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RESUMO

Esta  dissertação  de  mestrado  apresenta  uma  metodologia  para  análise  e 
seleção  de  opções modais  mais  adequadas no  transporte de  carga  na  área  de 
influência de um corredor de exportação, para diferentes características de carga e 
infra-estrutura de transporte.

A  metodologia  é  composta  por  módulos  sequenciais  que  contemplam  a 
caracterização  da  carga,  o  estudo  da  demanda  por  transporte  de  carga  em 
corredores,  a  identificação  da  rede  de  transporte  na  área  de  influência  de  um 
corredor de exportação, a aplicação de um algoritmo de fluxo a custo mínimo para a 
análise da rede de opções de transporte e a verificação da viabilidade do transporte 
de cargas no corredor de exportação.

A metodologia foi aplicada em uma análise do transporte dos blocos de granito 
de uma região produtora e exportadora do Espírito Santo, situada dentro da área de 
influencia do corredor Centro-Leste.

O estudo mostrou que a metodologia pode ser empregada no auxílio à análise 
de opções do  transporte  de  blocos de granitos  em corredores  de  exportação  e, 
ainda, a nível governamental, auxiliar na identificação de melhorias que devam ser 
implantadas no corredor visando facilitar o escoamento de uma produção regional.



ABSTRACT

This master  degree dissertation presents a methodology for  the analysis and 
selection of the most suitable modal options for load transport in an export corridor 
influence  area.  Different  load  characteristics  and  transport  infrastructure  are 
considered.  

This methodology is composed by the following steps:  the description of load 
characteristics;  the  study  of  load  transportation  demand;  the  identification of  the 
transport net in the export corridor influence area; the application of minimum cost 
flow algorithm to analyze the net of transportation options; and the verification of the 
viability of the load transport in the export corridor. 

This  methodology  was  implemented  for  the  analysis  of  granite  blocks 
transportation in a production and exporting region, situated in the state of Espírito 
Santo, which is located in the influence area of Centro – Leste corridor.

This study shows that this methodology can be applied for the analysis of the 
options  for  granite  blocks  transportation  in  an  export  corridor.  Besides  that, 
considering the government policies, this study can be helpful in the identification of 
improvements that could be implemented into the corridor. Such improvements can 
facilitate the local flow.



1. INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Segundo ARAÚJO (2000), no início da década de 1970, em virtude dos efeitos 

iniciais conhecidos por milagre brasileiro, o Brasil passou a necessitar de uma pauta 

de exportações competitiva.

Percebeu-se esta necessidade com o findar da segunda guerra mundial, a partir 

da qual os requisitos econômicos mundiais foram alavancados pela criação de uma 

infra-estrutura principalmente no setor de transportes, para atender as necessidades 

de  escoamento  na  produção  agrícola  e  aquisição  de  equipamentos  e  matérias 

primas industriais.

Dessa necessidade urgente nasceu o projeto dos Corredores de Exportação, o 

qual estava incluído no Plano Nacional de Desenvolvimento 1972/1974, dentro do 

programa Corredores de Transportes.

Os corredores de exportação seriam constituídos por rotas de escoamento de 

grandes massas, principalmente grãos e outros granéis, entre as áreas de produção 



e os  locais de  destino dos  produtos.  Como  locais de destino  consideram-se  os 

terminais marítimos de exportação. Ligada ao Plano Nacional de Desenvolvimento, a 

proposta dos corredores recebeu enorme apoio dos governadores dos Estados que 

seriam beneficiados. 

O objetivo dos corredores de exportação era de definir geograficamente áreas 

em que  toda  infra-estrutura  de  movimentação,  armazenamento  e  embarque  de 

mercadorias estivesse voltada para a exportação. 

Com a globalização, a abertura de fronteiras ao comércio internacional e a 

tendência de crescimento da concorrência entre nações, tornou-se necessário 

uma política voltada tanto para importação como para exportação de mercadorias 

provenientes do mais profundo interior do país. 

Além  disso,  nos  países  da  América  Latina,  o  novo  esquema  de 

desenvolvimento  tem  como  objetivo  contribuir  para  complementar  a  abertura 

comercial, a montagem de um instrumento que facilite a expansão e diversificação 

das  exportações  e  a  inserção  competitiva  dos  países  na  economia  mundial, 

requisitos indispensáveis para a modernização da produção e o desenvolvimento 

econômico neste momento em que ocorre a globalização de mercados. 

