
ESQUEMA-RESUMO   –   EFICIENCIA   NOS   TRANSPORTES    
  

Quando  comparamos  as  matrizes  de  transporte  de  carga  dos  países  com  grande  extensão  territorial,               
constatamos  que  o  Brasil  tem  infraestrutura  bem  diferente  dos  demais  países.            

 

Infraestrutura   de   transportes   de   carga   pelo   mundo                                     .  
Fonte:   World   FactBook,   Banco   Mundial   –   2014  

Os  números  dos  gráficos  e  tabelas  SEMPRE  estão  com  mudanças  (podem  estar  desatualizados),  e               
devemos  prestar  atenção  na  relação  e  par�cipação  (mensagem),  mais  que  o  número  absoluto  em  si.                
No   Brasil,   estamos   em   fase   de   importantes   avanços   na   infraestrutura   logís�ca.  

 Custo   transporte  
Carga/Descarg 

a  Infraestrutura  Flexibilidade  Ramificação  
Rodoviário  Alto  Bom  Complexo  Bom  Bom  
Ferroviário  Intermediário  Intermediário  Intermediário  Intermediário  Intermediário  
Hidroviári 

o  Baixo  Complexo  Bom  Complexo  Pouca  
O  transporte  rodoviário,  como  já  vimos,  é  mais  flexível  em  suas  cargas  e  descargas,  porém  tem  custo                  
maior  de  transporte.  Ele  tem  um  custo  intermediário  de  implantação  (ferrovia  é  mais  cara  por  km),  mas                  
tem  elevado  custo  de  manutenção  posterior.  Transportar  cargas  nas  mesmas  vias  de  transporte  de               
pessoas,   aumenta   o   risco   de   acidentes,   e   deve   ser   considerado   nas   análises.  

O  transporte  ferroviário  tem  um  custo  maior  de  implantação  por  km,  mas  possibilita  transportar               
enormes  volumes  de  carga  a  custos  intermediários.  Ela  demanda  uma  boa  estrutura  de  carga/descarga,               
e   seu   custo   de   manutenção   é   baixo.  

O  transporte  Hidroviário  tem  custo  baixo  de  implantação  (quando  o  rio  for  navegável)  e  baixo  custo  de                  
manutenção.  Entretanto,  é  necessário  estrutura  para  os  transbordos  de  carga,  que  demandam  um  ponto               
ideal   no   rio   para   construção,   e   tem   um   custo   que   deve   ser   considerado   (aprox.   U$   8,00/ton.)  
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Escreva  o  que  entendeu  sobre  a  variação  de  TKU  nos  diferentes  modais  de  transporte:  _______                
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
Escreva  o  que  entendeu  sobre  eficiência  energé�ca  nos  diferentes  modais:  ________________________            
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
Escreva  o  que  entendeu  sobre  a  variação  de  consumo  de  combus�vel  no  diferentes  modais:  __________                
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
Escreva  o  que  entendeu  sobre  a  emissão  de  gases  poluentes  de  cada  modal  de  transporte:  ___________                 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________   

O  que  falta  para  o  Brasil  avançar  em  logís�ca  de  modo  a  ampliar  a  compe��vidade  do  agronegócio                  
nacional?   _____________________________________________________________________________  

Quais  as  obras  e  inves�mento  em  infraestrutura,  que  de  certo  modo  vão  impactar  os  negócios  dos                 
produtores  da  sua  região?  __________________________________________________      
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
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