 

que moram na área rural podem ir à sede do município com maior frequência, facilitando o acesso 

das crianças e adolescentes à educação, seja ela profissionalizante e superior, além do lazer e 

diversão. 

Outro fator importante é que obras de adequação das estradas vicinais evitam o 

surgimento de processos erosivos que carreiam sedimentos aos rios, evitando impactos negativos 

no turismo. As intervenções nessas estradas também protegem e garantem a qualidade do solo e 

das águas, sendo que sua drenagem tem relação direta com a cabeceira de rios e afluentes, a 

exemplo do que ocorre com o município de Bonito e região, no estado de Mato Grosso do Sul.  

Seguindo a mesma lógica da construção de pontes, a recuperação e pavimentação anual 

de pelo menos 1% (um por cento) das estradas estaduais ou vicinais, corresponde a 3.100 km por 

ano e pode exigir um orçamento anual de pelo menos R$ 600 milhões de reais, valor esse que 

também pode ser multiplicado com adoção de tecnologias de baixo custo e a coparticipação e 

parceria de estados, municípios e setor produtivo, este último um dos grandes beneficiários de 

uma iniciativa dessa natureza, em que o esforço de todos pode resultar na melhoria da 

infraestrutura das estradas vicinais em um projeto de longo prazo. 

 

C- CONECTIVIDADE RURAL  INSTALAÇÃO DE ANTENAS EM PEQUENAS PROPRIEDADES 

RURAIS PARA CONEXÃO POR SATÉLITE: 

 

É sabido que as medidas mais recentes adotadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovações  MCTIC, com o objetivo de elevar o nível de conectividade a 80% de atendimento foi 

uma iniciativa que se restringiu aos centros urbanos. Prova disso são os dados levantados pelo 

Instituto CNA, da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil  CNA, que dão conta 

de que 55,7% de todo território nacional está completamente descoberto de sinal de internet, 

verificando ainda que 72% dos 5,07 milhões de propriedades rurais no país não têm acesso a 

qualquer tipo de conectividade. 

São mais de 3,64 milhões de propriedades rurais sem acesso à internet, dos quais 

aproximadamente 3,33 milhões possuem área de até 100 ha, ou seja, 91% desse total. Nesse 

contexto, considerando apenas a Região Centro-Oeste, são quase 247 mil estabelecimentos 

agropecuários que não possuem acesso à internet, sendo que pouco mais de 180 mil são 
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propriedades de até 100 ha. Em relação ao espaço geográfico, 48,3% da região está 

completamente descoberta de sinal de internet. 

Existem inúmeras iniciativas voltadas à conectividade no campo. Algumas relacionadas à 

infraestrutura, que requer a conectividade por meio de fibra óptica e que implica volumes 

elevados de investimentos. Entretanto, com o modelo de desenvolvimento tecnológico aplicado 

ao campo e a necessidade de levar conhecimento, assistência técnica e novas tecnologias 

aplicadas à atividade rural (o que gera redução de custos e melhoria da qualidade de vida das 

pessoas, contribuindo para reduzir as desigualdades regionais e de renda e para a fixação do 

homem no campo), devemos priorizar iniciativas que viabilizem a conectividade, mesmo que seja 

para as utilizações mais simplificadas, como forma de acesso a conhecimento, assistência técnica, 

EAD para filhos dos agricultores e a utilização de serviços por meio eletrônico que venham a 

facilitar a vida do produtor, como a emissão de nota fiscal eletrônica ou mesmo para chamados 

de emergência, em caso de incêndios ou problemas de saúde ou de furtos e roubos. 

O próprio MCTIC tem utilizado a conexão satelital em regiões remotas, permitindo que 

prefeituras, escolas e outros serviços públicos tenham acesso à internet, com ótimos resultados. 

Esse modelo poderia ser estendido às propriedades rurais como medida mais rápida para permitir 

a conectividade no campo, tendo como contrapartida ao aumento da demanda, a redução do 

custo em benefício do próprio programa. 

O satélite já está disponível e, certamente, subutilizado, o que torna o custo mensal de sua 

utilização mais elevado. Para ter acesso ao sinal e internet por conexão satelital, é necessária a 

instalação de um kit VSAT, com custo médio de R$ 2.000,00 oferecido pelas empresas que atuam 

hoje no mercado, inclusive com a participação da empresa Telecomunicações Brasileiras S.A.  

TELEBRAS, com atuação nas regiões mais interioranas do país. 

