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 Transporte é uma das etapas do processo de 

logística.

Custos Logísticos

Item             %

Transportes

Transporte                    31,8
Tramites Legais           10,1
Estoque                        18,7
Armazenagem             19,0
Administração             20,5

Total                           100,0

Fonte: ANTT, 2005



Com os extraordinários progressos 
dos meios de transportes e das 
telecomunicações, as distâncias são 
encurtadas e os países se 
aproximam. Nesse novo momento as 
modalidades ou modais precisam de 
maior integração e eficiência para 
atender as novas demandas.

Circulação e transportes



O que é modalidade? O que é modal ?

Os termos modo, modal e modalidade de 
transporte possuem o mesmo significado. 

Consideram-se cinco os modos básicos de 
transporte: rodoviário, ferroviário, dutoviário, 
aquaviário e aéreo.

Transportes



Transportes no Brasil





No Brasil, temos apenas 30.350 Km de 
rede ferroviária e a maior parte  das 
ferrovias é para transportar matéria prima da 
área produtora até os portos, praticamente 
não temos ferrovias de integração.

As vantagens do transporte ferroviário são:
- Grande capacidade no transporte de carga e 

passageiro,
- Mais econômico que o rodoviário,
- grande durabilidade dos trilhos.

1 - Ferroviário:



Ferrovias no Brasil - ANTT



Malha Ferroviária dos Estados Unidos da América. A 

extensão da malha ferroviária é de 227.058 km, por onde trafegam 

quase 10 milhões de passageiros e 2.788.230 milhões de toneladas 

de carga (World Bank, 2010).



Em 2009, a New Scientist publicou um mapa com 

as ferrovias do mundo. Nele traços negros indicam 

onde se localizam as grandes malhas férreas.



Adequado para 
curtas e médias 
distâncias e para 
movimentação de 
mercadorias de 
pequeno porte.

A logística 
envolve 
procedimentos 
relativamente simples 
quanto ao manuseio 
das mercadorias.

2- Rodoviário

Rodovia dos Imigrantes - SP



O transporte rodoviário federal 
deveria funcionar basicamente 
como complemento do transporte 
ferroviário, mas tornou-se 
concorrente das ferrovias, 
acarretando inclusive a desativação 
de inúmeras delas, por se tornarem 
deficitárias.



- Verificamos  o predomínio do 
transporte rodoviário, 63% da 
carga  transportada, se devendo 
esse fato à influência da indústria 
automobilística e a diminuição de 
investimentos em outros modais 
(Ver capítulo de indústria).

No Brasil



 Maior flexibilidade no deslocamento de cargas, ou 

seja, a entrega pode ser feita de porta em porta, 

não havendo rigidez no percurso.

 Ideal para médias e curtas distâncias.

 O processo de carga e descarga é mais ágil e 

rápido que nas ferrovias e hidrovias.

 Por ser mais simples, facilita o deslocamento de 

pessoas e mercadorias em casos mais urgentes.

 Importante para a integração dos transportes 

ferroviário, hidroviário e aéreo.

Vantagens do transporte 

Rodoviário



 O transporte rodoviário é cerca de 4 vezes mais caro que 

o ferroviário e quase 20 vezes mais caro que o 

hidroviário.

 No Brasil com cerca de 1,8 milhões de quilômetros de 

estradas de rodagem.

 Elevado custo de instalação (caso o terreno seja 

acidentado deve-se construir pontes, viadutos, túneis) e 

manutenção (sinalização, recapeamento, iluminação).

 Possui uma menor capacidade de carga que as ferrovias e 

hidrovias.

Desvantagens do Transporte 

Rodoviário



 Os caminhões e automóveis por usarem gasolina e 

diesel como combustível nas rodovias contribuem 

para o aumento do efeito estufa.

 Está mais exposto a acidentes e roubos de carga, 

necessitando gastos com segurança e rastreamento 

de veículos por satélites para o monitoramento da 

carga transportada, fato que encarece o preço do 

frete aumentando o preço final para o consumidor.

 Provoca congestionamentos e estresse no trânsito.





 SÃO PAULO – 23/05/2014 – Recorde histórico 

com 344 km de vias congestionadas - Chuva, 

semáforos quebrados e problema em ponte 

afetaram o trânsito.

 A capital paulista bateu o recorde histórico de 

trânsito em 26 de julho/2013, 300 km de filas, 

segundo a CET (Companhia de Engenharia de 

Tráfego). Recordes anteriores 1ºde junho/2012, 295 

km de vias congestionadas e o anterior foi 

registrado no dia 10 de junho/2009,  293 km, 

véspera de um feriado Corpus Christi.