Com  a  criação  do  Mercosul,  observam-se  modificações  nas  exportações 

brasileiras.  Os  produtos  industrializados  assumiram  a  liderança  na  geração  de 

receitas e acarretaram profundas alterações nas cargas, necessidades, e também 

no sentido do carregamento nos corredores de transporte.

De uma forma geral um corredor de transporte pode ser considerado como 

uma reunião de processos,  seqüências, meios e equipamentos organizados para 

ligar dois pólos ou áreas onde exista, ou se prevê, um fluxo intenso de mercadorias 

ou pessoas, então,  pode-se considerar  que um corredor de exportação tenha as 



mesmas características de um corredor de transporte, mas com fluxo de cargas e 

política direcionado para o comércio exterior.

1.2. OBJETIVOS

Este trabalho tem como principal objetivo desenvolver uma metodologia para 

análise e seleção de alternativas mais adequadas no transporte de carga na área 

de influência de um corredor de exportação, para diferentes características de 

carga e infra-estrutura de transporte. 

Além disso, tem-se como objetivo secundário aplicar a metodologia no estudo 

do transporte de produtos advindos da extração e beneficiamento de mármores e 

granitos, que são produtos nacionais com destaque frente ao mercado exterior.

1.3. RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA

A metodologia  proposta  visa  contribuir  para  uma  maior  racionalização  do 

transporte de cargas nos corredores de exportação. Desta forma, considera-se 

que, na medida em que se buscam alternativas de transporte mais adequadas, 

contribui-se para uma redução do custo Brasil, que muitas vezes torna nossos 

produtos pouco competitivos perante o mercado internacional. 

O desenvolvimento desta metodologia visa, ainda, contribuir para a seleção 

mais adequada de transporte de produtos advindos da extração de mármores e 

granitos.  Este setor oferece boas oportunidades de investimento nas áreas de 

comercialização e transporte, tendo em vista o crescimento das exportações, em 

função  do  reaquecimento  da  construção  civil  nos  Estados  Unidos,  Europa  e 

Japão. 



Entretanto, o transporte é feito de maneira precária tendo como principal meio 

o  modal  rodoviário.  Os caminhões trafegam pelas rodovias sem o mínimo  de 

segurança, na maioria dos casos acima de sua capacidade, provocando perdas 

de cargas, alto índices de acidentes, redução da vida útil dos pavimentos.

O modal  ferroviário é pouco utilizado, aparecendo em pequena parcela no 

transporte  de  blocos  de  pedra.  Portanto,  percebe-se  a  necessidade  de  uma 

análise sistêmica, como forma de melhorar o transporte destes produtos tendo 

como base à disponibilidade dos meios de transporte e a logística de um corredor  

de exportação.

Também, esta dissertação enquadra-se na linha de ação do III Plano Básico 

de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  do  CNPq,  que  recomenda  o 

desenvolvimento,  aperfeiçoamento  e  difusão  de  técnicas  e  métodos  de 

planejamento que visem a obtenção de maior eficácia e integração dos modais de 

transporte.  Este  trabalho se  enquadra na linha de  pesquisa “Planejamento  de 

Transportes” do Curso de Mestrado em Engenharia de Transporte do IME.

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Este tema foi desenvolvido de acordo com etapas que compõem um estudo 

clássico de planejamento de transportes e o trabalho compreende 7 capítulos.

CAPÍTULO  1.  INTRODUÇÃO:  Neste  capítulo  apresentam-se  as 

considerações gerais, estabelecendo-se os objetivos, relevância e justificativa e a 

definição da estrutura da dissertação.

CAPÍTULO  2.  TRANSPORTE  DE  CARGA  NO  BRASIL:  EVOLUÇÃO, 

CORREDORES DE TRANSPORTE E CORREDORES DE EXPORTAÇÃO: Este 

capítulo  é  dedicado  ao  estudo  das  fases  que  se  seguiram  à  evolução  do 

transporte de carga no Brasil e seus subsistemas; a política de planejamento do 



transporte  de  carga  assim  como  os  aspectos  funcionais  dos  corredores  de 

transporte e o surgimento dos corredores de exportação.

