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01.  Resumo 

A soja é um dos produtos mais exportados pelo Brasil e tem sua maior 

produção no Mato Grosso. Por ser um produto de baixo valor agregado e 

transportado em grandes volumes é necessário o uso de um modal de transporte 

com elevada capacidade e baixo custo, mesmo não havendo muitas vantagens. 

Como mais da metade de toda a produção atualmente é escoada para os portos de 

Santos, Paranaguá e São Francisco do Sul, que ficam a de mais de 2200 km da 

origem, utilizando o modal rodoviário o custo se torna elevado. O objetivo foi 

desenvolver uma pesquisa para encontrar uma forma de agilizar esse processo 

abordando a utilização de uma nova rota para realizar esse escoamento, retirando 

parte de produtos de exportação dos portos do sudeste do país. Porém, a questão 

que deu início à este estudo foi a dúvida se essa nova rota terá infraestrutura 

logística e capacidade para receber o volume de grãos que serão escoados por lá 

futuramente, principalmente em tempos de super safra. 

 

02.  Introdução 

A soja é um dos mais importantes produtos agrícolas de exportação para o 

país. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2014), no 

levantamento de produção de grãos na safra 2012/13, a soja gerou uma colheita de 

85,5 milhões de toneladas, número 4,8% acima da safra anterior. E o estado do 

Mato Grosso possui uma grande participação nessa produção, já que o cultivo foi de 

23,5 milhões de toneladas na safra 12/13, obtidos em 7,8 milhões de hectares, esse 

volume representa 24% de tudo que o Brasil produz (CONAB, 2014). Deste total de 

grãos mato grossense cultivado, 70% são escoados para os portos de Santos, 

Paranaguá e São Francisco do Sul, uma viagem de mais de 2200mil km da origem, 

predominando o modal rodoviário. 

Segundo Fleury (2005), produtos de baixo valor agregado e em grandes 

volumes, como a soja, necessitam de um modal de transporte de elevada 

capacidade e baixo custo unitário, mesmo que não tenham outras vantagens, como 

frequência e disponibilidade.  

Há uma nova alternativa de corredor de exportação para a soja com o objetivo 

de escapar do sistema portuário do sudeste e reduzir os custos logísticos. Esse 

sistema terá capacidade de escoar até 20 milhões de toneladas de grãos por ano e 

usará os modais rodoviário, fluvial e marítimo.  



A nova rota, também chamada de saída pelo norte, terá muitos investimentos 

privados de grandes empresas como a Cargil, Bunge e Cianport. Os grãos que 

saem dos municípios de Sorriso (MT) e Sinop (MT), por exemplo, percorrerão a 

rodovia BR 163 até um transbordo em Mirituba (PA) e navegarão em barcaças pelo 

rio Tapajós e Amazônia até os Portos de Santarém (PA), Santana (AP) e Vila do 

Conde (PA). A distância percorrida de caminhão será de 1010mil km, ou seja, 50% a 

menos do Porto Santista (REVISTA AMAZÔNIA, 2014). 

A questão é se essa nova rota de escoamento da soja terá infraestrutura 

logística e capacidade para receber todo o volume do grão, devido aos recordes das 

safras todos os anos, ou se ainda precisaremos escoar soja mato grossense pelos 

portos do sudeste e sul do país.  

 

03.  Objetivo 

O objetivo deste artigo é analisar a nova rota de escoamento da soja, através 

dos portos da região Norte, bem como os investimentos que serão realizados nesta 

região para atender toda a demanda do grão. 

 

04.  Metodologia 

Para a realização deste artigo, foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica 

para leitura referente à Infraestrutura logística. Além de pesquisas realizadas em 

sites conceituados na área, foram consultados artigos acadêmicos, revistas da área 

e reportagens ligadas sobre o assunto tratado para enriquecer o desenvolvimento da 

pesquisa. 

 

05.  Desenvolvimento 

Corredor de exportação é um sistema integrado de transporte e 

armazenamento. Está diretamente ligado com o transporte multimodal e intermodal, 

ou seja, utiliza-se mais de um modal de transporte para levar o produto de sua 

origem até o destino. 

O município de Sorriso é considerado o maior produtor de soja do país. Está 

situado na região norte do estado de Mato Grosso, as margens da BR-163, sendo 

esta muito importante para o escoamento de grãos do Mato Grosso e faz 

interseções com outras rodovias importantes, e com a BR-242. 



06. Considerações Finais 

A nova alternativa de escoamento da soja se mostra promissora, visto a maior 

proximidade aos portos do Norte do país e com menores impactos nos custos 

logísticos e o uso da intermodalidade. Empresas privadas estão investindo 

fortemente para que esse novo corredor se torne realidade e que tenha capacidade 

suficiente para desafogando o Porto de Santos e Paranaguá, aumentando a 

competitividade do país e maior lucratividade para os produtores. 

Contudo não adiantará novas estações de transbordo, armazéns 

automatizados, novos terminais portuários e embarcações nos portos da região 

norte se a pavimentação da BR 163 não sair do papel. O sistema precisa estar todo 

integrado e funcionando em condições adequadas. 

Com base na pesquisa e as circunstâncias em que o sistema de transporte e 

a situação atual do escoamento da soja se encontram, é evidente que quando esse 

novo corredor entrar em funcionamento diminuirá o tempo de viagem, custo do frete 

e no valor final do produto, porque o transporte hidroviário é o mais viável 

economicamente para produtos de baixo valor agregado e grande volume, já que 

cada comboio de barcaças pode transportar até 30 mil toneladas de grãos, 

eliminando 800 caminhões das rodovias. Vale ressaltar que, investimentos públicos 

e privados e as concessões são de extrema importância para resolver os problemas 

dos gargalos de infraestrutura brasileira e a criação de outras novas alternativas 

para não sobrecarregar nenhuma região específica.  
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