Levar conectividade é levar assistência técnica, tecnologia, desenvolvimento, acesso ao 

conhecimento e à informação. É facilitar a vida do produtor rural e criar condições para que ele e 

sua família permaneçam na propriedade. Os retornos sociais e econômicos de um projeto dessa 

natureza certamente serão positivos para a sociedade brasileira, pois extrapolam à propriedade 

rural, fortalecendo, inclusive o turismo rural na região, podendo ser tratado como Arranjo 

Produtivo Local, ao estar associado à assistência técnica e extensão rural e ao uso de tecnologias 

para melhoria da produtividade e maior qualidade alimentar. 

Se considerarmos o total de 180 mil propriedades de até 100 ha, e objetivando incrementar 

o acesso à internet a pelo menos 5% desse total a cada ano, seriam necessários recursos da ordem 

de aproximadamente R$ 18 milhões de reais para levar internet por conexão via satélite a 

aproximadamente 9 mil pequenos proprietários rurais e assentados da reforma agrária na região, 

o que certamente proporcionará melhoria na qualidade de vida dessas pessoas e incremento na 

produção rural, gerando riqueza e desenvolvimento para a região. 

É certo que, ao fornecer o equipamento, o produtor terá que assumir o custo mensal dessa 

assinatura, que é equivalente à assinatura de uma linha de celular, de um canal de TV digital ou 

de outros serviços dessa natureza, entretanto, terá acesso a inúmeros serviços -  cujos 

benefícios serão muito maiores em relação aos seus custos. Esclarece-se que o programa deve 

ceder o kit na forma de comodato, seja para a secretaria, o município, a associação ou órgão de 

representação de classe. Dessa forma, o gestor do equipamento poderá substituir o usuário caso 

a assinatura mensal não esteja sendo paga. Ao mesmo tempo o produtor deverá associar a 
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utilização da internet à agregação de valor à propriedade, como a assistência técnica e gerencial, 

uso de tecnologia intensiva e melhoria de qualidade da produção e dos alimentos. 

 

  



 

22 
 

IV - CONCLUSÃO:  

 

A existência de pontes de madeira, a precariedade delas e das estradas vicinais não 

pavimentadas, além dos problemas de conectividade na área rural, são fatores que aumentam 

custos, reduzem competitividade, dificultam o acesso à assistência técnica, à tecnologia e a novos 

mercados, afugentam investidores e prejudicam o desenvolvimento econômico e regional. Por 

isso, consideramos um passo importante lançar esses programas como forma de promover a 

integração e o desenvolvimento regional, abrindo caminhos para a atração de investidores. 

Tudo isso será fortemente impulsionado com o início das atividades no transporte de carga 

que se dará pela Ferrovia Norte-Sul, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste  FICO, a 

FERROGRÃO, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL, a FERRONORTE, além do atual sistema 

rodoviário, o corredor BIOCEÂNICO, que liga o estado de Mato Grosso do Sul aos portos do Chile 

no pacífico, aproximando essa região do mercado asiático, além do hidroviário em 

desenvolvimento. A região precisa estar preparada para essa transformação com a melhoria da 

infraestrutura, o que permitirá a interligação das propriedades rurais aos municípios, os 

municípios entre si e à capital do estado e, o mais importante, facilitar o acesso a mercados com 

redução de custos e melhoria da distribuição da renda, promovendo o desenvolvimento 

sustentável. 

Para finalizar, se considerarmos as competências do Ministério do Desenvolvimento 

Regional  MDR em relação à Política de Nacional de Desenvolvimento Regional  PNDR, dando 

suporte a uma gestão orçamentária com foco estratégico, e as disposições contidas no Decreto nº 

9.810, de 30 de maio de 2019, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, os 

programas que ora sugerimos devem ser coordenados e administrados pelo MDR, como gestor 

da plataforma de cadastro de pontes e estradas vicinais, cujos indicativos de prioridades estarão 

alinhados à PNDR, lembrando que outros ministérios poderão ser fomentadores de recursos além 

de continuar celebrando convênios para essas finalidades. Entretanto, com o propósito de buscar 

Orçamento da União, tais recursos deverão observar as regras de prioridades que sustentarão o 

programa quando da alocação dos recursos, com foco no resultado social e econômico, além da 

sustentabilidade, respeitando sempre o que dispõe a nova PNDR. 

São essas as nossas considerações e sugestões, como forma de promover a redução das 

desigualdades regionais, a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e a melhor alocação de 

recursos públicos. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.810-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.810-2019?OpenDocument


  

 
 

  



  

 
 

 

 