CAPÍTULO 3. METODOLOGIAS PARA O PLANEJAMENTO DOS SISTEMAS 

DE TRANSPORTE EM CORREDORES DE EXPORTAÇÃO: Neste capítulo são 

apresentados modelos para determinação da área de influência de corredores de 

exportação e transporte, assim com algumas metodologias para análise e seleção 

de alternativas de transporte utilizadas em corredores.

CAPÍTULO 4.  METODOLOGIA PROPOSTA PARA ANÁLISE E SELEÇÃO 

DAS ALTERNATIVAS: Apresentam-se os módulos da metodologia para a análise 

e seleção das alternativas. Esses módulos representam fases do planejamento 

que permitem auxiliar o processo decisório.

CAPÍTULO 5.  ESTUDO DE CASO:  O TRANSPORTE DE MÁRMORES E 

GRANITOS:  Este  capítulo  inicia-se  com  uma  abordagem  sobre  a  situação 

mundial  e nacional do setor de mármores e granitos, principais produtores e a 

importância  do  transporte  na  cadeia  produtiva  deste  produto.  Em  sequência 

apresenta-se a aplicação da metodologia.

CAPÍTULO  6.  CONCLUSÕES  E  RECOMENDAÇÕES:  O  sexto  capítulo 

apresenta as conclusões extraídas tanto na fase de estudo e desenvolvimento do 

trabalho, assim como aquelas advindas da análise dos resultados da aplicação da 

metodologia.  São  apresentados  também  algumas  recomendações  quanto  a 

realização de estudos futuros.

Este  trabalho  apresenta  ainda  um  capítulo  onde  são  apresentadas  as 

referências bibliográficas utilizadas para a realização deste estudo.



2.  TRANSPORTE  DE  CARGA  NO  BRASIL:  EVOLUÇÃO,  CORREDORES  DE 

TRANSPORTE E CORREDORES DE EXPORTAÇÃO.

2.2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Segundo MESQUITA (1980), os transportes desempenham um importante papel 

no desenvolvimento de uma nação, portanto, é conveniente, ao se iniciar uma série 

de considerações sobre corredores, frisar que o setor dos transportes contribui com 

parcela  bastante  significativa  para  o  crescimento  econômico,  sendo  condição 

necessária, embora não suficiente, para que os objetivos nacionais sejam atingidos.

A  principal  função  do  sistema  de  transportes  pode  ser  resumida  em 

proporcionar  acessibilidade  e  mobilidade,  reduzindo,  no  tempo  e  no  espaço,  a 

distância entre origem e destino de mercadorias e pessoas a serem transportadas. 



As diversas modalidades de transportes procuram se aproveitar ao máximo das 

condições  naturais  para  melhor  servir  às  regiões  por  elas  atendidas,  permitindo 

maior  circulação,  igualando  as  oportunidades  e  diminuindo  os  desequilíbrios 

existentes.

Sob o ponto de vista econômico, os transportes fornecem às cargas duas 
utilidades:tempo e lugar, o que significa a possibilidade de se terem as 
mercadorias onde e quando desejar (MESQUITA,1980).

Portanto, ao buscar soluções de transportes de carga há a necessidade de 

uma visão dos sistemas de transportes. Por isso, este capítulo será dedicado ao 

estudo das fases da evolução do transporte de carga no Brasil e seus subsistemas 

(rodoviário,  ferroviário e aquaviário);  a política de  planejamento  do  transporte  de 

carga,  assim  como  os  aspectos  funcionais  dos  corredores  de  transporte  e  o 

surgimento dos corredores de exportação.

2.3. A EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE CARGA NO BRASIL

2.3.1. AS FASES DA EVOLUÇÃO DOS TRANSPORTES DE CARGA

Segundo RIBEIRO (1956) e BARAT (1991)  in BROCHADO (1996), a evolução 

do transporte de carga no Brasil se deu através de seis fases, cujas características 

distinguem a influência e a predominância das várias modalidades de transportes e 

mostram os principais períodos de desenvolvimento de cada uma dela.



Durante o período colonial no Brasil, se deu a primeira fase, a mais longa no 

tempo e a menos expressiva no sentido econômico, onde se deu a primeira abertura 

dos portos brasileiros ao comércio exterior. Nesse período, o transporte marítimo de 

ligação com o exterior teve alguma expressão econômica.

Já no transporte de interior, a formação da rede brasileira teve início com as 

expedições destinadas a garantir a ocupação do território por  parte de  Portugal.  

