
TRANSPORTES

Situado em posição estratégica no território brasileiro, como
passagem natural na circulação de riquezas, o Estado vê seu
desenvolvimento emperrado pelafalta de investimentos na melhoria
e até mesmo na conservação de seu sistema de transportes
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s últimos dez anos foram denominados por
muitos como a década perdida para a econo-
mia brasileira. Marcou-a um quadro de es-
tagnação ou retrocesso no contexto
socloeconômico e a
inexistência de urna políti-
ca de desenvolvimento ca-
paz de reverter o processo e
propiciar ao poder público
a capacidade de realização
de investimentos nos seto-
res básicos: educação, saú-
de. segurança e infra-estru-
tura física, em especial no
setor de transportes.

Como Estado (IUC luta
para manter uma posição
duramente conquistada - a de segunda força
econômica nacional -. Minas Gerais tam-
bém sofreu com a redução forçada de inves-
timentos em setores básicos e com a falta de
uma política estadual de transportes. Assim
é que, em 1992, ano em que circulavam
aproximadamente 3 lO milhões de toneladas
de cargas pelo Estado, sendo 4I , 8ck por

ferrovias, 53% por rodovias e 52% por
dutovias (as hidrovias não tiveram participa-
ção significativa), a situação da malha viária
era desalentadora.

Isso é particularmente
preocupante para uma unidade
da Federação cuja posição geo-
gráfica a coloca corno impor-
tante entrocarnento acro-
rodoferroviário no País (o qua-
dro a seguir demonstra a circu-
lação de mercadorias em Minas
Gerais).

As ferrovias em território
mineiro são responsáveis por
60% do transporte de cargas
realizado por essa modalidade

no País. A Vitória-Minas, operada pela Com-
panhia Vale do Rio Doce, tem 71% de sua
capacidade de carga ocupada, enquanto as
linhas da Rede Ferroviária Federal (RFFSA),
em Minas Gerais, têm taxa de ocupação de
88%. Não obstante esses fatos, as deficiênci-
as desse tipo de transporte são notórias e
constituem-se em gargalos que persistem há
décadas.

por PEDRO CARLOS GARCIA COSTA
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Se. por um lado, a Vitória-Minas, que opera em
menos de 800 km. é o mais avançado sistema ferroviário
nacional, com linhas duplas, moderno sistema de sinaliza-
ção e controle centralizado de tráfego, a RFFSA, em seus
5.300 km, tem graves problemas de frota, como a falta de
tração e a alta taxa de imobilização de vagões e locomoti-
vas, por deficiência de manutenção. Da mesma forma, sua
malha viária é antiga e de traçado excessivamente sinuoso,
com curvas fechadas e rampas com declividade muito alta.

CIRCULAÇÃO DE CARGAS

ORIGEM	 DESTINO	 (%)

MG	 FORA DE MG	 48

MG	 MG	 28

FORA DE MG	MG	 14
FORA- DE-MG	FORA DE MG	 10

Fonte: DER/MG

Agrava esse quadro a inexistência de terminais ferroviários
adequados a uma perfeita ligação com as demais modalida-
des de transporte.

Em seus 25.122 km de extensão, as rodovias
mineiras pavimentadas (75.8%) apresentavam, em 1992, a
seguinte condição de piso:

Portanto, para uma modalidade que transporta aproxi-
madamente 164 milhões de toneladas de cargas, 71,6% de
sua malha tem pavimentos de regulares a péssimos. Onera
ainda esse subsistema o fato de que, dos 756 municípios

CONDIÇÃO DO PAVIMENTO
	

% DE EXTENSÃO

BOM
	

28,40

REGULAR
	

49,00

RUIM
	

17,60

PÉSSIMO
	

5,00

mineiros, 170 não possuem ligação asfáltica comas malhas
federal ou estadual.

Há, portanto, uma elevação dos custos de fretes
pelo desgaste a que se submete a frota de veículos, em
decorrência das condições de conservação dos pavimentos.
Soma-se a esse quadro a existência de trechos de rodovias
já próxintos ao congestionamento. São exemplos disso a
BR-38 1 ,atualmente sendo duplicada: a BR-262. de Beti m,
passando por Belo Horizonte, até o Vale do Aço: a BR-040,
nos trechos Santos Dumont a Lafaiete e Belo Horizonte a
Sete Lagoas; e a BR-050, de Uberlândia a Uberaba.
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Assim, a modalidade rodoviária apresenta elevado
percentual de vias com pisos impróprios ao uso: sinalização
precária, saturação já próxima ao congestionamento em
diversos trechos. elevação dos índices de acidentes e falta de
complementação (ligações, por meio de estradas perma-
nentes, com as áreas de expansão das fronteiras agrícolas
estaduais, principalmente aquelas situadas ao norte do
paralelo 20).

