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RESUMO
Por volta dos anos 80 com o surgimento da Tecnologia da informação começou-se a pensar na logística no Brasil e com isso o modo de se
transportar a produção. Com isto os modais disponíveis próximos aos locais de produção são importantes e o estudo da melhor forma de
transportar terá grande influência nos custos do produto transportado.
O setor de transporte é formado pelos segmentos rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo e dutoviário que ofertam serviços para o
deslocamento de pessoas e cargas.
Mesmo representando a maior fatia do transporte de cargas no país, o transporte rodoviário hoje enfrenta grandes dificuldades, desde o
crescimento do valor dos combustíveis como as condições de estradas sem pavimentação por exemplo.
As ferrovias foram criadas em um primeiro momento para o escoamento de produtos agrícolas, atualmente em sua maioria é utilizada para
escoamento de minérios e grãos. O Governo Federal após alguns anos deixou de investir na malha ferroviária, que ficou durante alguns anos
abandonada até que por volta de 1996, começaram a serem cedidas às concessionárias que atualmente atuam na maior parte das ferrovias.
O transporte aquaviário também apresenta baixo índice de investimento, na última década o modal ficou em última colocação no investimento
de verbas governamentais em relação aos outros modais.
Os demais modais de transportes aeroviário e dutoviário possuem aplicações mais específicas no transporte de cargas.
Com a falta de uma gestão eficiente aliado à escassez de profissionais competentes para este ramo de atuação, os números cada vez mais
enfatizam a urgente necessidade de uma reforma na gestão das modalidades de transporte de cargas no Brasil.
Palavras-chaves: Transporte - Modal - Intermodalidade

ABSTRACT
Around the 80s with the Information Technology onset, it has started to think about logistics in Brazil and then the way to transport production.
With this, the modals available near the production sites are important and the study of the best way to transport will have a great influence on
the costs of the transported product.
The transportation sector is form by the road, railway, waterway, aviation and pipeline segments, which offer services for the displacement of
people and cargoes.
Even though it accounts for the largest freight transport share in the country, road transport today faces so much difficulty, from the fuel value
growth such as unpaved road conditions, for example.
The railways has created at first moment for the flow of agricultural products, currently mostly is use to the disposal of minerals and grains.
The Federal Government after a few years stopped to invest in the railway, which was abandoned for some years until 1996; they have begun to
be ceded to the concessionaires that currently operate in most railroads.
The waterway transport also presents low investment index, in the last decade the modal was in last place of the governmental funds investment
in relation to the other modalities.
The other modalities of aviation and pipeline transportation have more applications that are specific in cargo transportation.
With the lack of efficient management coupled with the shortage of professionals competent for this fieldof actuation, the numbers increasingly
emphasize the urgent need for a reform in the management of the modes of cargo transportation in Brazil.
Key Words: Transport – Modal - Intermodality