Também  ocorreram penetrações  missionárias  e  entradas  cuja  finalidade  era  ou 

escravizar ou encontrar ouro e pedras preciosas, evangelizar os povos nativos ou 

ocupar o interior com intuito de se criar gado bovino. 

Assim surge a primeira configuração da malha convergindo aos principais portos 

e principais cidades portuárias, como fruto da política de exploração portuguesa.

A fase seguinte situa-se entre 1808 e 1855, período em que a abertura dos 

portos ao comércio exterior estimulou o desenvolvimento econômico das áreas de 

influência dos principais portos e determinou um ligeiro progresso na navegação de 

cabotagem e  a  navegação fluvial,  essa  última  contando já  com embarcações a 

vapor.

O período entre 1855 e 1920, onde ocorreu o aparecimento das estradas de 

ferro  e  o  seu  desenvolvimento  acelerado,  designa-se  como  a  terceira  fase  da 

evolução  dos  transportes  de  carga.  Neste  período,  também  ocorreu  o 

desenvolvimento dos transportes marítimo de cabotagem, fluvial e rodoviário.

A quarta fase encontra-se cronologicamente entre 1920 e o fim da II  Guerra 

Mundial e sua principal característica foi o crescimento do transporte rodoviário, em 

contraste com o modal ferroviário, o qual não se desenvolveu proporcionalmente às 

demandas.  Esta fase também foi  marcada pela decadência do transporte fluvial; 

desenvolvimento  lento  e  progressivo  do  transporte  de  cabotagem  e  inícios  do 



transporte aéreo comercial.

Segundo RIBEIRO (1956), o transporte aéreo, pelas características de extensão 

e relevo do nosso território e por suas peculiaridades, especialmente liberdade de 

vias  e  velocidades,  implantou-se  no  Brasil  em  1927.  Esta  liberdade  de  vias  e 

velocidades  permitia,  assim,  vencer  as  grandes  distâncias  na  interligação  dos 

núcleos  de  população  estabelecendo  trocas  comerciais,  especialmente  de 

mercadorias de pouco volume e grande valor  ou rapidamente perecíveis.  No fim 

desta fase o transporte aéreo já atingia um volume de tráfego aproximadamente de 

10.000 toneladas em bagagens e mercadorias.

Com o  fim da  II  Guerra  mundial  até  1970,  tem início  a  quinta  fase,  a  qual  

caracteriza-se  pelo crescimento  acelerado  do  sistema  rodoviário,  conjugado com 

uma crise aguda nos sistemas ferroviários e de navegação costeira e sem esquecer 

do descaso ou quase abandono das vias fluviais.

Nesta fase começaram, também, a se esboçar as tendências de modificações 

estruturais no sistema de transporte:

 A  ascensão  do  transporte  rodoviário,  tomando  o  espaço  dos  modos 

ferroviário e marítimo, tanto de cargas como de passageiros;

 A utilização dos derivados do petróleo como combustível em substituição à 

lenha e do carvão;

 A  interligação  progressiva  das  economias  regionais  pelo  transporte 

rodoviário, unificando o mercado e ampliando o consumo de massa.

Consolidou-se, assim, nas décadas de 1950 e 1960, um sistema de transporte 

no qual a modalidade rodoviária assumiu a predominância no tráfego de carga, em 

tonelada/quilômetro transportada, e sua participação no atendimento da demanda de 

38,2%,  em  1950,  passou  para  70%,  em  1970.  Enquanto  isto,  as  ferrovias 

declinavam de 29,3% para 17,2% e a cabotagem de 32,5% para 12,2%, no mesmo 



período. Foi  neste período que ocorreu a transferência da capital para Brasília e 

construíram-se  várias  rodovias  de  importância,  destacando-se  Belém-Brasília, 

Goiânia-Brasília e Belo Horizonte-São Paulo, chegando a triplicar a extensão das 

rodovias pavimentadas.

“Lá pelos idos de 1970, o Brasil já apresentava volumes físicos  
de produção impressionantes em quase todos os setores industriais. Além de um  
mercado  geograficamente  unificado  pelo  sistema  rodoviário.  O  sistema  de  
transporte,  todavia,  com  proporções  crescentes  dos  fluxos  de  abastecimento  e  
principalmente,  de escoamento das unidades industriais,  creditadas ao transporte  
rodoviário,  já  começavam  a  apresentar  sintomas  de  inadequação  funcional  às  
exigências da industrialização e da consolidação do mercado interno”.