Outras modalidades - O transporte por dutos foi
introduzido em Minas Gerais para atender à demanda de
óleo cru da Refinaria Gabriel Passos (Regap). cm Betini. A
necessidade de equacionar de forma eficiente o transporte
de minério de ferro da região de Ouro Preto/Mariana até os
portos do Espírito Santo gerou o desenvolvimento de
tecnologia nacional para a implantação do mineroduto da
Samarco, que leva polpa do minério até o porto de Ubu, na
costa capixaba. Essa mesma tecnologia permitiu à Fosfértil
transportar minério de rocha fosfática de Araxá a Uberaba.

Esses dutos somam hoje 1.250 km. Respondem a
solicitações de mercados específicos e têm como caracterís-
ticas o baixo custo operacional, a alta confiabilidade e
índices mínimos de acidentes. Atualmente, sua capacidade
e extensão estão sendo ampliados, com a construção do
gasoduto da Bacia de Campos a Belo Horizonte, passando
por Juiz de Fora. Também se projeta um poliduto. de
Paulínia, em São Paulo. a Brasília, com terminal em
Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Esse duto reduzirá a
receita anual de fretes da RFFSA em Minas em US$ 20
milhõcs,já que o abastecimento atual de combustíveis para
a Capital Federal é feito pela Regap, localizada na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

A aviação regional limita suas operações no Esta-
do a alguns poucos pólos regionais, atendidos por linhas
regulares de baixa densidade de tráfego. Essa situação não
condiz com a extensão territorial do Estado e com sua
localização estratégica no território nacional, que o trans-
forma em elo natural com outras unidades da Federação. E
elemento fundamental para a manutenção desse baixo nível
de atendimento a falta de aeródromos seguros e confiáveis
nas cidades-pólo regionais, para o estabelecimento de
linhas regulares de cargas e passageiros.

Atualmente, a única opção para uso da navegação
fluvial cm Minas Gerais é o médio curso do São Francisco,
para jusante de Pirapora até as cidades de Juazeiro e
Petrolina. na divisa da Bahia com Pernambuco. Nesse
trecho do rio, as instalações portuárias são precárias, e a
frota fluvial para cargas é muito reduzida. Por isso. a
participação das hidrovias na matri/, de ri npurte do
Estado é praticamente nula.
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Para reverter esse quadro, é preciso reativar e
modernizar a Franave, empresa que cuidada, navegação no
Rio São Francisco, e promover a integração de Minas à
hidrovia TietêlParaná, equipando e integrando os portos de
Iturama e Chaveslândia, 110 Triângulo, à rede de transpor-
tes de carga estadual.

Diretrizes - O PPAG (Plano Plurianual de Ação
Governamental) para o período de 92 a 95 estabelece as
diretrizes, com objetivos e metas, para os investimentos
públicos em transportes, baseadas em pressupostos entre
os quais se destaca: "o desenvolvimento integrado do setor
transportes é condição essencial para apoiar a retornada do
crescimento qualificado da economia mineira e garantir
competividade à sua produção".

Considerando o marco legal em que se insere a
questão dos transportes no Brasil, com atribuições especí-
ficas para a União e os estados em relação aos diferentes
segmentos da matriz setorial, o PPAG estabelece, entre
outras, as seguintes diretrizes:

promover e co-participar de esforços para au-
mento da integração física, operacional e gerencial dos
diversos modos de transporte, com base no conceito de
"corredorde transporte", que reforça o enfoque multimodal
e viabiliza as operações intermodais, sempre que se mostra-
rem mais eficientes;

• desenvolver esforços e consolidar mecanismos de
articulação institucional entre os três níveis de governo,
para integrar o planejamento e gestão do setor e viabilizar
projetos de transporte e sistema viário de interesse estraté-
gico para Minas Gerais;

• promover medidas para aprimorar os procedi-
mentos operacionais, buscando-se o aumento da produtivi-
dade dos sistemas e a melhoria da qual idade dos serviços de
transporte prestados;

• incentivar a maior participação da iniciativa
privada em diferentes atividades setoriais, respeitados os
interesses dos usuários e asseguradas e reforçadas as
funções típicas do poder público;

• avaliar os impactos ambientais e implementar
medidas mitigadoras, quando for o caso, nas decisões de
investimento no sistema viário e no transporte.

