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S U M Á R I O



A Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base – Abdib realiza o 1º Fórum de 

Infraestrutura Regional edição Nordeste, tendo como anfitrião o Estado do Piauí.

A Região Nordeste foi escolhida para a realização do 1º fórum regional por apresentar 

inúmeras oportunidades para investimentos em infraestrutura.

Importante destacar as potencialidades da região para geração de energia por fontes limpas, 

solar e eólica, e a localização privilegiada dos portos e aeroportos mais próximos aos 

mercados americano e europeu, o que incentiva o fortalecimento da rede de transportes, 

com enorme potencial para atração e desenvolvimento de projetos.

A região tem ainda inúmeras oportunidades para atração de turistas do Brasil e de diversas 

regiões do mundo. Para a exploração de todas as potencialidades do setor é imprescindível 

uma infraestrutura que responda às necessidades dos visitantes de forma eficiente.

No intuito de colaborar na promoção da Região Nordeste a Abdib preparou esse caderno 

com indicadores da região e principalmente a apresentação dos principais projetos de 

infraestrutura dos nove estados.

O investimento em infraestrutura é uma grande oportunidade para o desenvolvimento da 

região gerando renda, emprego, crescimento da indústria local e melhoria para atração de 

turistas.

A Abdib e o estados da Região Nordeste desejam a todos um evento produtivo.

Documento elaborado pela Diretoria de Planejamento e Economia da Abdib.



PIB da região Nordeste = R$ 898 bilhões 
- valores correntes (dados de 2016) 
(14,3% do PIB brasileiro)

População Região Nordeste = 56.915.936 hab.
(27,6% do Brasil) (em 2016)

PIB per capita = R$15.779 em 2016
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do Nordeste e
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governos estaduais 
/ PIB (%)

Fonte: Elaboração própria com 
base nos dados do IBGE e do 
Tesouro Nacional.

Participação dos setores 
no PIB em 2016

Fonte: Elaboração própria com 
base nos dados do IBGE.

Agropecuária

Indústria

Serviços

Saneamento 
Atendimento de água, coleta 
e tratamento de esgoto (%)

Fonte: Elaboração própria com base 
nos dados do SNIS do Ministério do 
Desenvolvimento Regional. Dados de 2017.
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Energia Elétrica
Total de energia

consumida no Brasil
e participação do

consumo da região
NE (GWh)

Fonte: Elaboração própria com 
base nos dados da EPE.
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Transportes
Rodovias -

estado geral da
rodovia

Fonte: Elaboração própria com 
base nos dados da CNT - Pesquisa 

CNT de Rodovias 2018.
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Fonte: Elaboração própria com 
base nos dados do IBGE.
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Fonte: Elaboração própria com 
base nos dados do Selurb e PwC.
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Transportes
Rodovias - Malha
Rodoviária Brasileira
e Nordeste (km)

Fonte: Elaboração própria com 
base nos dados da CNT.

Malha rodoviária
Total - em 2017

1.720.701
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445.404
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Principais projetos regionais no Nordeste

Projeto: Transposição do Rio São Francisco

Descrição do projeto: O Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF é o maior projeto de segurança hídrica no 
Brasil e atenderá cerca de 400 municípios e 13 milhões de habitantes. Envolve a manutenção da infraestrutura cons-
truída, da faixa de domínio, do bombeamento e dos sistemas hidromecânicos, sendo possível a exploração do alto 
potencial de geração de energia fotovoltaica da região, da facilidade de interligação às redes do Sistema Interligado 
Nacional e das áreas já desapropriadas que compõem o parque. O objeto do projeto é composto por aproximada-
mente 477 km do sistema adutor (canais, túneis, aquedutos e barramentos). Investimentos já realizados nos eixos 
principais de R$ 12 bilhões.
Investimentos estimados: R$ 6.000.000.000,00 (investimento para os ramais associados)
Responsável pela modelagem e estudos: BNDES/ PPI/ MDR/ ME.
Modelo de exploração: PPP ou concessão.
Remuneração: Contraprestação e receitas acessórias
Procedimento de contratação: Através de leilão (menor tarifa)
Duração do contrato: 35 anos

Projeto: Ferrovia Transnordestina

Descrição do projeto: Ferrovia com 1.728 km ligando Eliseu Martins (PI) aos portos de Pecém (CE) e Suape (PE).
Viabilidade do projeto: Forte demanda para escoamento de produtos agrícolas e minérios com interligação aos 
portos para exportação dos produtos.
Investimentos estimados: R$ 7.000.000.000,00 (investimento estimado para a conclusão do projeto).

Resíduos Sólidos
Índice de sustentabilidade da
limpeza urbana - ISLU 2018 -
média por Estado

Fonte: Elaboração própria com base 
nos dados do Selurb e PwC.
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Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE)

O PRDNE apresenta uma agenda de desenvolvimento para os próximos 12 anos na área de atuação da Sudene, com 
vigência de quatro anos e revisado anualmente, tramitando juntamente com o Plano Plurianual (PPA) do Governo 
Federal 2020-2023, a ser implementado a partir de 2020, em 41 cidades e nas 9 capitais da região. Dentre os objetivos 
do PRDNE na área de infraestrutura podemos destacar: universalização do saneamento básico, reforço da infraestru-
tura hídrica e o fortalecimento da infraestrutura logística. A seguir listamos projetos / ações importantes para o desen-
volvimento regional que demandam ações na área de infraestrutura. 
(Fonte Sudene. Disponível em http://www.sudene.gov.br)

Comunicação digital
Projetos / Ações
• Expansão da rede de fibra óptica no território nordestino com backhaul em todas as cidades grandes e intermediá-
rias (Cinturão Digital do Nordeste);
• Ampliação da rede de transporte de alta capacidade com backhaul terrestre em todos os municípios, usando 
quando não houver viabilidade técnica-econômica para fibra, rádios digitais licenciados;
• Ampliação da banda larga fixa residencial para todas as cidades, priorizando as cidades intermediárias;
• Ampliação da rede de telefonia móvel 4G em distritos-sedes com população abaixo de 30 mil habitantes ainda sem 
atendimento;
• Expansão do serviço móvel pessoal com tecnologia 3G ou superior em distritos não-sedes ainda sem atendimento, 
com possibilidade de utilização da tecnologia via satélite para aqueles de difícil acesso.

Energias limpas
Projetos / Ações
• Implantação de parques de energias renováveis;
• Propagação do uso de energia solar distribuída nas comunidades e nas pequenas e médias unidades produtivas;
• Implantação de placas coletoras de energia solar sobre os canais e energia eólica no entorno dos canais do Rio São 
Francisco – PISF ;
• Ampliação e melhoria na transmissão de energia;
• Ampliação da malha de gás natural.

Integração logística regional
Projetos / Ações
• Construção, ampliação e recuperação de rodovias integradoras – BR - 116 (Fortaleza - Sudeste); BR - 110 (Areia 
Branca - Salvador); BR - 020 (Fortaleza - Barreiras); BR - 235 (Aracaju - Norte); BR - 222 (Fortaleza - Açailândia); MA - 
006 (BR 222 - BR 235); Rodovia Trancerrados (PI 397); BR 304 (Natal - Fortaleza);
• Implantação e recuperação de ferrovias integradoras - Ferrovia Centro Leste (FIOL) - Ilhéus/Barreiras; Integração 
FIOL/Ferrovia Norte-Sul - Barreiras/Figueirópolis; Ferrovia Centro Atlântica - Belo Horizonte/Aratu/Petrolina; Ferrovia 
Nova Transnordestina - Suape/Eliseu Martins/Pecém; Integração Ferrovia Nova Transnordestina/Ferrovia Norte-Sul - 
Eliseu Martins/Balsas; Integração Transnordestina/São Francisco (Salgueiro/Petrolina); Ferrovia Litorânea (Municípios 
Litoral - Natal/Salvador);
• Ampliação e recuperação de portos;
• Construção, ampliação e recuperação da Hidrovia do São Francisco;
• Apoio à estruturação de projetos de rodovias estaduais e aeroportos.

Desenvolvimento urbano
Projetos / Ações
• Fomento às cidades inteligentes;
• Ampliação do acesso à habitação de interesse social;
• Implantação e melhoria da infraestrutura de mobilidade urbana;
• Implantação de infraestrutura de integração metropolitana – Arco Metropolitano do Recife, Arco Rodoviário de 
Fortaleza, Rodoanel de Teresina, Ponte Salvador-Itaparica, Ponte Cabedelo-Lucena;
• Ampliação e implantação da rede de transporte metroviário de alta capacidade de Fortaleza, VLT de Maceió e Cam-
pina Grande;
• Implantação e melhoria da macrodrenagem urbana;
• Requalificação da infraestrutura urbana nos espaços de uso público;
• Apoio ao planejamento urbano.
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Saneamento básico
Projetos / Ações
• Implantação e melhoria da infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário para municípios lindei-
ros do Rio São Francisco;
• Implantação e melhoria da infraestrutura de abastecimento de água;
• Implantação e melhoria da infraestrutura de esgotamento sanitário (urbano e rural);
• Desenvolvimento e difusão de soluções inovadoras para redução de perdas nos sistemas de abastecimento de 
água.

Complementação da infraestrutura e implementação da governança do Projeto de Integração do Rio São Fran-
cisco - PISF
Projetos / Ações
• Observatório do PISF;
• Conclusão do PISF com complementação dos eixos e canais, integração do sistema, construção de adutoras e 
articulação das barragens;
• Criação da governança do PISF;
• Revitalização e conservação da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco;
• Implantação de placas coletoras de energia solar sobre os canais e energia eólica no entorno dos canais do Rio São 
Francisco - PISF.

Gestão integrada da oferta e do uso dos recursos hídricos
Projetos / Ações
• Observatório dos recursos hídricos do Nordeste;
• Projeto de segurança hídrica do Nordeste, com base nos projetos identificados no Plano Nacional de Segurança 
Hídrica (PNSH), elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR e pela Agência Nacional de Águas - 
ANA;
• Projeto de gestão integrada dos usos dos recursos hídricos de forma participativa;
• Apoio aos Estados para desenvolvimento institucional e gerenciamento dos instrumentos da política de recursos 
hídricos, inclusive a expansão de capacidades e de educação ambiental;
• Projeto de segurança de barragens;
• Complementação da oferta de água (reuso, dessalinização e redução de desperdícios e perdas);
• Projeto de qualidade das águas nos corpos d´água do Nordeste e do semiárido;
• Consolidação dos núcleos de pesquisa climática e de recursos hídricos nos Estados do Nordeste.
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Lorem ipsum

Participação dos setores no PIB em 2016

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE.
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Fonte: Elaboração própria com base 
nos dados do SNIS do Ministério do 
Desenvolvimento Regional. Dados de 2017.
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Energia elétrica
Geração e consumo 
- (GWh) em 2017

Fonte: Elaboração própria com 
base nos dados da EPE.