 (BROCHADO 1996).

“A sexta e última fase é a que estamos vivendo e se iniciou a  
partir  da  década  de  1970,  quando  o  mercado  de  transporte  experimentou  
expressivas modificações. Em virtude de incrementos diversificados na demanda de  
seus serviços, que associados ao primeiro “choque” da crise do petróleo, em fins de  
1973, reforçaram as tendências de busca de maior equilíbrio na estrutura modal dos  
transportes.”

(BARAT, 1991).

Esta  sexta  e  última  fase,  segundo  BARAT  (1991)  in BROCHADO  (1996) 

apresentou três períodos, sendo que o primeiro, até 1974, fez parte do chamado 

“milagre brasileiro”, quando o produto interno bruto cresceu 11,6% a. a. e o serviço 

de  transporte  de  cargas  12,2%  a.  a.  O  segundo  período,  de  1974 a  1980,  foi  

caracterizado  pelo  crescimento,  induzido  pela  política  de  substituição  de 

importações de bens de capital e insumos básicos. Este período apresentou taxas 

de  incremento  do  produto  interno  bruto  e  do  serviço  de  transporte  de  carga 

respectivamente,  de  6,6% a.  a.  e 9% a.  a.  No último período  (1980 a 1990),  o 

transporte de cargas evoluiu a uma taxa de 3,9% a. a. permeado por uma profunda 

crise econômica, quando o produto total cresceu apenas 1,7% a. a. A partir deste 



período, o país passou por profundas modificações nas políticas governamentais; no 

que  diz respeito  à  infra-estrutura  de  transporte,  esta  fase  foi  marcada pela  sua 

transferência para a iniciativa privada.

 A TAB. 2.1 mostra a evolução do transporte de cargas no período de 1970 – 

1998, segundo as modalidades de transporte.

TAB. 2.1 – Evolução da composição percentual da carga transportada, em 
toneladas-quilômetro,  por  modo de transporte -  1970-1998.Fonte:  Anuário 
Estatístico do GEIPOT (1999).

Ano Modalidade (%)
 Aére

o
Ferroviár

io
Aquaviári

o
Rodoviári

o
Dutoviári

o
1970 0,15 22,92 16,19 60,74 NC
1971 0,14 22,05 16,59 61,23 NC
1972 0,20 21,69 14,20 63,91 NC
1973 0,23 24,24 13,69 67,54 NC
1974 0,19 26,10 14,03 57,06 2,62
1975 0,22 25,59 13,77 57,38 3,00
1976 0,28 25,32 13,02 58,27 3,12
1977 0,25 21,95 13,51 60,92 3,37
1978 0,27 21,40 13,85 60,70 3,78
1979 0,28 22,89 13,24 60,08 3,50
1980 0,28 24,54 12,46 59,30 3,38
1981 0,32 23,44 12,52 60,44 3,28
1982 0,34 22,09 14,22 60,18 3,17
1983 0,34 21,14 14,57 60,65 3,33
1984 0,31 23,60 16,30 55,96 3,86
1985 0,31 23,58 18,38 53,60 4,19
1986      
1987 0,25 22,92 4,61 67,63 4,61
1988 0,28 20,96 4,56 69,64 4,56
1989 0,41 19,76 4,39 71,04 4,39
1990 0,25 25,25 4,39 65,73 4,39
1991 0,29 20,46 21,20 54,96 3,08
1992 0,25 20,62 17,20 58,73 3,20



1993 0,25 20,56 19,44 55,93 3,82
1994 0,31 23,31 10,34 65,05 3,99
1995 0,32 22,29 11,53 61,91 3,95
1996 0,33 20,72 11,46 63,7 3,79
1997 0,26 20,73 11,56 62,91 4,54
1998 0,31 19,91 12,75 62,6 4,43

2.3.2. O SUBSISTEMA RODOVIÁRIO

É sabido que, na divisão modal o transporte rodoviário tem maior participação 

que os outros modos, numa proporção que permite avaliar a função do transporte na 

economia, utilizando o transporte rodoviário como variável explicativa. 