Com base nessas diretrizes, as secretarias estadu-
ais de Planejamento e Coordenação Geral e de Transportes
e Obras Públicas estão concluindo o Plano Multimodal de
Transportes do Estado de Minas Gerais (PMTIMG), para
recuperação, adequação, modernização e expansão da infra-
estrutura rodoviária, ferroviária, dutoviúi-ja e hidroviária
no próximo decênio.

A base para elaboração do PMTIMG foi um
completo diagnóstico da infra-estrutura de transportes da
rede estadual e suas conexões,' realizado nos últimos dois
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anos. Nesse período, foram cadastrados 25.122 km de
rodovias, 11.448 km de ferrovias, 2.276 km de hidrovias e
1.250 km de dutovias, as três últimas modalidades com
linhas dentro e fora do Estado. Foram também considera-
dos 30 terminais rodoferroviários, sete terminais rodo-
hidroviários (seis deles em estados vizinhos), três rodoferro-
hidroviários (um em Minas) e uma rede de armazenamento
de mercadorias, com capacidade para 3.7 milhões de tone-
ladas. O planejamento do PMT contemplou a elaboração de
um detalhado levantamento dos fluxos de carga e passagei-
ros, bem como um estudo socioeconômico do Estado,
dividido em 74 zonas de tráfego.

O PMT/MG, cujos objetivos e metas deverão ser
revistos anualmente, pretende transformar-se na mais po-
derosa ferramenta de planeamento da política setorial. O
excepcional banco de dados, montado a partir da fase de
diagnóstico do Plano, poderá ser utilizado por meio de
vários pacotes computacionais que integram o sistema.

Entre eles:
- Mamtra —Modelo de Análise e Planejamento

Multimodal de Transportes, com a oferta de transportes e
os modelos de geração de demanda, de distribuição e de
divisão modal; contém ainda a definição de rotas mínimas
e modelos de avaliação econômica para alternativas de
intervenção -obras públicas ou políticas - segundo critério
distributivo entre usuários, operadores e governo;

- G1S Plus - Sistema de Informações Geográfi-
cas. com o mapeamento das vias de tráfego sob a ótica da
análise e modelagem, procedimentos estatísticos e apresen-
tação gráfica: e

- HDM LII - para a rede multimodal (caminhos
mínimos) e análise de trechos rodoviários específicos.

Além do PMTIMG. a Secretaria Estadual de Trans-
portes e Obras Públicas e o Departamento de Estradas de
Rodagem (DER) têm linhas prograrnáticas, relacionadas a
seguir, para atuação na modalidade rodoviária.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 1994

SETOR DE TRANSPORTES - DEMANDAS PRIORIZADAS

REGIÃO DE PLANEJAMENTO	TRECHO RODOVIÁRIO / OBRA SOLICITADA

- CENTRAL/BARBACENA	 Asfaltamento das estradas que ligam Piranga a Lafaiete, Lafaiete a Santana, Ouro
Branco a Ouro Preto, Carandaí a Lagoa Dourada e Entre Rios à Rodovia Fernão
Dias.
Asfaltamento da BR-135, no trecho Antônio Carlos a Bias Fortes.

- CENTRAL/DIAMANTINA	 AsfaltamentO da rodovia que liga Diamantina a Corinto

II - MATA	 Asfaltamento da estrada que liga Muriaé a Ervália.
Abertura e asfaltamento da estrada Barão do Monte Alto-Muriaé.

III - SUL DE MINAS	
AsfaltamentO da estrada Liberdade (MG) a Quatis(RJ), reduzindo a distância entre
os municípios do Circuito das Águas e o Rio de Janeiro.
Acesso asfáltico do trevo São Lourenço-Carmo de Minas até Dom Viçoso, já com
12 km de terraplenagem, faltando 8 km e uma ponte.
Interligação da estrada Dom Viçoso-Virgínia a Campos do Jordão (SP), com
recapeamentO da BR-460 e MG-347 e implantação da BR-383, ligando o trevo de
São lourenço até Itajubá para atingir Campos do Jordão, interligando também
Virgínia-MarmelópOliS e Delfim Moreira.
RecapeamefltO e recuperação do acostamento da rodovia BR-460 (ligação
Lambari-Carmo de Minas).