Transportes
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Fonte: Elaboração própria com 
base nos dados da CNT - Pesquisa 
CNT de Rodovias 2018.
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Principais projetos de Alagoas

Projeto: Concessão da operação do aeroporto regional de Maragogi

Investimentos estimados: R$ 96.000.000,00
Forma de contratação: Concessão da operação
Descrição do projeto: O aeroporto regional de Maragogi/AL terá um terminal de passageiros com mais de 1.000m², 
pista de pouso e decolagens (2.200m x 45m) com capacidade de suportar aeronaves classe 4C (Boeing 737-800, 
Airbus A321) e será dotado de equipamentos de navegação aérea. A infraestrutura possibilitará a movimentação de 
cem mil passageiros anuais (número estimado para os primeiros anos de operação).
Importância do projeto para o Estado: A cidade de Maragogi/AL, região de forte apelo turístico, é estrategicamente 
muito bem localizada por estar na divisa dos Estados de Pernambuco e Alagoas, estando 144km de Maceió/AL, 
133km de Recife/PE e 87km de Porto de Galinhas/PE. Maragogi recebe uma média de 800 mil visitantes nacionais e 
internacionais por ano, sendo a cidade que mais recebe turistas no Brasil que ainda não possui um aeroporto. A infra-
estrutura de turismo é repleta de resorts e possui novos empreendimentos de hotelaria em construção.

Projeto: VLT / Monotrilho metropolitano de Maceió – aeroporto/centro

Investimentos estimados: R$ 2.304.000.000,00
Forma de contratação do projeto: Não definido
Descrição do projeto: O VLT/Monotrilho é um projeto de mobilidade e renovação urbana por meio de um sistema 
leve sobre trilho eletrificado em vias urbanas segregadas com aproximadamente 20,1 quilômetros de extensão. Será 
implantado um sistema de transporte coletivo de massa, de média/alta capacidade, que irá interligar o centro de 
Maceió ao Aeroporto Zumbi dos Palmares, podendo ser adotada a tecnologia de VLT - veículo leve sobre trilho ou 
monotrilho. O tronco alimentador compreenderá a avenida Fernandes Lima, avenida Durval de Góes Monteiro e a 
rodovia BR-104. As composições contarão com piso baixo para dar acessibilidade, a alimentação será elétrica e 
haverá um intervalo mínimo entre as viagens de 5 minutos. O projeto contemplará 2 terminais extremos - central e 
aeroporto, 4 terminais de integração modal e 13 estações de embarque e desembarque.
Importância do projeto para o Estado: O projeto proporcionará a ligação do centro da cidade com o aeroporto e 
permitirá atender às duas necessidades básicas da população 1) A integração dos diversos modais de transporte, 
desde o transporte aéreo até o transporte intermunicipal e interestadual por ônibus, dando maior mobilidade; 2) O 
atendimento ao desejo de realização de viagens para desenvolver as atividades diárias da população da Região 
Metropolitana, sejam elas trabalho, lazer, saúde, escola, entre outras.

Projeto: Implantação, operação e manutenção de usinas fotovoltaicas

Investimentos estimados: R$ 190.125.000,00 (CAPEX ano 1)
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: Implantação, operação e manutenção de usinas fotovoltaicas no Estado de Alagoas para com-
pensação do consumo de energia elétrica verificado em unidades consumidoras classificadas como poder público e 
serviço público. No total são seis projetos com potência total instalada de 37,5 MW, com produção de energia 
estimada para o primeiro ano de 76,3 GWh.
Importância do projeto para o Estado: O projeto servirá como mecanismo de proteção do orçamento do Estado 
contra alta no preço futuro da energia elétrica, incentivará a transição do Estado para o consumo de eletricidade 
proveniente de fontes tecnológicas e renováveis e criará novas oportunidades de empregos diretos e indiretos possi-
bilitando geração de receita para os municípios beneficiados com o projeto.

Projeto: Transferência do porto de cargas de Maceió para Coruripe

Investimentos estimados: Será definido pelo escopo do projeto.
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: O porto de Maceió possui as seguintes características: ancoradouro com oito berços; cinco 
armazéns, sendo quatro externos com 1.600 m² de área e capacidade 12.000m³ cada. Possuí também um armazém 
interno com 6.000m² de área e 15.000 m³ de capacidade. Coruripe possui condições ambientais e geográficas estra-
tégicas, é a única região ambientalmente possível, sendo uma região estratégica para a produção de açúcar, petróleo 
e mineração.

Fonte: Governança corporativa – Gabinete do governador de Alagoas.12



Projeto: Parque Tecnológico de Alagoas

Investimentos estimados: R$ 90.000.000,00
Forma de contratação: Não definido
Descrição do projeto: Realizar ajustes no modelo de gestão, melhorias e compra de novos equipamentos nos Pólos 
agroalimentares de Arapiraca/AL e Batalha/AL e no Pólo Tecnológico de Alagoas, possibilitando incentivar a criação 
de produtos e serviços a partir de pesquisas realizadas (startups), fomentando o crescimento através de programas 
de aceleração e captação de investimentos e negócios (investidores) e gerando interesse e atração de investimentos 
para projetos e empresas locais (empresas âncoras).
Importância do projeto para o Estado: O investimento no Parque Tecnológico possibilitará ao Estado a atração de 
pequenas, médias e grandes empresas, gerando mais receita. Importante para o desenvolvimento das regiões 
circunvizinhas dos pólos tecnológicos, qualificando e atraindo pessoas e empreendimentos, incrementando a econo-
mia local e aumentando a participação das empresas de base tecnológica no PIB estadual. Além disso, irá fomentar 
a economia local, com atração de novas empresas de diferentes segmentos, restaurantes, mercados, farmácias, 
lojas, gerando inúmeros empregos indiretos. Irá incentivar a interação entre as empresas de base tecnológica, as 
instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento e as incubadoras de empresas com atividades intensivas em 
ciência, tecnologia e inovação. Será fundamental para o aumento da geração de emprego e renda com o desenvolvi-
mento dos municípios, por meio da atração de investimentos em inovação tecnológica.

Projeto: Gestão do canal adutor do sertão alagoano
Investimentos estimados: R$ 2.300.000.000,00 (valor já investido)
Forma de contratação do projeto: Não definido
Descrição do projeto: Maior obra de infraestrutura hídrica em Alagoas com 250km de extensão e captação de água 
a partir do Rio São Francisco, Lago do Moxotó, que beneficiará 42 municípios e mais de um milhão de alagoanos. 
Com três trechos concluídos e o quarto em execução o canal possui água até o quilômetro 115 e obras, com recursos 
garantidos, até o quilômetro 123,4. O ativo esta pronto e em operação com vazão atual de 5,34m³/s, podendo ser 
aumentada para 8m³/s na atual fase da obra. Terá vazão total de 32m³/s quando atingir o quilômetro 250. Sua área de 
abrangência contempla parcialmente sete microrregiões homogêneas de Alagoas, compreendendo o sertão e agres-
te alagoano. Encontra-se a 219 quilômetros do porto e aeroporto de Maceió e a 38 quilômetros do aeroporto de Paulo 
Afonso-BA. Possui infraestrutura rodoviária e energética próximo ao canal, tem como vias de acesso, as BR 316 e 423 
e as AL 220 e 130.
Importância do projeto para o Estado: O Canal do Sertão é a solução definitiva para resolver a oferta de água no 
sertão, bacia leiteira e agreste de Alagoas, com o objetivo central de promover o desenvolvimento socioeconômico 
da região de forma sustentável, garantindo maior qualidade de vida, renda e nível de emprego. Com finalidade de 
múltiplo uso, podemos destacar o aproveitamento hidro agrícola e abastecimento urbano e rural. O Canal do Sertão 
Alagoano poderá gerar uma forte cadeia produtiva e excelentes oportunidades de negócios, como: a) o fornecimento 
de água de qualidade para consumo humano, b) irrigação (área de 40.000 hectares), com vocação para a fruticultura, 
c) geração de energia fotovoltaica, d) desenvolvimento da pecuária de corte por sistema semi-intensivo e intensivo, 
e) implantação de indústrias ligadas à agricultura e pecuária.

Projeto: Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco, ligando Penedo-AL e Neópolis-SE 
(projeto regional)

Investimentos estimados: R$ 280.000.000,00 a R$ 320.000.000,00
Forma de contratação do projeto: Não definido
Descrição do projeto: Implantação de uma ponte sobre o Rio São Francisco com duplicações na malha viária existente 
entre as rodovias estaduais AL 225 e SE 335 (Penedo/AL – Neópolis/SE). O empreendimento possui um sistema viário 
com extensão total de 12.246 metros, incluindo a construção de uma ponte sobre o Rio São Francisco de 1.080 metros.
Importância do projeto para o Estado: A construção da ponte sobre o Rio São Francisco é um desejo antigo da popu-
lação ribeirinha dos dois municípios e trará desenvolvimento e viabilidade econômica para os dois Estados. A área em 
estudo possui diversos atrativos turísticos a serem explorados onde o novo projeto pode trazer ampliações neste setor.

Importância do projeto para o Estado: A transferência para o município de Coruripe, litoral sul do Estado de Alago-
as, possibilitará que o porto esteja mais próximo da produção exportada pelo Estado. Além disso, com a desativação 
do porto de Maceió a área do porto será disponibilizada para futura exploração imobiliária.

Fonte: Governança corporativa – Gabinete do governador de Alagoas. 13



PIB = R$ 258.649 milhões 

(dados de 2016)

População = 15.276.566 hab.

PIB per capita = R$ 16.931
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Participação dos setores no PIB em 2016

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE.

Saneamento 
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Fonte: Elaboração própria com base 
nos dados do SNIS do Ministério do 
Desenvolvimento Regional. Dados de 2017.
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Energia elétrica
Geração e consumo 
- (GWh) em 2017

Fonte: Elaboração própria com 
base nos dados da EPE.
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Fonte: Elaboração própria com 
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Principais projetos da Bahia

Projeto: Ponte Salvador – Itaparica

Investimentos estimados: R$ 5.300.000.000,00
Etapa atual: Projeto está em fase de revisões de estudos técnicos. A previsão é que o edital de licitação para cons-
trução do Sistema Viário do Oeste seja lançado ainda em 2019 e a perspectiva de realização do leilão no primeiro 
semestre de 2020.
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: A Ponte Salvador-Itaparica terá 12,4 quilômetros de extensão e será a maior ponte sobre 
lâmina d’água da América Latina. O equipamento contará com um trecho estaiado de 36 metros, presença de 2 
pistas com 3 faixas cada com acostamento. A expectativa é de alcançar 151,6 mil veículos por dia durante os anos 
de operação. A ponte é parte de um novo eixo rodoviário, que pretende configurar a rede urbana e a matriz logística 
da região criando um novo vetor de desenvolvimento do estado. Em Salvador, o acesso a ponte será na região de 
Água de Meninos e terá conexão com a Via Expressa já existente a fim de distribuir o tráfego na cidade. Na Ilha de 
Itaparica, a cabeceira da ponte ficará na região de Gameleira.
Importância do projeto para o Estado: A construção da Ponte Salvador-Itaparica será um novo vetor desenvolvimen-
to no território baiano e vai impactar diretamente 4,4 milhões de habitantes e quase 10 milhões em cerca de 250 
municípios do estado. Uma nova alternativa de entrada em Salvador, ampliando a infraestrutura logística do território 
baiano, em conjunto com outras iniciativas em desenvolvimentos como o Porto Sul e a Ferrovia Oeste-Leste. A 
ligação direta entre a capital baiana e a Ilha de Itaparica também proporcionará a expansão do turismo no Litoral Sul, 
que, apesar de seu grande potencial, ainda registra um percentual baixo de investimentos.