Congestionamentos em São Paulo



Rodovias Brasil - DNIT



Rodovias radiais: BR-01 a 100 -
rodovias que partem da capital
federal em direção aos extremos
do país.

Rodovias longitudinais: BR-
101 a 200 - rodovias que cortam
o país na direção norte-sul.

Rodovias transversais: BR-201
a 300 - rodovias que cortam o
país na direção leste-oeste.

Rodovias diagonais:

BR-301 a 400 - rodovias
podem apresentar dois modos
de orientação: noroeste-
sudeste ou nordeste-sudoeste.

Rodovias de ligação: BR-
401 a 500 - rodovias
apresentam-se em qualquer
direção.

Rodovias Federais do Brasil

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_longitudinal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_transversal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_diagonal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodovia_de_liga%C3%A7%C3%A3o


Marítimo, fluvial e lacustre.
O transporte marítimo é o principal meio de 
transporte de cargas a longas distâncias. 
Depende principalmente de fatores como 
disponibilidade, qualidade e capacidade das 
embarcações, bem como de instalações e 
eficiência portuárias.
No Brasil, um dos principais problemas do 
transporte marítimo é a ineficiência portuária, 
responsável pelos grandes congestionamentos 
e pela deterioração de muitos produtos, 
acarretando enormes prejuízos.

3. Hidroviário ou aquático



- Mares e oceanos;

- Cabotagem (nacional ao longo da 

costa, entre portos do mesmo país)

- Longo curso (internacional, entre 

países);

- Custos influenciados pelas rotas, 

distâncias, localização dos portos de 

origem e destino e infraestrutura 

portuária existente.

Transporte Marítimo



Portos Brasileiros

Principais Portos



http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.revistaportuaria.com.br/arquivos/noticia_1231500012496732ec07a0d.jpg&imgrefurl=http://www.revistaportuaria.com.br/site/%3Fhome%3Dnoticias%26n%3DzNTNd%26t%3Dbrasil-desperdica-potencial-hidroviario-20-vezes-mais-barato-que-transporte-por-rodovias&usg=__3IvfdM-naeq3MZ9pslkLd9YxIR0=&h=300&w=400&sz=103&hl=pt-BR&start=24&um=1&tbnid=g5p7wFbMaiDFtM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dtransporte%2Bdutovi%25C3%25A1rio%2Bfotos%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1




O transporte fluvial é um 
dos mais antigos, tendo 
desempenhado importante 
papel na penetração, 
povoamento e ocupação 
do interior dos continentes.
Vantagens desse tipo de 
transporte:
custo operacional muito 
baixo;
grande capacidade de 
carga;
muita economia para 
grandes distâncias;
pequeno consumo de 
energia.



 A rapidez e a 
segurança do 
transporte aéreo 
estão diretamente 
relacionados ao 
custo, sendo esse 
o meio mais caro, 
porém o mais 
rápido e seguro.

 O transporte 
aéreo é o mais 
utilizado para o 
transporte de 
cargas com auto 
valor agregado 
(joias) 

 Alto custo 
unitário.

4. Aéreo



Aumento do poder aquisitivo 

dos brasileiros;

Competição entre as 

empresas aéreas;

Redução da distância entre os 

bancos;

Redução do serviço de 

comissaria de bordo;

Levaram a uma demanda 

crescente da aviação civil no 

país. Investimentos na 

infraestrutura surgem como 

medida urgente

Crescimento da demanda de passageiros 

da aviação civil 2003/2014



5. Transporte Dutoviário

- O transporte dutoviário é feito através de tubos 

(dutos), baseando-se na diferença de pressão. Sua 

utilização privilegia materiais fluidos, tal 

como gases, líquido e sólidos granulares. 

Apresenta elevado custo de implantação e baixo 

custo operacional, porém possui pequena 

flexibilidade, pois opera apenas entre pontos fixos, 

que são as estações de bombeamento e recalque.

- Modal reconhecido recentemente;



Dutoviários no Brasil

No Brasil são apenas 
16 mil km de extensão 
de dutoviários e em 
geral, para a 
distribuição de 
petróleo e de gás para 
empresas 
especializadas no 
beneficiamento e na 
distribuição desses 
produtos.



Países x Modal de Transporte de Carga (%)

País                  Hidrovia    Ferrovia    Rodovia

Holanda                75              8                17

Canadá                 35            52                13

Alemanha             29            53                18

EUA                       25            50                25

França                  17             55               28

Rússia                  13             83                  4

BRASIL                12             21                63

Fonte; Ministério dos Transportes, 1997

Transportes



Vale tudo!