1 INTRODUÇÃO
A partir da necessidade de transportar as produções surgem os modos de se transportar, dependendo da
localização esse transporte terá que ser feito por terra, ar ou água. Por volta dos anos 80 com o surgimento
da Tecnologia da informação começou-se a pensar na logística no Brasil e dentre esses está o modo de se
transportar a produção, seja ela da indústria, mineração ou agricultura. Com isto os modais disponíveis
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próximos aos locais de produção são de suma importância e o estudo da melhor forma de transportar será
diretamente impactante nos custos do produto transportado.
Desta forma podemos constatar que o transporte é um dos pilares da economia de um país, sendo um
elemento primordial para à expansão da capacidade produtiva (Confederação Nacional do Transporte –
CNT). O cenário econômico atual incita a criação de novas alternativas para a gestão integrada da cadeia de
suprimentos no país, deixando evidente a necessidade de melhorar da infraestrutura das malhas de
transportes. O modal rodoviário conta com mais de 60% da fatia de transportes no Brasil, porém enfrenta
grandes dificuldades na infraestrutura, falta de investimentos e segurança, o modal ferroviário representa
uma parcela de 20% dos transportes de cargas atualmente, este meio vem crescendo decorrente dos
problemas encontrados nos outros meios de transportes, porém ainda é muito baixa a sua utilização e
necessita de maiores investimentos para melhorar sua infraestrutura, neste caso deve-se aos aspectos
históricos e fatores que nortearam o desenvolvimento da atividade para as rodovias brasileiras. Outros
meios de transportes que contam com fatias menores, e também de grande importância, são o modal
Aquaviário que conta com 12,6% sendo mais utilizado para transporte de cargas intercontinentais e locais
onde não há acesso por outros meios de transportes, o Aeroviário contando atualmente com 0,4% para
também grandes distâncias e por fim o Dutoviário que conta com 3,6% para transportar os mais variados
combustíveis, gás natural e etc.
Analisando o atual quadro dos modais de transportes nota-se que é vital uma gestão eficiente e integrada
destes, sendo o Brasil um país com território de proporção continental a integração de vários modais seria
uma boa solução para colocar o país de modo mais competitivo perante os países de igual grandeza
territorial. O modal ferroviário tem se destacado como uma das opções para transportar grandes volumes de
mercadorias em longas distâncias com um custo de transporte bem inferior ao modal rodoviário, que
atualmente possui suas rodovias bem deficitárias devido à falta de manutenção, o modal hidroviário é uma
opção para locais afastados onde não há estradas nem ferrovias, um exemplo é a região da Amazônia.
A intermodalidade é uma solução para ampliar a capacidade de escoamento da produção do país, de forma
mais eficaz e sustentável, tratando-se de intermodalidade.

2 METODOLOGIA
Através de pesquisas em sites com conteúdo relacionado a capacidades logísticas do país, abordaremos as
principais modalidades levantando os dados necessários para correlacionar a opções que atendam as
expectativas do cenário, observando custo benefício e rotas disponíveis.
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2.1 TRANSPORTES DE CARGA NO BRASIL
O setor de transporte é formado pelos segmentos rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo e dutoviário que
ofertam serviços para o deslocamento de pessoas e cargas. Os modais se diferenciam em relação à
velocidade dos veículos, capacidade de volume transportado, risco de acidentes ou avarias, acessibilidade
das rotas, regularidade de embarques e impactos ambientais. Por causa dessas diferenças, a maior eficiência
de cada segmento e a modernização da rede de transporte como um todo demanda uma perspectiva
sistêmica do setor, baseada no uso integrado e complementar dos diferentes modais.
A CNT, com diversos trabalhos dedicados ao transporte, dispõe de informações detalhadas sobre a
realidade de cada modal e as trabalha de forma coordenada, tendo em vista o melhor desempenho do
sistema. Dessa forma, a Confederação aponta obstáculos e sugere soluções que auxiliam o setor
transportador de forma agregada, são questões de infraestrutura, institucionais e técnicos operacionais que,
se solucionadas, têm capacidade de promover a modernização das operações de transporte no país.
Algumas observações pertinentes se devem a posição do Brasil perante outros países com a mesma
extensão territorial, por isto, são feitos diversos comparativos que representam bem o como o nosso país
pode ainda melhorar sua infraestrutura para atender a demanda necessária no transporte de cargas,
conforme Figura 1.
As associações que monitoram todos os meios de transportes de carga hoje estão procurando meios de
levantar dados e planejar melhorias para o futuro do crescimento da logística do país, que é imprescindível
para desenvolver novos empregos, melhores condições de trabalho, qualidade de produtos transportados,
diminuir desperdícios e etc.
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Figura 1 – Comparação de Matrizes de Transporte de Carga.
Fonte: https://www.antf.org.br/informacoes-gerais/.