Projeto: Aeroporto de Bom Jesus da Lapa

Investimentos estimados: R$ 20.000.000,00
Forma de contratação do projeto: Inicialmente, o aeroporto em operação será administrado pelo Governo do 
Estado. Porém, existe estudo que indica uma demanda existente no modal de transporte aéreo para Bom Jesus da 
Lapa com aproximadamente 2,5 milhões de passageiros por ano. Se os dados confirmarem, irá despertar o interesse 
da iniciativa privada e será aberto processo de licitação. A conclusão do projeto para a implantação do equipamento 
aconteceu em fevereiro de 2019. A próxima etapa é o processo de licitação para a realização da obra.
Descrição do projeto: O envolvimento da malha urbana no atual aeroporto de Bom Jesus da Lapa, na região do 
Velho Chico, não permitia a operação com a aviação regular por conta das restrições operacionais. O novo aeroporto 
de Bom Jesus da Lapa ficará localizado em uma nova área patrimonial. A construção do equipamento visa atender a 
necessidade para o tráfego com aviação geral e regular. Para isso, o projeto inclui a implantação de uma pista de 
pouso e decolagem com 1.550m por 30m de largura.
Importância do projeto para o Estado: Na Bahia, o município de Bom Jesus da Lapa se destaca pelo turismo religio-
so, com a participação de fieis na romaria, e também pela presença de parques solares. A cidade da região do Sertão 
Produtivo possui aproximadamente 69 mil habitantes e chega a receber 2,5 milhões de turistas por ano, segundo a 
administração do Santuário de Bom Jesus da Lapa. Em energias renováveis, o município possui 1/3 dos parques 
solares baianos com oito empreendimentos em atividade. O novo aeroporto irá contribuir na atração de mais visitan-
tes para a região e na atração de novos investimentos para a geração de energia elétrica a partir da fonte solar no 
estado.

Projeto: Nova rodoviária de Salvador

Investimentos estimados: R$ 120.000.000,00
Início do projeto: em processo de licitação
Forma de contratação do projeto: Concessão pelo período de 30 anos.
Descrição do projeto: A nova Rodoviária de Salvador ficará localizada no bairro de Águas Claras, considerado um dos 
mais populares da capital baiana. Ás margens da BR-324, o equipamento terá importância no desenvolvimento 
econômico do estado. O prazo de construção é de três anos. Em uma área de 200.000 m², a rodoviária será mais 
moderna e integrada ao sistema de transporte da capital baiana, além disso se ligará a estação do Metrô de Águas 
Claras, com o terminal de transporte de ônibus metropolitano e urbano e, futuramente, com o corredor de BRT, na 
Avenida 29 de março. Em comparação a atual rodoviária, a parte do terminal triplicará de tamanho de 22.000 m² para 
70.000m².

Fonte: Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado da Bahia.16



Importância do projeto para o Estado: A construção da nova Rodoviária de Salvador se faz necessária por não 
existir mais espaço para ampliação do atual terminal. A escolha pela implantação do equipamento é devido à mobili-
dade urbana da capital baiana. A região do Iguatemi, em que está o atual terminal rodoviário, se tornou um importan-
te centro econômico de Salvador e a expansão do entorno da área não permite a realização da obra no local. No 
trânsito, o Iguatemi tem problemas de congestionamento por conta do grande fluxo de veículos. A saída do terminal 
de Salvador desta região tem a expectativa de diminuir a circulação de, ao menos, 500 veículos por dia. Em Águas 
Claras, a nova rodoviária ficará localizada próxima a BR-324 e será um importante vetor de desenvolvimento econômi-
co para a região.

PIB = R$ 138.379 milhões 

(dados de 2016)

População = 8.963.633 hab.

PIB per capita = R$ 15.437
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Fonte: Elaboração própria com 
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Tesouro Nacional.
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Saneamento 
Atendimento de água, coleta 

e tratamento de esgoto (%)

Fonte: Elaboração própria com base 
nos dados do SNIS do Ministério do 

Desenvolvimento Regional. Dados de 2017.
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Principais projetos do Ceará

Projeto: Arena Multiuso – Castelão

Valores estimados: R$ 813.000,00 (contraprestação mensal)
Conclusão do projeto: 2040
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: gestão, operação, manutenção do estacionamento coberto, do pátio externo e do estádio.
Importância do projeto para o Estado: O Estádio Castelão é o maior e mais importante estádio no Ceará. Foi cons-
truído originalmente em 1973 e reformado em 2011 para sediar a Copa Fifa 2014 no Brasil, sedia os principais jogos 
dos maiores times do Estado, Ceará e Fortaleza, assim como é palco de eventos de grande porte internacionais e 
nacionais, movimentando a cadeia esportiva e cultural da cidade.

Projeto: Planta de dessalinização da água do mar

Valores estimados: R$ 9.377.600,00 (contraprestação mensal)
Conclusão do projeto: 2050
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: Implantação, operação e manutenção de uma planta de dessalinização de água marinha com 
vazão mínima de 1 m³/s), com possibilidade de expansão futura, que forneça água para consumo humano a ser dispo-
nibilizada nas estruturas hidráulicas existentes da Região Metropolitana de Fortaleza.
Importância do projeto para o Estado: A implantação da usina de dessalinização na Região Metropolitana de Forta-
leza faz parte da estratégia do Estado do Ceará de diversificação da fonte hídrica para minimizar os riscos de desabas-
tecimento de água potável para a população em períodos de forte seca.

Projeto: Centro de eventos do Ceará (CEC)

Investimentos estimados: Não estimado.
Conclusão do projeto: 2040
Forma de contratação do projeto: Concessão de uso
Descrição do projeto: Gestão, operação, manutenção e exploração do Centro de Eventos e seu estacionamento.
Importância do projeto para o Estado: O Centro de Eventos do Ceará (CEC) é segundo maior equipamento para 
feiras e eventos do Brasil em área útil, com 76 mil m². Trata-se de um equipamento multiuso capaz de receber feiras, 
exposições e outros tipos de evento por ser divisível em até 44 espaços diferentes e estacionamento para 5 mil veícu-
los. O centro foi concebido para alavancar o setor de feiras no Estado e na Região Nordeste, impactando em toda a 
cadeia produtiva.

Projeto: Implantação de placas solares nas áreas livres do Eixão das Águas

Investimentos estimados: Não estimado. Projeto em elaboração de estudos
Início do projeto: janeiro / 2021
Conclusão do projeto: 2041
Forma de contratação do projeto: Concessão de uso
Descrição do projeto: Concessão de áreas de domínio do Eixão das Águas para realizar a exploração econômica por 
meio da instalação e operação de um sistema de geração de energia elétrica fotovoltaica, com até 45MW pico de 
potência para unidades consumidoras da Cagece e Cogerh.
Importância do projeto para o Estado: Com o projeto o Estado do Ceará pretende alavancar o setor de energia reno-
vável no estado, além de possibilitar economicidade no consumo de energia de empresas públicas, por meio da ener-
gia renovável.

Projeto: Gestão dos resíduos sólidos na região do Cariri

Investimentos estimados: Não estimado. Projeto em elaboração de estudos
Início do projeto: outubro / 2020
Conclusão do projeto: 2040
Forma de contratação do projeto: PPP ou concessão de serviço público

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. 19



Descrição do projeto: Implantação do Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, considerando a destinação 
final, a coleta seletiva, a logística reversa e possíveis receitas acessórias, assim como outras diretrizes estabelecidas 
pelo Governo do Estado do Ceará na Política de Resíduos Sólidos.
Importância do projeto para o Estado: A gestão adequada dos resíduos sólidos na região do Cariri é urgente, pois 
os danos ambientais causados pelos lixões são graves e antigos. A destinação adequada dos resíduos sólidos da 
região do Cariri beneficiaria não somente a população urbana local, mas principalmente o meio ambiente.

Projeto: Concessão do aeroporto de Jericoacoara e de Canoa Quebrada

Investimentos estimados: Não estimado. Projeto em elaboração de estudos
Início do projeto: outubro / 2021
Conclusão do projeto: 2051
Forma de contratação do projeto: Concessão de uso
Descrição do projeto: Implantação da Concessão para Exploração, Gestão e Manutenção dos Aeroportos de Jerico-
acoara e Canoa Quebrada, conjugada com a realização de melhorias evolutivas nas infraestruturas.
Importância do projeto para o Estado: Considerando o potencial turístico do Estado, em que mais de 2 milhões de 
turistas circulam nas praias dos Polos Litorâneos Oeste e Leste do Ceará e que esta demanda chega aos seus desti-
nos por meio do Aeroporto de Fortaleza, que fica há mais de 5 horas de Jericoacoara e de 2 horas de Canoa Quebra-
da, dificultando a chegada dos turistas. É esperado que a concessão possa proporcionar infraestrutura, serviços e 
facilidades que atendam às necessidades turísticas e econômicas para absorção desta demanda e da demanda repri-
mida em função da facilidade do acesso, garantindo crescimento futuro da utilização de ambos os aeroportos.

Projeto: Centro de formação olímpica (CFO)

Investimentos estimados: Não estimado.
Início do projeto: outubro / 2021
Conclusão do projeto: 2041
Forma de contratação do projeto: PPP ou concessão de uso
Descrição do projeto: Implantação da concessão destinada à gestão manutenção e exploração comercial do Centro de 
Formação Olímpica – CFO, conjugada com o desenvolvimento do esporte no Estado.
Importância do projeto para o Estado: As atividades desenvolvidas no CFO deverão integrar os três pilares do esporte: 
alto rendimento, desporto educacional e lazer. As estratégias planejadas deverão maximizar a utilização de um dos maio-
res centros de treinamento do Brasil, com o intuito de atender o maior número de pessoas com qualidade e excelência.

Projeto: Metrofor (Metrô de Fortaleza)

Investimentos estimados: Não estimado. Projeto em elaboração de estudos
Início do projeto: outubro / 2021
Conclusão do projeto: Não estimado
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: Concessão de operação e manutenção dos sistemas de transporte público de passageiros 
compostos pelas Linhas Sul e VLT Parangaba-Mucuripe em Fortaleza, Linha VLT Cariri e Linha VLT Sobral.
Importância do projeto para o Estado: As linhas que compõem o sistema de transporte de passageiros sobre trilhos 
de Fortaleza, de Sobral e do Cariri, têm-se consolidado como um importante eixo que interliga vários bairros populosos 
destas cidades e contribuindo para um tráfego menos conturbado e um deslocamento de qualidade para os usuários.

