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TERMINAL DE LOGÍSTICA DE CARGAS
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA VISTA

A

s cargas que são processadas no Terminal de Logística de Carga do
Aeroporto Internacional de Boa Vista - Atlas Brasil Cantanhede (RR)
refletem o ritmo do crescimento econômico do Estado de Roraima,
impulsionado pela criação da Área de Livre Comércio (ALC) e da Zona de
Processamento e Exportação (ZPE). No caso do Teca de Boa Vista esses
modelos configuram-se como estratégias integradoras do processo de
adequação do local para atender este novo momento de incremento no
mercado de importação e exportação dos produtos ligados aos setores
secundário e terciário da economia roraimense.
Pelo Teca circulam cargas oriundas principalmente da Venezuela via
modal rodoviário e da cidade de Manaus, transportadas via marítima de
países como China, Estados Unidos e Panamá. Em sua essência o tipo de
carga recebida no terminal possibilita o abastecimento de todo Estado
de Roraima com matérias primas, produtos domésticos, eletroeletrônicos,
materiais de construção, entre outros.
Diferentemente de outros terminais de cargas administrados pela
Infraero, o Teca de Boa Vista recebe 90% de suas mercadorias despachadas
via modal marítimo, em contêineres desembarcados no porto de Manaus.
Com as vantagens da ALC e ZPE, a cada ano aumenta o número de
empresários que investem no ramo de importação.
Em janeiro de 2014 o crescimento de cargas processadas pelo Teca de Boa
Vista foi de aproximadamente 94% em relação ao mesmo período de 2013.
Esse resultado justifica o investimento feito pela Infraero em infraestrutura
e equipamentos de apoio à atividade logística no Estado de Roraima. “A

equipe de SBBV tem desenvolvido um trabalho em
conjunto com todos os órgãos que atuam no Teca, além
disso, a qualidade e segurança dos serviços prestados
vêm fortalecendo e conquistando os usuários e clientes”
comentou o gerente de Logística de SBBV, Luiz Carlos
Gomes Camelo.

• PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO TERMINAL DE CARGA DE BOA VISTA
Área construída = 500,00 m²

ÁREAS DISPONÍVEIS:

EQUIPAMENTOS:

1 Recepção/sala de atendimento
1 Sala da Receita Federal
1 Sala administrativa
Área específica para carga e descarga com três
equipamentos niveladores de docas.

1 Empilhadeira
2 Carrinhos hidráulicos – paleteiras mecânicas
1 Transpaleteira elétrica
1 Varredeira a GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)
1 Rampa niveladora rebocável
1 balança de 10.000 kg
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