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Fonte: IMEA. *Projeção para safra 2009/10;



Porto  Paranaguá

US$ 1.303,03/ha

US$ 87,08/ha (7%)

US$ 480,59/ha (58%)
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Custo 
Variável

Porto  
Paranaguá *

US$ 1.116,58/ha

US$  779,55/ha (52%)

US$ 144,01/ha (-3%)

Fonte: CONAB e IMEA 

*Paridade de exportação de 13/out/09.



Idealizado por instituições mato-grossenses, o Movimento 

Pró-Logística é uma união de forças entre diferentes setores 

da economia e da sociedade de Mato Grosso. 

Tendo como premissa que a Logística influencia e afeta a 

vida de todos os indivíduos, independentemente do 

segmento, profissão ou classe social o objetivo desta 

mobilização é acompanhar projetos de desenvolvimento 

logístico e propor soluções que possibilitem ganhos 

econômico, sociais e ambientais para o estado através da 

logística.



Hidrovia Teles Pires –Tapajós

Hidrovia do Tocantins - Araguaia

Ferrovia Ferronorte (até Cuiabá)

Ferrovia Leste-Oeste

BR 163 – MT/PA

BR 158 - MT

BR 364 - MT

Pavimentação da MT 020 (Trecho 

Paranatinga – Canarana)

Construção da BR 242 (Trecho 

ligando Sorriso a Ribeirão 

Cascalheira)

Estruturação de Portos do Norte e 

Nordeste







Municípios: 38

População (hab): 610.708 ou 21% da população do Estado.

Produção de Grãos:  12,0 milhões de toneladas ou 43% da produção de MT

Área Total (ha): 25.776.800 ou 29% da área do Estado

Área de Agricultura (ha): 2.707.075 ou 42% da área agrícola do Estado

PIB médio ( R$1000 ): 186.229

PIB médio ( per capita ): 12.713

Beneficiados:



Benefícios econômicos:



Benefícios sociais:



Emissões de Co2

com o escoamento

da produção

Benefícios ambientais:





Municípios: 39

População (hab): 506.759 ou 18% da população do Estado.

Produção de Grãos: 13,3 milhões de toneladas ou 47% da 

produção de MT

Área Total (ha): 28.585.200 ou 32% da área do Estado

Área de Agricultura (ha): 3.052.417 ou 48% da área agrícola 

do Estado

PIB médio ( R$1000 ): 165.848

PIB médio ( per capita ): 13.242

Beneficiados:



Benefícios econômicos:



Benefícios socioambientais:





Municípios: 41

População (hab): 673.087 ou 24% da população do Estado.

Produção de Grãos:   14,7 milhões de toneladas ou 53% da 

produção de MT

Área Total (ha): 28.826.100 ou 32% da área do Estado

Área de Agricultura (ha): 3.181.656 ou 53% da área agrícola 

do Estado

PIB médio ( R$1000 ): 210.341

PIB médio ( per capita ): 13.484

Beneficiados:



Benefícios econômicos:



Benefícios socioambientais:





Beneficiados:

Municípios: 59

População (hab): 878.588 ou 31% da

população do Estado

Produção de Grãos: 21,1 milhões de

toneladas ou 75% da produção de MT

Área Total (ha): 45.157.500 ou 50%

da área do Estado

Área de Agricultura (ha): 4.927.436 ou

77% da área agrícola do Estado

PIB médio ( R$1000 ): 207.292

PIB médio ( per capita ): 14.523



Benefícios econômicos:



Benefícios sociais:



Emissões de Co2

com o escoamento

da produção

Benefícios ambientais:



1 - Multiplicadores de Renda pelo turismo 

a- Aumento do Ecoturismo por maior acessibilidade 

b - Construções hoteleiras, alimentícias e de entretenimento

c - Consciência social de preservação ambiental para 

continuidade do empreendimento 

d- Emprego

e- Renda 

f- Desenvolvimento



2 - Redução de acidentes de trânsito

3 - Menor tempo no trânsito interestadual: menor tempo 

para UTI's móveis e menor tempo para crianças e 

adolescentes de zona rural chegar às escolas (ganho de 

horas de sono)

4 - Redução no valor do seguro de caminhões e 

caminhonetes

5 - Barateamento das mercadorias por redução de frete: 

remédios, frutas, verduras, roupas

6 - Menor gasto com manutenção logística

7 - Atratividade para instalação de novas indústrias
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