Projeto: Modernização das centrais de abastecimento do Ceará (Ceasa – CE)

Investimentos estimados: Não estimado. Projeto em elaboração de estudos
Início do projeto: dezembro / 2021
Conclusão do projeto: Não estimado
Forma de contratação do projeto: Não previsto
Descrição do projeto: Concessão da gestão, operação, manutenção e exploração de áreas das sedes das Ceasas em 
Maracanaú, Barbalha e Tianguá.
Importância do projeto para o Estado: Os atacados representam um elo importante entre a produção e o varejo de 
pequena e média escalas e uma parcela significativa da comercialização é realizada pelos permissionários das Ceasas, 
sendo elas a principal referência de mercado em termos de preços no atacado, tendo grande representatividade no 
setor de frutas e hortaliças.

Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará.20



Participação dos setores no PIB em 2016

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE.

Saneamento 
Atendimento de água, coleta 
e tratamento de esgoto (%)

Fonte: Elaboração própria com base 
nos dados do SNIS do Ministério do 
Desenvolvimento Regional. Dados de 2017.

PIB = R$ 85.286 milhões 

(dados de 2016)

População = 6.954.036 hab.

PIB per capita = R$ 12.264

Maranhão

BA

PI

MA

SE

RNCE
PB

AL
PE

Investimento anual 
e investimento 
anual / PIB 
Maranhão

Fonte: Elaboração própria com 
base nos dados do IBGE e do 
Tesouro Nacional.

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0
2012

1.071

2013

1.395

2014

1.597

2015

761

2016

1.127

1,0% 1,3%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2,1%2,1%1,8%

Investimento do Governo Estadual (R$ milhões) Investimento do Governo Estadual / PIB do Estado (%)

Agropecuária

Indústria

Serviços74,7%

17,4%

8,0%

100,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00
Índice de atendimento

total de água

52,70

Índice de atendimento total
de esgoto referido aos
municípios atendidos

com água

11,56 9,18

Índice de esgoto
tratado referido à água

consumida

21



Energia Elétrica
Geração e consumo

- (GWh) em 2017

Fonte: Elaboração própria com 
base nos dados da EPE.Geração de Energia Elétrica (GWh)

Consumo de Energia Elétrica (GWh)

16.000

14.000

12.000

10.000

8,000

6.000

4.000

2.000

0

14.400

6.905

Transportes
Rodovias -

estado geral da
rodovia

Fonte: Elaboração própria com 
base nos dados da CNT - Pesquisa 

CNT de Rodovias 2018.

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

34,1%

24,5%

16,2%

7,5%

17,7%

Transportes
Rodovias - Malha

Rodoviária no
Estado (km)

Fonte: Elaboração própria com 
base nos dados da CNT.

Malha rodoviária
Total - em 2017

58.144

Malha pavimentada
federal - em 2017

3.165 3.668

Malha pavimentada
estadual - em 2015

70.000,0

60.000,0

50.000,0

40.000,0

30.000,0

20.000,0

10.000,0

-

22



Principais projetos do Maranhão

Projeto: Internet para Todos

Investimentos estimados: R$ 448.629.428,00
Forma de contratação do projeto: PPP (concessão administrativa)
Descrição do projeto: O projeto envolve a construção de 6.507 quilômetros de fibra óptica e abrangerá as 70 maio-
res cidades, além das 30 com menor IDH do Maranhão. Ele será feito através de uma concessão administrativa, pelo 
período de 30 anos, com possibilidade de receita acessória via exploração comercial da estrutura óptica. O projeto 
prevê repasses diretos do Fundo de Participação dos Estados (FPE) em conta vinculada, como forma de garantia.
Importância do projeto para o Estado: Para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Maranhão, faz-se 
imprescindível a criação de uma rede de infraestrutura que permita ao Estado ter um maior grau de conectividade. 
Isso porque são necessárias melhorias da qualidade dos serviços públicos prestados, bem como a interconexão dos 
órgãos estaduais dispersos por todo o território, por um modelo que não comprometa os cofres públicos e que, ao 
mesmo tempo, torne realidade o direito à inclusão digital da população maranhense. Nesse cenário, nasce o Projeto 
“Internet Para Todos”, voltado à criação de infraestrutura de comunicação digital em todo o Estado.

Projeto: PPP Prisional

Investimentos estimados: R$ 200.000.000,00
Forma de contratação do projeto: PPP (concessão administrativa)
Descrição do projeto: Construção, operação, manutenção e equipagem de quatro Unidades Prisionais de Ressociali-
zação Modelo (UPRM) com capacidade de 500 vagas cada para custodiados do sexo masculino, visando à oferta total 
de 2.000 vagas prisionais.
Importância do projeto para o Estado: Os estabelecimentos penais do Estado do Maranhão apresentam superlota-
ção e um considerável déficit de vagas que comprometem o atendimento ao apenado. A parceria com a iniciativa 
privada surge como opção razoável diante da atual conjuntura de crise da gestão prisional a nível nacional. A proposta 
busca implantar um modelo em que o tratamento ao custodiado seja individualizado, de modo a proporcionar a 
humanização da pena. O objetivo é atender a demanda do Estado do Maranhão pela ampliação do número de vagas, 
assim como proporcionar atendimento e tratamento de qualidade à pessoa privada de liberdade. As unidades 
integrarão o maior número possível de custodiados estudando e trabalhando, com vistas e garantias de ingresso no 
mercado de trabalho no período após o cumprimento da pena.

Projeto: Requalificação da MA-006

Investimentos estimados: R$ 580.000.000,00
Forma de contratação do projeto: Concessão simples ou concessão patrocinada.
Descrição do projeto: Com a concessão da rodovia está prevista a reconstrução do pavimento nos trechos mais 
críticos e restauração nos demais segmentos, além de investimento em sinalização e obras complementares.
Importância do projeto para o Estado: Consolidação do corredor de transporte e Integração Sul-Norte do Mara-
nhão, que liga a regiões produtoras de grãos ao Porto de Itaqui, melhorando a trafegabilidade nos trechos entre os 
municípios de Balsas e Alto Parnaíba com um total de 233 quilômetros. Com a obra estima-se que ocorra uma redu-
ção de 15% no frete.

Projeto: Cais para interligação entre as cidades de São Luís e Alcântara

Investimentos estimados: R$ 49.670.463,05
Forma de contratação do projeto: Concessão simples
Descrição do projeto: Construção e operação de instalações portuárias de pequeno porte nos municípios de São 
Luís e Alcântara.
Importância do projeto para o Estado: O fluxo de pessoas entre estes municípios ocorre tanto por razões turísticas, 
logísticas e cotidianas, contudo, esse fluxo encontra-se limitado a duas viagens diárias em razão da falta de infraes-
trutura portuária e da variação da maré no local do cais. Estima-se que, com a nova estrutura, serão transportados 
3.312 passageiros diariamente.

Fonte: Maranhão Parcerias – Governo do Estado do Maranhão. 23



Participação dos setores no PIB em 2016

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE.

Saneamento 
Atendimento de água, coleta 
e tratamento de esgoto (%)

Fonte: Elaboração própria com base 
nos dados do SNIS do Ministério do 
Desenvolvimento Regional. Dados de 2017.
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Energia elétrica
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- (GWh) em 2017

Fonte: Elaboração própria com 
base nos dados da EPE.
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Principais projetos da Paraíba

Projeto: Implantação VLT em Campina Grande

Investimentos estimados: R$ 100.000.000,00
Descrição do projeto: Implantação do sistema de veículo leve sobre trilhos na cidade de Campina Grande.
Importância do projeto para o Estado: Solução de melhoria da mobilidade urbana em Campina Grande.

Projeto: Construção de terminal de passageiros no Porto de Cabedelo

Investimentos estimados: R$ 5.000.000,00
Descrição do projeto: O projeto irá facilitar a inclusão da Paraíba no roteiro de cruzeiros marítimos que passam pelo 
litoral brasileiro. O terminal tem capacidade de atendimento de 7 mil passageiros/dia, com salão de recepção e 
despacho de bagagens, salão de check-in, salão de embarque/desembarque/trânsito, scanners para bagagens de 
mão e acessos adaptados.
Importância do projeto para o Estado: Junto com o Pólo Turístico, o terminal é uma das ações priorizadas pelo 
Governo da Paraíba para apoiar a atividade turística no Estado. Estimativas do setor indicam que esse equipamento 
tem potencial para viabilizar um fluxo de 40 mil turistas/ano.

Projeto: Distrito Industrial do Turismo (Pólo Turístico Cabo Branco)

Investimentos estimados: R$ 1.849.000.000,00
Forma de contratação do projeto: Privatização. Os lotes serão vendidos pela CINEP-Companhia de Desenvolvimen-
to da Paraíba.
Descrição do projeto: O Distrito Industrial do Turismo ou Pólo Turístico do Cabo Branco é o maior complexo turístico 
planejado da Região Nordeste. Localizado na orla sul de João Pessoa, o complexo ocupa uma área de 654 hectares, 
subdividida em 35 lotes: 19 lotes hoteleiros, 5 lotes destinados ao setor de animação, 10 lotes reservados para 
atividade comercial e de serviços e um lote para realização de eventos, onde se encontra em funcionamento o Centro 
de Convenções da Paraíba.
Importância do projeto para o Estado: O projeto é uma das prioridades do Governo da Paraíba. Possui potencial 
para aumentar o fluxo de turistas e melhorar o posicionamento do Estado como destino turístico no competitivo 
mercado doméstico e internacional.

Projeto: Parque Industrial de Caaporã

Investimentos estimados: R$ 67.000.000,00
Forma de contratação do projeto: Privatização. Os lotes serão vendidos pela CINEP-Companhia de Desenvolvimen-
to da Paraíba.
Descrição do projeto: O projeto possui uma área total de 314 hectares destinada à implantação de empreendimen-
tos industriais e comerciais. Sua infraestrutura foi planejada para atender inicialmente às demandas do setor indus-
trial, decorrentes da expansão da indústria pernambucana na Zona da Mata Norte daquele estado, que foi estimulada 
pelo setor automobilístico, com a inauguração da fábrica da Jeep, no município de Goiana. Com a perspectiva de 
instalação de um estaleiro de reparo e manutenção de navios em Lucena (PB), esse projeto será também dirigido as 
necessidades da indústria naval.
Importância do projeto para o Estado: O projeto irá abrigar indústrias de diversos segmentos interessadas em 
investir no Estado e se propõe a estabelecer sinergia com as indústrias automobilística e naval.

Projeto: Centro de Convenções de Campina Grande

Investimentos estimados: R$ 100.000.000,00
Descrição do projeto: Construção do Centro de Convenções de Campina Grande/PB.
Importância do projeto para o Estado: Implantação de equipamento de turismo de negócios em Campina Grande/PB.