2.2 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
O transporte rodoviário é atualmente o mais utilizado no Brasil, contando com mais de 60% da frota de
transporte de cargas, este meio de transporte é utilizado em pequenas e médias distâncias, sendo prioridade
para cargas de valores e perecíveis, contando principalmente com maior flexibilidade de horários, sendo
assim, o mais atrativo também para transporte de passageiros.
Devido a sua maior participação no mercado dos transportes, o modal rodoviário conta com o percentual de
55,5% da receita líquida operacional, e com 52,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do setor (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE).
Isto explica a importância de o transporte de cargas por rodovias representar tão significativamente a cadeia
produtiva no Brasil, até o ano passado houve uma queda representativa na rotatividade do transporte nas
rodovias, segundo dados da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias(ABCR).
Este meio conta com diversas vantagens que determinam o porquê muitas empresas o utilizam como
principal meio de transporte de suas cargas, são elas, conforme Figura 2.
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Figura 2 – Vantagens do modal Rodoviário.
Fonte: https://portogente.com.br/portopedia/73414-transporte-rodoviario.
Mesmo representando tão importante fatia do transporte de cargas no país, o transporte rodoviário hoje
enfrenta grandes dificuldades, desde o crescimento do valor dos combustíveis como as condições de
estradas por exemplo. Dados do Sistema Nacional e Viação (SNV) descrevem como 1.735.621 Km de
rodovias no país, porém apenas 212.886 km pavimentados, ou seja, cerca de 12,3% são pavimentadas, e
ainda assim muitas oferecem péssimas condições de tráfego conforme Figura 3.

Figura 3 – Densidade da Malha Rodoviária Pavimentada por País.
Fonte: http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/brasil-tem-apenas-12-da-malha-rodoviaria-com-pavimento.
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Nas pesquisas realizadas pela CNT em 2017, as rodovias com piores condições são as públicas, que por não
ter manutenções, acabam com péssimas sinalizações e pavimento precário.
As péssimas condições do pavimento, por exemplo, podem causar diversas avarias durante o transporte de
carga, o que gera em torno de 27% a mais de custo operacional, entre outros problemas causados por
péssimas condições das estradas estão à falta de segurança, aumentando o número de acidentes e avarias
aos caminhões,conforme Figura 4.

Figura 4- Estudode Acidente Rodoviário e Infraestrutura.
Fonte:http://cms.cnt.org.br/Imagens%20CNT/PDFs%20CNT/Propostas%20aos%20Candidatos/
Documento_final_integra.pdf.
Outro agravante para o motorista do transporte de cargas por rodovias são o excesso de roubos e furtos que
infelizmente vem crescendo a cada ano, as últimas estimativas apontam que desde 1988 até o ano de 2017,
foram contabilizados mais de 285 mil casos de roubo de cargas no Brasil, totalizando um prejuízo superior
a R$ 16,3 bilhões.
Os estados, Rio de Janeiro e São Paulo, juntos somam 82,3% das ocorrências, abaixo um senso que foi
publicado no jornal do Estadão, em maio deste ano que aponta o número de ocorrências por
região,conforme Tabela 1.
Tabela 1 - Incidentes por Regiões no Brasil.
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Fonte: https://estradao.estadao.com.br/caminhoes/roubo-de-carga-ultrapassa-prejuizo-de-r-15-bilhao/

Infelizmente nosso país conta com uma legislação muito falha, a lei 10.446, de 8 de maio de 2002, surgiu
após a CPI no Congresso, determinando que a Polícia Federal passasse a atuar nas questões que envolvam
o roubo de carga [1].
Com todos estes fatores acima citados, algumas medidas foram tomadas nos últimos anos, e em dezembro
de 2015, foi aprovado o decreto 8.614/15 que regulamentou a lei complementar 121, de 9 de fevereiro de
2006, tendo como objetivo instituir a Política Nacional de Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e
Cargas e também, disciplinar a implantação do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão
ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas [2]. Algumas das medidas foram:

Desenvolver um planejamento para prevenção de furtos e roubos;


Promover a integração e envolvimento de entidades de segurança e fazendários da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

Incentivar a formação e o aperfeiçoamento do pessoal civil e militar empregado na área de trânsito e
segurança pública, nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal;

Desenvolver campanhas de esclarecimento e de orientação aos transportadores e proprietários de
veículos transportadores de carga [2].
Mesmo com o planejamento e com o envolvimento de diversas entidades para a melhoria da segurança nas
rodovias o Brasil continua sendo o 8º país mais perigoso para se transportar cargas, estando à frente de
países como o Iraque e a Somália, por exemplo, que são países que vivem em conflitos.
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Um país com uma extensão tão grande como o Brasil necessita de melhor infraestrutura para que possa ter
mais eficiência não só neste modal, mas em todos os outros, porque mesmo contando com uma frota grande
de caminhões o transporte por rodovias está longe de atingir um desempenho aceitável.
Os dados mais atuais de comparativos entre países apontam que o Brasil continua, com a maior utilização
de modal de transporte por rodovias que outros países com extensão semelhante,conforme Figura 5.