IV - TRIÂNGULO:=PA,sfntO (conclusão) de 36 km da BR-153 ligando Campo Florido a Boa Sorte.
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O programa de recuperação ambiental das margens
das rodovias estaduais poderá ser posto em prática median-
te a obtenção de financiamento da ordem de 50 milhões de
reais. Se viabilizado, consolidará notável mudança de
postura do DERJMG, já iniciada com a realização de
estudos ambientais para a duplicação da BR-381. A recu-
peração das margens de rodovias, um dos maiores agentes
de focos de erosão no Estado, dará ao DER/MG a condição
de promotor do progresso, segundo OS preceitos do desen-
volvimento sustentável, contribuindo para que Minas Ge-
rais estanque o assoreamento dos cursos d'águae a destrui-
ção dos solos próximos às rodovias.

Por sua vez, o programa de construção de acessos
rodoviários pretende dotar 170 municípios mineiros de
ligação asfáltica às redes federal ou estadual. Para tanto,
pretende pavimentar trechos de estradas que variam de 3 a
130 km, totalizando cerca de 4.900 km, a um custo aproxi-
mado de 1.18 bilhão de reais. Se implementado. o Estado

terá todas as sedes municipais dotadas de ligações rodovi-
árias seguras e permanentes.

Outros programas importantes São OS que prevêem a
eliminação de trechos perigosos nas rodovias já existentes
e ode melhoria das condições de acesso às divisas estaduais
e zonas de expansão de fronteira agrícola, permitindo
melhores condições de escoamento da produção para o
Estado.

Por outro lado, é interessante observar as demandas
setoriais colhidas pela Assembléia legislativa nas Audiên-
cias Públicas Regionais em 1994— quadro abaixo—, posto
que traduzem solicitações concretas daquela que deve ser a
maior e mais legítima beneficiária dos programas e políti-
cas públicas: a sociedade mineira.

O autor agradece à AP'/DER-MG OS dados cedidos para a elaboração
deste artigo.

IV - TRIÂNGULO	 Asfaltamento (conclusão) de 36 km da BR-153 ligando Campo Florido a Boa Sorte.

V - ALTO PARANAÍBA	 Asfaltamento da rodovia que liga Serra do Salitre a Rio Paranaíba.
Reforma da estrada que liga a MG-190 ao posto da Gamelas, via Lagamar dos
Coqueiros, com extensão de aproximadamente 50 km, compreeendendo
alargamento, retificação e revestimento primário.

VI - CENTRO-OESTE	 Asfaltamento da MG-341, em especial o trecho Piumhi-Vargem Bonita-São Roque
de Minas-Medeiros.
Asfaltamento de 9 km ligando São Gonçalo do Pará à BR-262.
Asfaltamento da rodovia MG-170 ligando a rodovia MG-050 e Pimenta a Guapé.

VII . NOROESTE	 Ligação rodoviária do Município de Paracatu ao Distrito de Brasilândia,
compreeendendo a construção de duas pontes e a pavimentação asfáltica da
MGL-680, integrando Unaí, Bonfinópolis e Riachinho.

VIII - NORTE	 Asfaltamento da BR-479 no trecho Januária-Arinos, com extensão de 300 km.
Asfaltamento da BR-135, que liga o Município de Montalvânia a Januária.
Encascalhamento da BR-030 no trecho Montalvânia-Vila dos Gaúchos.

IX - JEQUITINHONHA/MUCURI	Conclusão do aslfaltamento da BR-367 no trecho Almenara-Salto da Divisa, com
extensão de 98 km.
Asfaltamento da MGT-251 (Pedra Azul-Pedra Grande) e da MG-406 (Pedra
Grande-Almenara), com extensão de 93 km.
Asfaltamento do trecho Araçuai-Francisco Badaró-Berilo.

X - RIO DOCE	 Construção e asfaltamento da estrada Caratinga a Ipanema.
Asfaltamento da estrada que liga Caratinga a Ipatinga, via Vargem Alegre.
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