Fonte: Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento do Estado da Paraíba.26



Investimentos estimados: R$ 90.000.000,00
Forma de contratação do projeto: Não definido.
Descrição do projeto: O projeto do arco rodoviário metropolitano de João Pessoa tem o objetivo de reduzir o tráfego 
de passagem e melhorar o fluxo por meio da construção de rota alternativa para os veículos que acessam o Porto de 
Cabedelo. Trata-se de uma nova rodovia para desvio do tráfego de longa distância, cujo traçado tem início na interse-
ção das rodovias BR- 101 Sul e PB-018, prolongando-se até a BR-230 e, na sequência, até a BR-101 Norte, na altura 
da PB-025.
Importância do projeto para o Estado: O projeto é uma alternativa de acesso ao Porto de Cabedelo, que terá maior 
relevância na medida em que ocorra elevação na movimentação de cargas do complexo portuário.

PIB = R$ 167.290 milhões 

(dados de 2016)

População = 9.410.336 hab.

PIB per capita = R$ 17.777
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Fonte: Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento do Estado da Paraíba.
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Saneamento 
Atendimento de água, coleta 

e tratamento de esgoto (%)

Fonte: Elaboração própria com base 
nos dados do SNIS do Ministério do 

Desenvolvimento Regional. Dados de 2017.
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Principais projetos do Pernambuco

Projeto: 2º Terminal de Contêineres no Porto de SUAPE

Investimentos estimados: R$ 1.036.000.000,00
Forma de contratação do projeto: Arrendamento Portuário
Descrição do projeto: Trata-se de um novo terminal para a movimentação de carga geral (contêineres) no Porto de 
Suape, no Estado do Pernambuco. A área em que será instalado o arrendamento é uma área greenfield com 900 
metros de cais (com 2 berços para atracação) e com área total de 269 mil m², com possibilidade de expansão. O 
terminal terá capacidade projetada para movimentar aproximadamente 840 mil TEUs por ano. O investimento previs-
to será direcionado para a construção dos cais e berços, dragagem, instalação de equipamentos e retroárea. Projeto 
qualificado no PPI do Governo Federal, com audiência pública já realizada, estudos já aprovados na Antaq e em fase 
final de apreciação pelo TCU. Expectativa de edital de concorrência no segundo semestre de 2019.
Importância do projeto para o Estado: Dinamizar a capacidade competitiva do Porto de Suape, sobretudo na movi-
mentação de contêineres para longo curso e cabotagem. Suape é o quinto maior porto público do país e o líder de 
movimentação de carga na Região Nordeste, com infraestrutura, vocação e capacidade de se consolidar como hub 
port. É líder nacional na cabotagem e tem formalizados diversos acordos com outras instalações portuárias para 
fortalecer a atratividade de linhas de longo curso.

Projeto: Aeroporto de Petrolina

Investimentos estimados: R$ 1.728.000.000,00 (valor do bloco).
Forma de contratação do projeto: Concessão Comum
Descrição do projeto: Trata-se de um terminal aeroportuário que faz parte do Bloco Central (6) da rodada de conces-
sões do Ministério da Infraestrutura anunciada em março de 2019. O terminal em operação transportou 23,7 milhões 
de passageiros em 2018. PMI em andamento, com 8 autorizados entre empresas e consórcios tendo manifestado 
interesse no desenvolvimento e apresentação de estudos.
Importância do projeto para o Estado: Após a concessão do Aeroporto do Recife, a inclusão do terminal de Petroli-
na busca fortalecer a estrutura logística aeroportuária do Estado de Pernambuco em uma região com forte dinâmica 
econômica agroexportadora e com capacidade de atração e desenvolvimento contínuo de investimentos. A conces-
são está alinhada ainda com os propósitos do Plano Nacional de Desestatização (PND), do Plano Geral de Outorgas 
(PGO) e da Política Nacional de Aviação Civil (PNAC). O programa de concessões no setor aeroportuário visa propor-
cionar investimentos com qualidade e celeridade, permitindo maior dinamismo na prestação de serviços, além da 
incorporação, de forma permanente, de novas práticas e tecnologias.

Projeto: Terminais Integrados de ônibus urbanos da RMR

Investimentos estimados: R$ 1.114.000.000,00
Forma de contratação do projeto: Concessão / PPP
Descrição do projeto: Concessão dos 26 terminais integrados de ônibus urbanos da Região Metropolitana do Recife, 
com transferência da administração, manutenção, conservação e requalificação dos terminais para a iniciativa priva-
da, em troca da exploração comercial destes espaços e da oportunidade de desenvolvimento de empreendimentos 
associados.
Etapa atual: Elaboração de estudos. Foi aberto PMI em maio de 2019, com credenciamento de 5 empresas autoriza-
das a desenvolver estudos de modelagem operacional, econômico-financeira, jurídica, urbanística e de engenharia e 
arquitetura.
Importância do projeto para o Estado: Diariamente, cerca de 1 milhão de pessoas circulam pelos 26 terminais que 
compõem o Sistema Estrutural Integrado (SEI), uma rede de transporte público composta de linhas de ônibus e 
metrô que atende a Região Metropolitana do Recife. Todas estas linhas são integradas através de terminais especial-
mente construídos, configurando-se em um grande desafio para manutenção e operação pelo poder público desses 
equipamentos. Pretende-se, com a concessão, proporcionar melhorias no serviço público, permitir inovações e 
requalificação dos terminais e, desta forma, agregar valor ao sistema de transporte público de passageiros.

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco.
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Investimentos estimados: R$ 537.000.000,00
Forma de contratação do projeto: Concessão / PPP
Descrição do projeto: Iniciativa voltada para construção de barragem no rio Ipojuca (Engenho Maranhão), com investi-
mentos na ampliação da captação/produção e distribuição de água para o Complexo Industrial Portuário de Suape e 
para a sede e os distritos dos municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, onde estão localizados alguns dos 
principais destinos turísticos do litoral pernambucano, como o balneário de Porto de Galinhas.
Fase atual: Estudos Preliminares para Concessão/PPP.
Importância do projeto para o Estado: Garantir e aperfeiçoar a segurança hídrica no principal pólo de desenvolvimen-
to industrial e logístico do Estado, bem como em uma região de elevado valor para o turismo e para a economia local.

Projeto: Sistema de Abastecimento de água – Engenho Maranhão

Projeto: Rodovias Estaduais

Investimentos estimados: R$ 365.000.000,00
Forma de contratação do projeto: PPP / Concessão
Descrição do projeto: Trata-se de requalificação e ampliação de capacidade das rodovias estaduais, iniciando com o 
desenvolvimento de estudos e projetos para concessão da rodovia PE-90, uma via com cerca de 109 km e que faz a 
conexão dos municípios da mata norte com o agreste setentrional (Carpina – Toritama), uma região com múltiplas voca-
ções econômicas e com VMD superior de 5000 veículos. Atualmente o projeto esta em fase de estudos preliminares.
Importância do projeto para o Estado: O transporte rodoviário é o principal modal para conexão entre os municípios 
e distribuição da produção pernambucana, razão pela qual o Governo do Estado desenvolveu o projeto “Caminhos de 
Pernambuco”, que fará requalificação de diversos trechos da malha estadual. No entanto, diante da necessidade de 
investimento, do espaço fiscal e dos prazos para aprimoramento das rodovias, urge desenvolver estudos para avançar 
com as concessões, considerando inclusive a expertise que o Estado possui na administração de dois contratos de 
concessão de rodovias estaduais em vigor, uma concessão comum e uma concessão patrocinada (PPP).

Projeto: Rodovias BR 232,101 e 116

Investimentos estimados: Em avaliação (BNDES)
Forma de contratação do projeto: PPP / Concessão
Descrição do projeto: Trata-se de concessão de trechos de três importantes BR da malha rodoviária federal que 
cruzam Pernambuco e com regime de deleção ao Estado, com as seguintes extensões: BR 232: 248 km (Recife/Arco-
verde), totalmente dentro do Estado de Pernambuco, BR 116: 495 km (Feira de Santana/BA - Salgueiro/PE), BR 101: 
1.835 km (Divisa ES/BA até Natal/RN), dos quais cerca de 213 km em PE. Atualmente o projeto esta em fase de estu-
dos para concessão com o acompanhamento do PPI/Governo Federal.
Importância do projeto para o Estado: A BR 232, rodovia já duplicada no trecho Recife/São Caetano, se caracteriza 
como a principal via de conexão da Região Metropolitana do Recife com o Oeste de Pernambuco, indo até o municí-
pio de Salgueiro no Sertão do Estado. Sua requalificação, ampliação de capacidade na saída do Recife (triplicação) e 
prolongamento do trecho duplicado até o município de Arcoverde são elementos que deverão compor os estudos e, 
eventualmente, a futura concessão. Da mesma forma, as BR 101 e 116 são importantes vias de conexão e escoamen-
to da produção e do turismo entre Pernambuco e estados vizinhos.

Projeto: Arco metropolitano do Recife

Investimentos estimados: R$ 1.036.000.000,00
Forma de contratação do projeto: Em avaliação
Descrição do projeto: Trata-se de construção de rodovia de contorno ao principal trecho urbano da BR 101 na Região 
Metropolitana do Recife, conectando os pólos de desenvolvimento do norte e do sul metropolitano (Goiana e Com-
plexo Industrial Portuário de Suape). Projeto retomado em 2019 em uma parceria do Governo de Pernambuco com 
instituições como a UFPE e membros da sociedade civil para viabilizar a rodovia acompanhada de Plano de Desenvol-
vimento Territorial. Atualmente o projeto esta em fase de contratação de estudos e projetos.
Importância do projeto para o Estado: O Arco Metropolitano emerge como um “eixo de desenvolvimento”, já que 
possibilitará a abertura de novas oportunidades de negócios na região e proporcionará aos transeuntes, inclusive os 
oriundos dos Estados vizinhos, a passagem por fora das áreas urbanas e de todo tráfego da BR-101. Pretende-se, 
com o Arco, modernizar a infraestrutura viária, promover a diminuição dos congestionamentos e tempos de viagens, 
impulsionar a economia regional, com o desenvolvimento da indústria, do comércio e do turismo.

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco.30



Projeto: Jardins da Arena

Investimentos estimados: R$ 1.820.000.000,00
Forma de contratação do projeto: PPP / Concessão
Descrição do projeto: Iniciativa voltada para desenvolvimento de empreendimento imobiliário multiuso em área do 
Estado de Pernambuco ao redor da Arena Pernambuco, no município de São Lourenço da Mata, nas proximidades de 
duas rodovias (BR 232 e BR 408). Master plan elaborado pela Cia. Estadual de Habitação e Obras indica potencialida-
de para construção de mais de 15 mil unidades habitacionais, de forma faseada e com implantação de infraestrutura 
e equipamentos urbanos. Atualmente o projeto esta em fase de estudos preliminares.