Figura 5 – Matrizes de Transportes Comparativo Internacional.
Fonte:https://www.resumoescolar.com.br/geografia/sistemas-de-transporte-no-mundo-ferroviarioaquatico-aereo-e-rodoviario/

2.3TRANSPORTE FERROVIÁRIO
Nossa malha ferroviária possui aproximadamente 29 mil quilômetros e surpreendentemente 10 mil deles
foram construídos na época de Dom Pedro II, a maioria destas ferrovias foram construídas por iniciativas
privadas, sem vínculo algum com a infraestrutura do país, construídas somente para transportar produtos
destas. Portanto em nossa malha encontramos vários tamanhos de bitolas tais como: 1,6 metros,
1,435metros, 1,00 metro, até mesmo de 0,6 metros nos trechos turísticos.
As ferrovias foram criadas em um primeiro momento para o escoamento de produtos agrícolas, atualmente
em sua maioria é utilizada para escoamento de minérios e grãos.
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O Governo Federal após alguns anos deixou de investir na malha ferroviária passando a investir na malha
rodoviária, com isso, esta ficou durante alguns anos abandonada até que por volta de 1996, começaram a
serem cedidas às concessionáriasque atualmente atuam na maior parte das ferrovias conforme Figura 6.

Figura 6- Concessionária Associadas a ANTF.
Fonte: https://www.antf.org.br/mapa-ferroviario/
As principais características do modal ferroviário são:

Maior capacidade de carga;


Viável para grandes distâncias;



Eficiência energética alta;



Baixo custo de transporte;



Baixo custo de manutenção;



Maior segurança em comparação ao modal rodoviário;



Pouco poluente;



Alto custo de implantação;
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Mais lento devido às operações de carga e descarga;



Baixa flexibilidade devido às diferenças de bitolas na malha.

O Brasil é um país de tamanho continental, comparando com alguns países a utilização da malha ferroviária
é deficitária.
Na Figura 7 podemos verificar a diferença entre alguns países com território similar ao nosso.

Figura 7 – Densidade das Malhas Ferroviárias.
Fonte: https://www.antf.org.br/informacoes-gerais/
Um estudo feito pela Associação Nacional dos Transportes Ferroviários (ANTF) demonstra que de 1997 a
2017 houve um grande investimento em melhorias na malha, cerca de R$ 92 milhões. Dentre esses
investimentos estão o aumento da frota de material rodante de 1.154 para 3.268 locomotivas, neste mesmo
período os vagões foram de 43.816 para 109.160, devido a este crescimento houve a necessidade de
capacitação de pessoas, promovendo assim a empregabilidade direta e indireta na malha, estes passaram de
16.662 empregos para 40.398 em 2017[10].
Houve uma diminuição significativa de investimentos por parte da União como demonstra a Figura 8.
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Figura 8 - Investimentos nas Ferrovias.
Fonte: https://www.antf.org.br/informacoes-gerais/

2.4 COMPARATIVOS RODOVIÁRIO/FERROVIÁRIO
Um trem de carga com capacidade de 100 vagões pode ajudar a retirar das estradas aproximadamente 357
caminhões (ANTF – 2017).
A preocupação com o Meio Ambiente é um dos temas principais das grandes, médias e até mesmo de
pequenas empresas, o transporte de cargas tem uma grande parcela na emissão de gases na atmosfera tais
como, dióxido de carbono (CO2) e monóxido de carbono (CO) que são o resultado da queima de
combustíveis fósseis.
O transporte ferroviário tem hoje uma representatividade na emissão desses gases muito inferior ao
transporte rodoviário, por exemplo, o rodoviário hoje emite cerca de 62,5 milhões de toneladas de dióxido
de carbono anualmente, contra apenas 3,4 milhões do ferroviário, estes dados apontam que o transporte
rodoviário emite cerca de 92% do total dos transportes de carga no Brasil dados do Instituto de Energia e
Meio Ambiente (IEMA).
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2.5 TRANSPORTE AQUAVIÁRIO
O modal aquaviário ou hidroviário trata-se do transporte feito por mar, rios ou lagos sendo transportadas
cargas ou pessoas.
Nos tempos da República houve o primeiro plano de integração de modais, este entre as ferrovias e
hidrovias, utilizando os grandes rios tais como, São Francisco, Araguaia, Tocantins, Guaporé, Madeira,
entre outros, em conjunto com as malhas Norte/Nordeste e Centro/Sul, porém a expansão ferroviária
colocou em segundo plano as intersecções fluviais.
As principais hidrovias brasileiras são:


Hidrovia Araguaia-Tocantins: No período de cheia a Bacia do Tocantins é navegável em 1.900 km

de extensão, já o Rio Araguaia torna-se navegável em 1.100 km.

Hidrovia São Francisco: O “Velho Chico” como é conhecido, o Rio São Francisco é o rio presente
totalmente no Brasil de maior extensão, ele tem 1.300 km navegáveis e flui entre estado de Minas Gerais na
cidade de Pirapora, e no estado da Bahia na cidade de Juazeiro.

Hidrovia da Madeira: Com aproximadamente 1.450 km o rio Madeira é considerado um dos
principais afluentes do Amazonas.
 Hidrovia Tietê-Paraná: Com um trecho de 1.250 km, sendo 800 km do rio Paraná, e 450 km do rio Tietê,
esta hidrovia tem vital importância para o transporte da produção agrícola dos estados do Mato Grosso,
Mato Grosso Sul, Goiás, parte de Rondônia, Minas Gerias e Tocantins. Essa via permite a navegação de
cargas e transporte de pessoas ao longo dos rios Tietê e Paraná.
 Hidrovia Taguari-Guaíba: Possuindo 686 km, a hidrovia de Taquari-Guaíba tem uma frota de 70
embarcações, que movimentam toneladas de cargas. E opera com terminais intermodais que otimizam
bastante a carga e descarga, conforme Figura 9.
Nos primeiros anos da década de XX aconteceu o grande investimento no modal rodoviário, apoiado pelas
indústrias de veículos e petróleo, este é associado com modernidade. Em decorrência disto o investimento
em hidrovias e ferrovias ficou para segundo plano.
Embora tenhamos toda essa extensão navegável, há em alguns pontos construções que não foram pensadas
para o transporte, pois foram feitas sem eclusas, que permitiriam a passagem de embarcações.

13

Figura 9 – Panorama das Hidrovias Brasileiras.
Fonte: http://portal.antaq.gov.br/wp-content/uploads/2016/12/%E2%80%9CPanorama-das-HidroviasBrasileiras%E2%80%9D-Jos%C3%A9-Alex-Botelho-de-Oliva.pdf
Abaixo, temos algumas características que demonstram a viabilidade do transporte hidroviário:

Transporte de grandes quantidades a longas distâncias;


Baixo custo;



Menor impacto ambiental;



Limitação de tamanho de navios por conta da infraestrutura dos portos;



Pouca flexibilidade por conta de fatores tais como, navegabilidade dos rios, rotas e horários.



Opera em baixa velocidade devido a características do canal navegável.

As principais cargas transportadas no Brasil são: minérios de ferro, petróleo e derivados, contêineres, soja,
milho, bauxita, adubos (fertilizantes), açúcar (granel), carvão mineral, ferro e aço.
Conforme Figura 10 o percentual de utilização de cada modal no Brasil.
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Figura 10 – Modais de Transportes no Brasil.
Fonte: http://www.ilos.com.br/web/tag/matriz-de-transportes/
O território brasileiro possui aproximadamente 8.500 km de costa marítima, e aproximadamente 30.000 km
cursos d’água que podem ser utilizados como de vias naturalmente navegáveis, podendo se estender para
60.000 km se somarmos os lagos.
Infelizmente desta soma aproveitamos somente 13.000 km, na Figura 11 pode se verificar o comparativo
com países de extensão territorial similar ao Brasil.
Segundo o Ministério dos Transportes de 1998-2017, foram investidos aproximadamente R$ 9,57 bilhões,
comparado aos R$ 3,14 investidos na última década temos um aumento de 204%. Apesar do alto percentual
o modal ficou em última colocação no investimento de verbas governamentais em relação aos outros
modais.
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Figura 11 – Matriz de transportes no mundo.
Fonte: Ministério dos Transportes