Projeto: Centro de Convenções de Pernambuco

Investimentos estimados: R$ 710.000.000,00
Forma de contratação do projeto: Concessão / PPP
Descrição do projeto: Iniciativa voltada para requalificação da infraestrutura e do modelo de operação do Centro de 
Convenções de Pernambuco, principal equipamento de realização de eventos de grande porte no Estado, com exten-
sa área externa de estacionamento e até implantação de novos empreendimentos, além de contar com pavilhões de 
mais de 18 mil m² de área, dois teatros (um deles com capacidade para mais de 2 mil lugares sentados), três auditó-
rios, dez salas de convenções entre outros espaços. Atualmente o projeto esta em fase de estudos preliminares.
Importância do projeto para o Estado: Modernizar o principal equipamento de atração de eventos de lazer e corpo-
rativos do Estado de Pernambuco, que conta com uma robusta infraestrutura, localização privilegiada e acesso fácil, 
sendo reconhecido como um dos principais Centro de Convenções do país.

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco.
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Participação dos setores
no PIB em 2016

Fonte: Elaboração própria com base 
nos dados do IBGE.
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Principais projetos do Piauí

Projeto: Miniusinas de Energia Solar Fotovoltaica

Investimentos estimados: R$ 175.158.963,40
Início do projeto: Em estudo
Conclusão do projeto: Em estudo
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: O projeto de PPP para implantação de usina fotovoltaica destinada a atender a demanda de 
energia das instalações prediais de ente público tem como propósito gerar economia com esse item de despesa e, 
ao mesmo tempo, ajudar a reduzir do uso de combustíveis fósseis. Espera-se que a solução proposta promova a 
conscientização ambiental da população, a economia de despesa pública, a geração de energia de fonte limpa, 
emprego e renda. 
Importância do projeto para o Estado: A implementação de oito miniusinas de energia solar fotovoltaica promoverá 
o estado do Piauí como referência nacional em boas práticas ao meio ambiente, bem como vanguardista, já que é 
incipiente no Brasil, no aproveitamento da energia proveniente do sol com vistas ao atendimento de instalações 
prediais públicas. Os investimentos contribuirão para a economia regional, a partir da geração de empregos diretos e 
indiretos, tanto na fase de implementação, quanto na operação das atividades.

Projeto: VLT Teresina

Investimentos estimados: R$ 150.000.000,00
Início do projeto: Em estudo
Conclusão do projeto: Em estudo
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: O sistema de veículos leves sobre trilhos (VLT) é considerado uma das modalidades mais 
eficientes de transporte público, sendo também uma das alternativas mais baratas, sustentáveis e de qualidade para 
resolver problemas de mobilidade urbana. A proposta de implantação de sistema para circulação de VLTs em Teresina 
pretende integrar, ampliar e assegurar o melhor nível operacional, de conforto, segurança, inclusão social e sustenta-
bilidade.
Importância do projeto para o Estado: O Governo do Piauí entende que a parceria com a iniciativa privada vai viabili-
zar a aplicação eficiente dos investimentos necessários para implantação, operação e manutenção do VLT, bem como 
a troca de experiências e a garantia das melhores práticas no setor. A expansão do transporte ferroviário na capital 
representa redução de custos no transporte de passageiros e redução do impacto do crescimento dos demais 
modais de transporte público, desafogando o transporte de passageiros e as vias da capital, impactando de forma 
positiva no tráfego urbano. O empreendimento irá melhorar a mobilidade urbana de Teresina, permitindo a redução 
de tempo de deslocamento e atração de mais usuários, além de ser uma perspectiva inovadora e sustentável.

Fonte: Superintendência de Parcerias e Concessões – Governo do Estado do Piauí.
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Projeto: Resíduos Sólidos de Saúde

Investimentos estimados: R$ 32.069.290,52
Início do projeto: Em estudo
Conclusão do projeto: Em estudo
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: O objetivo deste projeto de Parceria Público-Privada (PPP) é propor a parceria com a iniciativa 
privada para o desenvolvimento de soluções para gestão completa de resíduos de saúde, classes I e II, em estabele-
cimentos de saúde vinculados à Administração Pública Estadual.
Importância do projeto para o Estado: A meta com esse proposta de PPP é encontrar um modelo que garanta a 
plena operacionalização do setor, com benefícios sociais e para a saúde da população do Piauí, com o cumprimento 
da legislação e prestação de serviços eficientes, com garantia de economicidade.

Projeto: Piauí Conectado

Investimentos estimados: R$ 214.055.787,00
Início do projeto: junho / 2018
Conclusão do projeto: junho / 2048
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: O projeto Piauí Conectado tem como finalidade a construção, operação e manutenção de infra-
estrutura de transporte de dados, voz e imagem, incluindo serviços associados para o governo do Estado do Piauí. O 
objetivo buscado pelo Estado, através da implantação deste projeto, é melhorar a qualidade dos serviços prestados 
aos servidores públicos e aos cidadãos piauienses com expansão e universalização do acesso à internet, com signifi-
cativo aumento na qualidade e na disponibilidade de internet, com a redução dos custos operacionais e administrati-
vos assim como através da promoção da inclusão social em todo o Estado. Para tal, o modelo estruturado possibilita 
desenhar estratégias que ampliem e interiorizem a prestação dos serviços integrados de telemática, adequando-se 
às necessidades das secretarias estaduais e dos demais órgãos da administração pública direta e indireta.
Importância do projeto para o Estado: Diversos estudos, incluindo o Mapa de Inclusão Digital no Brasil, observam 
que o acesso à banda larga é um dos fatores preponderantes para acelerar o desenvolvimento social e econômico 
de um país, trazendo melhoria na qualidade de vida, emprego de maior qualificação e incremento no Produto Interno 
Bruto – PIB. A geração de emprego e renda é um dos objetivos do programa, a fim de levar desenvolvimento para o 
Estado e melhorias para a economia local.

Projeto: Transcerrados

Investimentos estimados: R$ 365.000.000,00
Início do projeto: Em estudo
Conclusão do projeto: Em estudo
Forma de contratação do projeto: Concessão de Uso
Descrição do projeto: A PPP da Transcerrados pretende: concluir a pavimentação dos quase 30km do primeiro trecho 
da PI-397; executar a pavimentação dos 120km do segundo trecho da PI-397; incluir no escopo da “PPP Trasncerra-
dos” a gestão da manutenção e operação dos 40km pavimentados da PI-262.
Importância do projeto para o Estado: A Transcerrados integra um sistema rodoviário localizado na região sul do 
Piauí e integra quatro estados do país. É uma rodovia vital para o escoamento da produção local e meio para promover 
o desenvolvimento e integração da região, uma das mais pujantes e promissoras do Brasil no agronegócio. Em 
resumo, é de fundamental importância para o planejamento estratégico do Estado do Piauí que a PPP implantada 
contribua para o desenvolvimento da região dos cerrados. O projeto deverá concentrar o foco na agilidade, eficiência 
e promoção do efetivo crescimento e desenvolvimento econômico e social do Estado.

Projeto: Porto de Luís Correia

Investimentos estimados: R$ 258.293.277,96
Início do projeto: Em estudo
Conclusão do projeto: Em estudo
Forma de contratação do projeto: Concessão de Uso
Descrição do projeto: A proposta do Governo do Estado do Piauí em realizar parceria com o setor privado para a 
execução das obras, operação e exploração do Porto de Luís Correia tem como objetivo a retomada e finalização desta

Fonte: Superintendência de Parcerias e Concessões – Governo do Estado do Piauí.34



importante obra, fundamental para gerar ao Estado ganhos de produtividade, mais crescimento econômico e contri-
buição para acelerar o desenvolvimento.
Importância do projeto para o Estado: A implantação do projeto, na forma de concessão, permitirá um completo 
redesenho e posicionamento do Estado no cenário político e econômico do país, especialmente no escoamento da 
produção local e regional, e contribuirá para potencializar toda a cadeia produtiva do Estado. O Porto de Luís Correia 
será implantado no litoral piauiense, na Região Norte do Estado, na região das Planícies Litorâneas. O Porto está situa-
do a 20km da ZPE – Zona de Processamento e Exportação de Parnaíba, a 30km dos Tabuleiros Litorâneos, e a cerca 
de 800km da região dos Cerrados Piauienses.

Projeto: Saneamento de Teresina (AEGEA)

Investimentos estimados: R$ 1.731.582.624,00
Início do projeto: junho / 2016
Conclusão do projeto: junho / 2047
Forma de contratação do projeto: Concessão Comum
Descrição do projeto: O contrato prevê a implantação e a operação das atividades, infraestruturas e instalações 
necessárias ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário em toda a área de subconcessão, incluindo a 
manutenção, a conservação e a exploração de tais serviços, bem como a execução da respectiva gestão comercial.
Importância do projeto para o Estado: O investimento em saneamento básico implica diretamente na melhoria do 
bem estar da população, na redução de doenças de veiculação hídrica. Além disso, mais saneamento melhora e 
valoriza o espaço urbano. Para o Estado, saneamento adequado é fator de atratividade para empresas e gera renda e 
empregos. A PPP também é responsável pelo aumento da eficiência na prestação dos serviços, com objetivo de 
manter a modicidade tarifária e reduzir os aportes realizados atualmente pelo Estado para custeio de despesas 
correntes da Agespisa.

Projeto: Hospital Infanto-Juvenil

Investimentos estimados: R$ 190.609.000,00
Início do projeto: Em estudo
Conclusão do projeto: Em estudo
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: Essa parceria prevê a construção, operação e manutenção do Novo Hospital Infantil do Piauí 
e também implantação de infraestrutura para o atendimento hospitalar de crianças e adolescentes.
Importância do projeto para o Estado: O atual Hospital Infantil Lucídio Portella foi fundado em 1986 e funciona hoje 
com 86 leitos, sendo o único no Estado especializado em pediatria, funcionando também como um hospital de 
ensino. O equipamento será ampliado para 165 leitos com atendimento para crianças e adolescentes de até 18 anos.

Projeto: Novo Centro Administrativo

Investimentos estimados: R$ 95.241.191,80
Início do projeto: Em estudo
Conclusão do projeto: Em estudo
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: O projeto tem como propósito apresentar solução para melhor uso do espaço existente para 
concentrar todos os órgãos da administração pública estadual, integrando as ações e melhorando a capacidade de 
resposta do governo, com gestão e manutenção do equipamento mais eficientes e econômicas. A PPP viabilizará o 
retrofit da infraestrutura, modernizando e adequando o espaço, desobrigará o Estado de manter os serviços de 
operação administrativa e atenderá às demandas e perspectivas de funcionamento dos órgãos públicos no modelo 
de coworking (espaço coletivo de trabalho).
Importância do projeto para o Estado: A definição e implementação de um novo modelo de gestão dos espaços da 
administração pública significam quebrar um paradigma fortemente enraizado e que comumente está relacionado à 
ineficiência do poder público. A eficiência e a atenção às boas práticas é a razão de ser e a condição de legitimidade 
de qualquer organização administrativa. O projeto possui adensamento à política e ao programa de Estado relaciona-
do à modernização administrativa e é capaz de proporcionar economia e melhorar a prestação de serviços aos 
cidadãos.