2.6 TRANSPORTE AEROVIÁRIO
Atualmente o Brasil é muito forte na utilização do transporte aeroviário para transporte de passageiros, e
apresenta um potencial de crescimento que pode ser expressivo para o setor e mantido em longo prazo.
Alguns investimentos podem estimular ainda mais o seu desenvolvimento e retornar com geração de
empregos, melhoria no sistema de transporte que são de importância e agrega ganhos para o país, conforme
Figura 12.
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Figura 12 – Painel de Indicadores do Transporte Aéreo.
Fonte: http://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-transporte-aereo/painel-deindicadores-do-transporte-aereo
A CNT, a fim de identificar o que se gera de obstáculo para estes avanços, realiza estudos e identifica
oportunidades, para a realização de obras de infraestrutura com intuito de alavancar este crescimento.
Obras em andamento no Brasil e alguns dos principais estados com relação ao modal aeroportuário:


Brasil – total de 219 obras em andamento;



Estado de São Paulo - SP - 14 obras em andamento;



Estado Rio de Janeiro - RJ - 12 obras em andamento;



Estado Santa Catarina - SC - 10 obras em andamento;



Estado Paraná – PR - 12 obras em andamento;



Estado Minas Gerais - MG - 19 obras em andamento;



Estado Mato Grosso - MT – 17 obras em andamento.
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A maior parte desta movimentação do transporte aéreo está concentrada nas grandes metrópoles do país,
conforme Figura 13.

Figura 13 – Demanda e Oferta Ranking de Aeroportos.
Fonte: http://www.anac.gov.br/assuntos/dados-e-estatisticas/mercado-de-transporte-aereo/consultainterativa/demanda-e-oferta-ranking-de-aeroportos
Se tratando de frete aéreo para produtos, existem limitações e por este motivo é utilizado em situações
específicas. É possível listar necessidades variadas como urgência, valor, restrição e produtos diversos.
O frete aéreo se torna uma opção interessante quando se trata de cargas urgentes, onde se adapta a variados
produtos como produtos hospitalares, remédios que devem chegar com hora marcada, documentos que
precisam chegar no mesmo dia ao destinatário, em campanhas de vacinação o frete aéreo é bem comum
para transporte de vacinas, cargas resfriadas devido ao tempo pequeno da necessidade de utilização.
Devido ao alto valor agregado, o transporte de cargas valiosas geralmente é realizado via aéreo, que muitas
das vezes representa até mesmo um baixo custo de frete quando comparado ao valor da mercadoria. O
roubo de cargas no Brasil é uma realidade que precisa ser levada em consideração, quando surge a
necessidade de frete para cargas valiosas, nesta lista estão produtos como obras de arte, joias, ferramentas
de precisão, máquinas avançadas e produtos com alta tecnologia, geralmente componentes eletrônicos.
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Uma opção ainda para transporte aéreo são os produtos perigosos, restritos e com baixo volume, com
relação à segurança em comparação com o modal rodoviário, o aéreo evita colisões decorrentes de acidente
de trânsito, e com isso tem o risco minimizado. É necessário que os requisitos de segurança sejam
atendidos para este tipo de frete, com o acompanhamento do aparato de proteção junto ao material a ser
enviado, que podem incluir produtos químicos, explosivos e radioativos.
Há também demanda para produtos diversos nesta categoria de transporte, onde é decidido por questões
estratégicas, que podem ser animais, peças de máquinas ou carros, e artigos frágeis, este último pode se
ainda trabalhar em reduzir o custo da embalagem, uma vez que a garantia do frete aéreo em manter o
produto sem avarias é imensamente superior em relação ao rodoviário, que sofrem consequências das más
condições de rodovias, e com isso proporcionam grandes chances de danificar o material em questão.