Fonte: Superintendência de Parcerias e Concessões – Governo do Estado do Piauí. 35



Projeto: Complexo Turístico do Litoral

Investimentos estimados: R$ 9.068.199,70
Início do projeto: Em estudo
Conclusão do projeto: Em estudo
Forma de contratação do projeto: Concessão de Uso
Descrição do projeto: O projeto prevê uma parceria com o setor privado para a requalificação, modernização e 
manutenção do Complexo Turístico do Litoral, localizado na Praia de Atalaia, município de Luís Correia.
Importância do projeto para o Estado: Com mais eficiência e recursos a serem investidos em treinamento e evolu-
ção da qualidade das acomodações e serviços, a Colônia de Férias do IAPEP se tornará um grande negócio que irá 
gerar retorno para todas as partes envolvidas e, principalmente, atender às necessidades e desejos dos piauienses e 
dos turistas que frequentam o litoral do Piauí. O emprego de processos administrativos e operacionais mais eficien-
tes tenderá à geração de novos negócios e atratividades dentro da área do complexo, trazendo ganhos econômicos 
e sociais com vetores voltados para obtenção de um maior índice de ocupação das acomodações, maior nível de 
satisfação do usuário e aumento de receita.

Projeto: Terminal Turístico de Barra Grande

Investimentos estimados: R$ 53.488,60
Início do projeto: Em estudo
Conclusão do projeto: Em estudo
Forma de contratação do projeto: Concessão de Uso
Descrição do projeto: O objetivo central da proposta apresentada nos estudos desenvolvidos pela SUPARC em conjun-
to com a Secretaria de Turismo – SETUR é que o Terminal Turístico de Barra Grande cumpra com a missão de servir de 
apoio à movimentação do transporte de passageiros para o município de Cajueiro da Praia, permitindo que seus usuá-
rios possam usufruir de um espaço adequado, seguro e dotado de uma estrutura mínima de conforto para uso.
Importância do projeto para o Estado: O Projeto do Terminal Turístico de Barra Grande tem como importância para o 
estado o incremento do turismo no litoral do Piauí, por meio do uso qualificado da estrutura receptiva do terminal; o 
apoio ao crescimento da movimentação turística e do número de ofertas de serviços relacionados ao setor de turismo 
no litoral do Piauí; o incentivo o empreendedorismo e aos novos negócios no setor turístico de Barra Grande; a contri-
buição para melhorar o nível de emprego e da renda de moradores da área de influência do terminal e a aplicação o valor 
da outorga para o apoio ao desenvolvimento do turismo do entorno de Cajueiro da Praia, com ações em projetos de 
inclusão social, conservação e educação ambiental, seguido de aprovação pelo CGP de Parcerias.

Projeto: Piauí Shopping Center Modas

Investimentos estimados: R$ 28.187.974,47
Início do projeto: Em estudo
Conclusão do projeto: Em estudo
Forma de contratação do projeto: Concessão de Uso
Descrição do projeto: O objetivo do projeto é a concessão de uso com destinação específica, a título oneroso, para 
reforma, ampliação, modernização, operação e manutenção do pavilhão de feiras e eventos Governador Guilherme 
Mello, situado em Teresina, além de promover a gestão de um shopping center vocacionado.
Importância do projeto para o Estado: O Estado irá revitalizar o espaço público a fim de fortalecer os setores têxtil, 
calçadista e de acessórios, bem como gerar emprego e renda para a população. Além disso, a concessionária contra-
tada deverá ampliar os produtos oferecidos para o atacado e varejo, privilegiando o ramo da moda, além de oferecer 
à população novos espaços de consumo, entretenimento e serviços. Por meio do projeto, a administração pública 
estadual irá economizar recursos públicos, ganhará uma nova infraestrutura e passará a oferecer melhores condições 
de negócios, serviços e lazer para a população de Teresina e do Piauí.

Projeto: Centro de Convenções
Investimentos estimados: R$ 12.817.469,83
Início do projeto: Em estudo
Conclusão do projeto: Em estudo
Forma de contratação do projeto: Concessão de Uso

Fonte: Superintendência de Parcerias e Concessões – Governo do Estado do Piauí.36



Descrição do projeto: O projeto de concessão de uso tem como objetivo principal transformar o Centro de Conven-
ções, a partir da gestão especializada, em uma referência regional para a promoção de eventos de negócios, culturais 
e de lazer, gerando valor em cadeia e promovendo inúmeros efeitos multiplicadores. O projeto busca suprir a carência 
de espaço e estrutura física para realização de eventos, notadamente, congressos, simpósios, feiras, exposições e 
outros relacionados a esse segmento. Os estudos foram realizados pensando em um modelo de contratação que 
associasse a modernização do equipamento para a prestação de serviços mais eficientes e de qualidade e que, ao 
mesmo tempo, sirva como fomentador de atividades que gerem receita, benefícios diretos e indiretos para a popula-
ção local e que promova o desenvolvimento socioeconômico da cidade onde está instalado.
Importância do projeto para o Estado: O centro de convenções é um equipamento importante dentro da cadeia do 
turismo do Estado e, diante desse cenário, o governo incumbiu-se da missão de entregar à população um equipa-
mento moderno, capaz de maximizar a sua utilidade pública e social e com menor custo para o erário público e a 
sociedade.

Projeto: Hotel Serra da Capivara

Investimentos estimados: R$ 59.258.997,74
Início do projeto: Em estudo
Conclusão do projeto: Em estudo
Forma de contratação do projeto: Concessão de Uso
Descrição do projeto: O objetivo do projeto é viabilizar, dentro da política estadual de atrair investimentos para o 
turismo e mediante a implementação de um novo modelo de governança, a reforma e modernização das atuais insta-
lações do Hotel Serra da Capivara e sua ampliação no padrão de resort, almejando alcançar a oferta de um serviço de 
qualidade e conforto, que corresponda plenamente a expectativa e satisfação dos hóspedes nacionais e internacio-
nais e atenda os interesses do Estado do Piauí.
Importância do projeto para o Estado: O projeto tem foco no estímulo ao turismo ecológico e na capacidade do 
setor privado em transformar o equipamento em fonte de atratividade para que o visitante se sinta encantado pela 
performance do serviço ofertado, de forma que se torne um fator de expansão do turismo na região.

Projeto: Parque Zoobotânico

Investimentos estimados: R$ 80.752.926,32
Início do projeto: Em estudo
Conclusão do projeto: Em estudo
Forma de contratação do projeto: Concessão de Uso
Descrição do projeto: O estudo em questão propõe a revitalização, readequação, gestão e manutenção do Parque 
Estadual do Zoobotânico, em Teresina, com o intuito de oferecer melhores condições de lazer aos moradores locais, 
com aumento de atrações, conservação do bioma local e de promoção do turismo da região, com a geração de renda 
e de empregos.
Importância do projeto para o Estado: O projeto de parceria em análise consiste no desenvolvimento de uma 
concepção lastreada no ecoturismo, turismo náutico e turismo cultural, com estruturação de trilhas, roteiros integra-
dos para conhecimento da flora e fauna local, entre outros atrativos. Este segmento pode funcionar como um com-
plemento ao principal segmento de turismo da cidade de Teresina: negócios e eventos. Os aspectos contemplados 
no Plano de Transformação do Parque Zoobotânico em um Bioparque pretendem criar em Teresina um ambiente 
contendo singularidades inexistentes nos estados circunvizinhos, tornando-o um diferencial de atratividade de públi-
co, passível de gerar dividendos significativos para o setor de turismo do município.

Projeto: Ginásio Verdão

Investimentos estimados: R$ 6.815.688,34
Início do projeto: fevereiro /2019
Conclusão do projeto: fevereiro / 2039
Forma de contratação do projeto: Concessão de Uso
Descrição do projeto: O projeto tem o objetivo de promover o uso diuturno do Ginásio “Verdão”, com a finalidade de 
serem alcançados resultados positivos para garantir a rentabilidade esperada pelo setor privado e o satisfatório e 
pleno atendimento ao interesse público. Ademais, é propósito do projeto que seja promovido o incentivo às práticas 
esportivas no âmbito do Estado. Através do modelo proposto, haverá uma substancial alteração na forma de opera-

Fonte: Superintendência de Parcerias e Concessões – Governo do Estado do Piauí. 37
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Principais projetos do Rio Grande do Norte

Projeto: Águas do Rio Grande do Norte

Investimentos estimados: R$ 800.000.000,00
Descrição do projeto: Interligação de todas as regiões através de adutoras, visando a universalização da água no 
Estado. Iniciando pela adutora de Apodi a Pau dos Ferros.

Projeto: Redução de perdas de água em Natal

Investimentos estimados: R$ 200.000.000,00
Início do projeto: Projeto em fase inicial de estudos.
Forma de contratação do projeto: PPP

Projeto: PPP para Universalização do esgotamento na região metropolitana de Natal

Investimentos estimados: R$ 1.500.000.000,00
Forma de contratação do projeto: PPP

Projeto: PPP - Operação da Estação de Tratamento - ETE do Baldo

Investimentos estimados: R$ 16.000.000,00 (operação R$ 1.500.000,00 por mês)
Início do projeto: Projeto em fase de renovação do contrato de programa com o município de Natal.
Forma de contratação do projeto: PPP

Projeto: PPP - Operação da Estação de Tratamento - ETE da Zona Norte (Jaguaribe)

Investimentos estimados: R$ 25.000.000,00 (operação R$ 2.000.000,00 por mês)
Forma de contratação do projeto: PPP

Projeto: Gestão de resíduos sólidos

Descrição do projeto: O projeto tem como objetivo a regionalização do tratamento de resíduos sólidos, por meio de 
consórcios em sete polos: Seridó, com 25 municípios, Alto Oeste, com 44 municípios, Assú, com 24 municípios, 
Metropolitano, com 08 municípios, Agreste, com 39 municípios, Mato Grande, com 26 municípios e Mossoró.

Projeto: Plano de expansão rodoviária do Rio Grande do Norte

Descrição do projeto: Dentre os investimentos em construções e restaurações previstos no plano de expansão 
rodoviária do RN, destacam-se: BR 104 com R$ 220 milhões, BR 110 com R$ 115 milhões, BR 304 com R$ 2,1 
bilhões R$ e BR 401 com R$ 760 milhões em investimentos previstos.

Projeto: Transporte de alta capacidade para escoamento de produção (agrícola, mineral, 
industrial) e para transporte de passageiros

Investimentos estimados: R$ 6.700.000.000,00
Descrição do projeto: O projeto para o modal ferroviário prevê a reconstrução de aproximadamente 400km de linhas 
existentes (atualmente desativadas), construção de aproximadamente 300km de novas linhas e a ampliação de linhas 
de trens urbanos e construção de linhas VLT para Natal.

Fonte: Secretaria de Planejamento e das Finanças – SEPLAN – Governo do Estado do Rio Grande do Norte.

Projeto: Construção de Porto Marítimo em Porto do Mangue

Investimentos estimados: R$ 4.100.000.000,00
Descrição do projeto: O plano de expansão da estrutura aquaviária do Estado envolve a construção de um porto 
marítimo a ser localizado em Porto do Mangue, local definido pela situação geográfica favorável, proximidade com
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África, Europa, América do Norte, Central e do Sul. Tem ainda grande potencial para suporte à implantação de
indústrias, como para produção de componentes para energia eólica offshore e proximidade ao maior potencial eólico 
marítimo do mundo, e pela facilidade de logística para escoamento de produtos agrícolas, industriais e minerais.

Projeto: Novo aeroporto em Mossoró

Investimentos estimados: R$ 400.000.000,00
Descrição do projeto: O projeto envolve a construção de um novo aeroporto na cidade de Mossoró.

Projeto: Parques de Energia Solar

Descrição do projeto: Criação de parques de produção de energia solar, nas seguintes cidades: Areia Branca, Assú, 
Caicó, Currais Novos, Lajes, Macau, Mossoró, Natal, Pau dos Ferros.

Projeto: Nordeste Conectado (Integração da rede de dados do Rio Grande do Norte)

Investimentos estimados: R$ 30.000.000,00
Descrição do projeto: Plano de expansão da rede de comunicação de dados, continuidade das Redes Giga Natal e 
Giga Metrópole, parcerias/atendimento a todos os órgãos públicos. Rede RNP/CHESF; Expansão nas maiores 
cidades do Estado (Mossoró; Caicó) e circunvizinhas ; Novas etapas – Atendimento a todas as cidades do Estado do 
Rio Grande do Norte.

Projeto: Concessão de equipamentos turísticos do Rio Grande do Norte

Descrição do projeto: O projeto prevê a concessão de diversos equipamentos turísticos do Estado. Entre ele: Centro 
de Convenções localizado na Via Costeira em Natal, Cajueiro de Pirangi, Fortaleza dos Reis Magos, Parrachos de 
Maracajaú, Centro Cultutal Rampa, Parque das Dunas, Centro de Turismo e Parque Estadual da Pipa.

Fonte: Secretaria de Planejamento e das Finanças – SEPLAN – Governo do Estado do Rio Grande do Norte.

PIB = R$ 38.867 milhões 
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Participação dos setores
no PIB em 2016

Fonte: Elaboração própria com base 
nos dados do IBGE.
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Principais projetos do Sergipe

Projeto: Gestão e Modernização da Central de Abastecimento de Itabaiana

Investimentos estimados: R$ 75.000.000,00
Início do projeto: Abertura em julho de 2019 do Procedimento de Manifestação de Interesse
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: Gestão e operação de uma Central de Abastecimento na cidade de Itabaiana, incluindo a 
realização de investimentos de modernização, adequação e manutenção da obra existente, com o objetivo de fomen-
tar o mercado local de produtos hortifrutigranjeiros, da pecuária, pesca, floricultura, artesanato e demais produtos de 
feiras livres em geral, além dos serviços correlatos associados à atividade comercial.
Importância do projeto para o Estado: Favorecer a atividade econômica comumente oferecida por agricultores e 
comerciantes do entorno e favorecer o desenvolvimento do comércio da cidade e região, assegurando um espaço 
confortável e adequado às operações de compra e venda de mercadorias, e com o pleno cumprimento de requisitos 
de qualidade ambiental, vigilância sanitária, segurança e conforto das instalações e operações, em benefício dos 
produtores e consumidores usuários da Central e da comunidade.

Projeto: Modernização e Ampliação do Terminal Marítimo Inácio Barbosa

Investimentos estimados: Sem previsão
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: Ampliação e modernização das operações portuárias oferecidas na costa sergipana, através 
da construção de novos cais de atracação, adequação de equipamentos para o embarque e desembarque de cargas, 
com diversificação dos modais atendidos e conexão facilitada à Rodovia BR-101 e BR-235.
Importância do projeto para o Estado: Fomentar a economia de Sergipe em seus diversos setores industriais priori-
tários, como alimentação e bebidas, calçados, produção cimentícia e de fertilizantes e, em especial, suporte à explo-
ração do petróleo e gás.

Projeto: Central de Abastecimento de Aracaju

Investimentos estimados: R$ 160.000.000,00
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: Construção e gestão de uma moderna central de abastecimento de produtos hortifrutigranjei-
ros e de feiras livres.
Importância do projeto para o Estado: Favorecer a atividade econômica oferecida por agricultores e comerciantes.

Fonte: Superintendência Especial de Planejamento (Superplan) - Governo do Estado de Sergipe.
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Projeto: Gestão e Modernização do Centro de Convenções de Sergipe

Investimentos estimados: R$ 60.000.000,00
Início do projeto: Lançamento edital PMI setembro / 2019
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: Gestão e operação de um Centro de Convenções recém reformado pelo Governo do Estado, 
com área de mais de 14.000 m² destinado a promover e sediar eventos, de caráter turístico, promocionais ou empre-
sariais. O ativo construído terá, ao final da obra, 13 auditórios, 2.291 assentos e 196 vagas de estacionamento, tudo 
em um ambiente climatizado e acessível, com capacidade para receber 6.500 pessoas, somando a área de exposição 
e os auditórios, em excepcional localização no centro urbano de Aracaju.
Importância do projeto para o Estado: Fomentar a captação de eventos promocionais e divulgação turística, resul-
tando na ampliação de renda e emprego e da participação do turismo no PIB do Estado.

Projeto: Gestão e Modernização do Terminal Pesqueiro de Aracaju

Investimentos estimados: R$ 6.000.000,00
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: Modernizar os equipamentos, organizar e gerir a operação industrial e de desembarque portuá-
rio fluvial, no terminal pesqueiro e unidade de processamento de pescados. A obra existente já demandou recursos 
da ordem de R$ 14 milhões, já aplicados em sua construção, com área de 1.256 m².
Importância do projeto para o Estado: Espera-se atender mais de 12 mil pescadores e 27 colônias de pescadores, 
fomentando a atividade pesqueira na economia do Estado de Sergipe.

Projeto: Gestão do Complexo Esportivo Lourival Baptista

Investimentos estimados: R$ 35.000.000,00
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: Outorgar a gestão do Complexo Esportivo Lourival Batista, permitindo que a iniciativa privada 
possa geri-lo de forma mais eficiente, dinamizando a utilização da área e criando novas atrações para a região urbana 
onde se encontra instalado.
Importância do projeto para o Estado: Tornar mais eficiente a gestão de equipamentos/complexos esportivos, permi-
tindo sua utilização como vetor de desenvolvimento econômico e social em função de sua utilização para a realização 
de eventos culturais, entretenimento e em função do desenvolvimento de empreendimentos imobiliários associados 
ao complexo.

Projeto: Duplicação da BR-235 no trecho entre Aracaju e Itabaiana

Investimentos estimados: R$ 257.000.000,00
Forma de contratação do projeto: PPP / OGU (+ concessão)
Descrição do projeto: Duplicação e Conservação de 55 km da BR-235, no trecho entre o Povoado Terra Dura em 
Itabaiana-SE e o entroncamento com a BR-101, no Povoado Quissamã em Nossa Senhora do Socorro – SE.
Importância do projeto para o Estado: A expansão econômica regional, a ampliação da integração dos grandes 
centros consumidores da região, articulação do turismo e criação de novas oportunidades de negócios. O Agreste 
Sergipano tem grande vocação comercial. A obra interligaria os municípios de Itabaiana (94,7 mil hab.), Areia Branca 
(18 mil hab.), Nossa Senhora do Socorro (181,5 mil hab.) e Aracaju (648,9 mil hab.). A BR-235 é uma importante via de 
escoamento da produção agrícola do Pólo Juazeiro-Petrolina. Também é um importante corredor turístico, como rota 
principal entre Aracaju e o destino turístico de Xingó e os canyons no Rio São Francisco. O tempo de deslocamento 
entre os municípios será reduzido significativamente, além de representar um importante incremento para a seguran-
ça das pessoas, uma vez que haverá uma sensível redução dos acidentes de trânsito.

Fonte: Superintendência Especial de Planejamento (Superplan) - Governo do Estado de Sergipe.44



Fonte: Superintendência Especial de Planejamento (Superplan) - Governo do Estado de Sergipe.

Projeto: Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco, ligando Penedo-AL e Neópolis-SE 
(projeto regional)

Investimentos estimados: R$ 320.000.000,00
Forma de contratação do projeto: PPP
Descrição do projeto: Ponte sobre o rio São Francisco ligando as rodovias SE-100 Norte e AL-100 sul próxima às 
cidades de Neópolis- SE e Penedo – AL, com 1072m de comprimento com pista de passeio e ciclovia.
Importância do projeto para o Estado: Essa ponte sobre o Rio São Francisco interligará mais de 900 kms de rodovias 
litorâneas, uma importante alternativa à já sobrecarregada BR-101, especialmente para o fluxo turístico. Esse eixo de 
integração regional reúne pólos turísticos consolidados, como Recife, Porto de Galinhas, Maragogi, Barra de São 
Miguel, Aracaju, Praia do Saco, Sauípe, Praia do Forte e Salvador, além de áreas de grande potencial turístico regional, 
como a foz do São Francisco, uma região com um dos mais baixos índices de desenvolvimento humano da região.

Classificação estado das rodovias – Dados CNT – Pesquisa CNT de Rodovias 2018. Análise com base em toda a 

malha rodoviária federal e principais trechos estaduais pavimentados. Total da malha pesquisada no Brasil 107.161 

km. Na região Nordeste analisados 28.754 km de rodovias.

Consumo de energia elétrica no sistema simples – Dados EPE – Empresa de Pesquisa Energética.

Geração de energia elétrica – Dados EPE – Empresa de Pesquisa Energética.

ISLU – Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana é um índice criado em parceria pelo Sindicato Nacional das 

Empresas de Limpeza Urbana - Selurb e PricewaterhouseCoopers - PwC. O ISLU adota a mesma metodologia 

utilizada em estudos que contribuem para a tomada de decisões sobre políticas públicas em diversos setores. Um 

dos exemplos mais conhecidos é o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. O IDH é apresentado em um único 

número que varia de 0 (zero- baixo desenvolvimento) e 1 (um – elevado desenvolvimento), sendo que quanto mais 

próximo de 1, mais desenvolvido é considerado o país, estado ou município. No ISLU os resultados gerados após 

os cálculos dizem respeito, exclusivamente, ao status do município quanto ao cumprimento do PNRS, quanto mais 

próximo de 1, maior será a aderência do município ao PNRS - Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

PIB. Fonte IBGE. PIB em valores correntes. Participação do PIB nos Estados analisado sob a ótica da produção.

PRDNE – Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste – Ministério do Desenvolvimento Regional. Disponível 

em http://www.sudene.gov.br/images/arquivos/planejamento/PRDNE/PRDNE-27052019.pdf

Projetos estaduais listados. Projetos informados pelos Estados.

Projetos regionais nordeste. Fonte Ministério do Desenvolvimento Regional.

Notas
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