2.7 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO
O modal dutoviário se apresenta como uma opção interessante na viabilidade econômica para transporte de
grandes volumes de produtos específicos. Dentre os produtos que utilizam esta tecnologia de transportes, se
enquadra itens de grande importância como petróleo e seus derivados e gás natural.
Para o transporte de petróleo, óleo combustível, gasolina, diesel, álcool, GLP, podemos citar o oleoduto,
que basicamente atua com produtos líquidos e são regulados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo).
Essa logística depende da infraestrutura de transferência disponível no país, são várias empresas que atuam
neste segmento e oferecem diversos serviços, conforme Tabela 2.
Tabela 2 – Armazenamento e Movimentação de Produtos Líquidos
Atividade Econômica
Agente Regulado
Transporte de petróleo, seus derivados e
Transportador Dutoviário (Autorização)
de biocombustíveis por meio de dutos
Recebimento,
expedição
e
armazenamento de petróleo, seus
Operador de Terminal (Autorização)
derivados e de biocombustíveis para
terceiros
Transporte a granel de petróleo, seus Empresas Brasileiras de Navegação ou
derivados e de biocombustíveis por meio Empresas reguladas no âmbito estadual
aquaviário
(Autorização)
Fonte: http://www.anp.gov.br/armazenamento-e-movimentacao-de-produtos-liquidos
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Oleoduto podem ser dutos marítimos ou terrestres, os oleodutos ainda podem ser portuários, que são os que
fazem interligação de pontos de atracação em cais e boias.
Dutos que movimentam hidrocarbonetos líquidos também são considerados oleoduto, conforme Figura 14.

Figura 14 – Oleodutos.
Fonte:http://www.anp.gov.br/armazenamento-e-movimentacao-de-produtos-liquidos
Existe ainda oleoduto portuário, que possuem a missão de interligar instalações, refinarias, base de
combustíveis a um modal aquaviário, conforme Figura 15.
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Figura 15 – Oleoduto portuário.
Fonte: http://www.anp.gov.br/armazenamento-e-movimentacao-de-produtos-liquidos
Para o transporte de gás natural temos o gasoduto, que opera com grandes volumes e alta pressão, um
exemplo disso é o gasoduto Bolívia-Brasil, que transporta o gás da Bolívia para o Brasil e passa pelos
estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, são tubos de aço
soldados enterrados, que ao chegar próximo aos pontos de distribuição a pressão é reduzida, conforme
Figura 16.

Figura 16 – Gás Natural Gasoduto Bolívia-Brasil.
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Fonte: http://www.tbg.com.br/pt_br/o-gasoduto/o-que-e.htm
O gasoduto inicia na Bolívia em Rio Grande, a 40 km de Santa Cruz de laSierra, e sua extensão vai até
Porto Suarez, fronteira com o Brasil, conforme Figura 17.

Figura 17 – Gasoduto Bolívia – Brasil.
Fonte:http://www.ecen.com/eee10/gasp.htm
No trecho brasileiro passa inicialmente por Corumbá no Mato Grosso do Sul, e então passa a ser
administrado pela Transportadora Brasileira de Gasoduto (TBG. Em território nacional, as tubulações de
aço subterrâneas passam por 136 municípios brasileiros sendo:

Mato Grosso do Sul – 11 municípios;


São Paulo – 71 municípios;



Paraná –13 municípios;



Santa Catarina – 27 municípios;



Rio Grande do Sul – 14 municípios.

Com intuito de proteger o duto enterrado, é necessário identificar no solo que é proibido escavar. Esta área
é um direito de passagem acolhido pelo Decreto Federal de 28/08/1996. Trata se de um terreno com uma
faixa de 20 metros de largura, denominada faixa de servidão, sendo que os tubos ficam enterrados com 1
metro de profundidade.
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É necessário que haja uma sistemática para garantir a preservação do gasoduto, com isso a TBG possui
algumas Normas e Inspeções na faixa de servidão. As inspeções podem ser via aéreo com helicópteros, via
fluvial com mergulhadores, e terrestre realizado por técnicos especializados, conforme Figura 18.

Figura 18 – Faixa de Servidão.
Fonte: http://www.tbg.com.br/pt_br/o-gasoduto/faixa-de-servidao.htm

3 INVESTIMENTOS
Segundo estudo feito pela consultoria Oliver Wyman, divulgado na BBC (British Broadcasting
Corporation) o Brasil precisa dobrar o investimento por 25 anos, um salto de 2% para 4% do PIB, isso
somente para serem comparadas com os países vizinhos na América Latina e outros emergentes, comoÍndia
e China com esses investimentos atenderiam um mínimo de qualidade, pois atualmente nossa infraestrutura
básica é considerada como deficiência grave. Na mesma divulgação ainda a economista, sócia da
consultoria no Brasil, e ex-secretária de fazenda do estado de Goiás Ana Carla Abrão, aborda a questão de o
Brasil investir seus recursos no modal rodoviário, sendo o mais caro de todos, que demanda alto
investimento inicial e tem alto custo de manutenção, e lembra também sobre uma série de obras de
ferrovias paradas a mais de 30 anos que nunca foram concluídas, pensadas para interligar as principais
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malhas ferroviárias das cinco regiões do Brasil. Quando comparado com países de tamanho similar, temos
uma situação drástica, conforme Figura 19.

Figura 19 – Investimentos em Infraestrutura por Instância Pública e Privada.
Já segundo divulgação CNT, o Brasil precisa de um investimento mínimo de R$1,7 trilhão para atender
mais de 2.663 projetos essenciais para o desenvolvimento da infraestrutura Nacional, considerando
necessidades atuais e futuras do País que abrangem todos os modais (aéreo, aquaviário, ferroviário,
rodoviário e dutoviário), conforme Figura 20.
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Figura 20 – Documento Final Integra.
Fonte:http://cms.cnt.org.br/Imagens%20CNT/PDFs%20CNT/Propostas%20aos%20Candidatos/
Documento_final_integra
Parte dos recursos dos últimos 20 anos vem sendo direcionados na recuperação das malhas, que equivalem
à compra ou reforma dos materiais como, trens (um crescimento de 149% na frota), trilhos, infraestrutura
de malhas e também com a implantação de novas tecnologias. Ao todo já foram cerca de R$ 92 bilhões
segundo (ANTF – 2018), uma média anual a cerca de R$ 4.4 bilhões segundo (IPCA – 2017).
Este investimento também permitiu a abertura de várias vagas de emprego, no decorrer destes anos, o
equivalente a 24.000 vagas de emprego.
Antes da privatização das malhas ferroviárias os cofres públicos sofriam déficit anual de R$ 300 milhões,
após abrir as operações das malhas para a iniciativa privada nos anos de 1996, começou a arrecadar em
média, R$ 2.2 bilhões entre concessões, arrendamentos e tributos federais, e hoje chegam a cerca de R$
26,5 bilhões ao ano.

4 CONCLUSÃO
Ao considerar o número irrisório investido na infraestrutura dos modais brasileiros temos essa triste
realidade, pois comparado com outros países, que hoje tem investido pesado, com, por exemplo, a China.
Tudo que é transportado gera receita, desde modo, quanto melhor for o sistema de transporte, mais barato
ficará o processo de deslocamento, dentro da cadeia de suprimentos (supplychain), e isso refletira
diretamente no custo final do produto.
Há muito a ser feito para melhorar e avançar na infraestrutura do nosso País, um trabalho que requer longos
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anos de trabalhos e investimento contínuos para que possa melhorar gradativamente, a fim de garantir
aceleração e eficiência na economia do país.
O país precisa de estratégias inovadoras de gestão que funcionem para garantir a eficiência logística,
através de parcerias dos setores públicos e privados já existentes, possibilitando melhores resultados dos
investimentos direcionados a infraestrutura e a logística diante de novos desafios, crescimento e ampliação
do sistema de transporte.
Esses investimentos devem ser direcionados também para cursos mais completos e especializações de
profissionais nas áreas, que estejam mais preparados e consigam lidar com nossa realidade, a fim de
aplicarem novos conceitos, propor novas ideias, avanços e soluções específicas, e que garantam qualidade e
novas oportunidades de estudo nos modais brasileiros e tudo que estejam relacionados a eles.
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