Pode-se observar, também,  na divisão política do Brasil, que os estados com 

maior  extensão de rodovias,  (ver  FIG. 2.1), apresentam melhor  desenvolvimento, 

como os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Gerais, Paraná, Rio Grande 

do Sul e os mais pobres, com pequena malha viária.

Segundo NASCIMENTO (2000), as regiões Sudeste e Sul concentram 55% 

da malha  rodoviária pavimentada em uma área territorial  que  representa18% do 

país.  A  densidade de  rodovias  pavimentadas por  quilômetro  quadrado  daquelas 

regiões é o dobro da região Nordeste e o quíntuplo da região Centro-Oeste. No que 

tange  às  novas fronteiras agrícolas,  a  malha rodoviária apresenta-se insuficiente 

para atender a demanda por transporte. Há casos de municípios da região Centro-

Oeste que viram suas produções declinarem pela impossibilidade do escoamento ou 

recebimento de insumos básicos.



Entretanto,  uma  análise  macroeconômica  mostra  que,  apesar  destas 

desigualdades regionais, as políticas voltadas à infra-estrutura de transporte com 

fortes  investimentos  no  setor  rodoviário,  coincidiram com os  períodos  de  maior 

prosperidade do país.

FIG. 2.1– Mapa das Rodovias Federais Brasileiras. Fonte: CNT (2000)

2.3.3. O Subsistema Ferroviário

No que diz respeito ao subsistema ferroviário, atualmente, o quadro começa a 

se  alterar  com  o  número  de  projetos  ferroviários  em  estudo  ou  em  fase  de 



implantação  no  país,  sendo  a  maioria  das  ferrovias,  ligando  o  Centro-Oeste  a 

grandes centros consumidores e portos. Isto demonstra a intenção do governo em 

aumentar  a médio e longo prazo,  de forma significativa, a participação do modal 

ferroviário no volume de circulação de mercadorias, permitindo que o abastecimento 

do  mercado interno e  a  exportação  se façam a  custos  mais  suportáveis para  a 

economia.

Atualmente  a  extensão total  da  malha  ferroviária brasileira é de  28.055  km, 

como  pode  se  verificar  na  TAB.  2.2,  e  se  concentrando  na  Região  Sudeste, 

conforme aponta a FIG. 2.2.

TAB.  2.2  –  Extensão  das  Linhas  Principais  e  Ramais,  por  Estrada  –  1995-99 
(Anuário Estatístico GEIPOT 2000).

ESTRADA 1995 1996 1997 1998 1999
  Km  Km  Km  Km  Km

Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU 249 249 252 252 252
Companhia Fluminense de Trens Urbanos - 
FLUMITRENS

264 264 271 293 121

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - 
CPTM

270 270 286 286 319

Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre-
TRENSURB

27 27 31 31 31

Estrada de Ferro Campos do Jordão 47 47 47 47 47
Estrada de Ferro Carajás 883 892 892 955 974
Estrada de Ferro da Mineração Rio do Norte 35 35 35 35 35
Estrada de Ferro do Amapá 194 194 194 194 194
Estrada de Ferro do Jari 68 68 68 68 68
Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - 
FERROESTE (1)

_ 249 _ _ _

Estrada de Ferro Vitória a Minas 898 898 898 898 905
Estrada de Ferro Votorantim (2) 20 20 20 20 20
Ferrovia Norte-Sul  (3) 92 92 92 106 106
Ferrovia Paraná - FERROPAR (1) _ _ 249 248 248
Ferrovias Bandeirantes S.A. - FERROBAN (ex 
FEPASA)

4.651 4.625 4.493 4.235 4.235

Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA (4) 21.86
1

21.37
1

21.74
9

20.50
0

20.50
0

Companhia Ferroviária do Nordeste S.A.-CFN _ _ 4.860 3.601 3.601
Ferrovia Centro-Atlântica S.A. - FCA _ 7.080 7.080 7.080 7.080
Ferrovia Novoeste S.A. _ 1.621 1.622 1.626 1.626
América Latina Logística do Brasil S.A. - ALL (ex _ . . . 6.349 6.355 6.355



FSA)
Ferrovia Tereza Cristina S.A. - FTC _ . . . 164 164 164
 MRS Logística S.A. _ 1.674 1.674 1.674 1.674

TOTAL (km) 29.55
9

29.30
1

29.57
7

28.16
8

28.05
5

Comparando-se esses valores com os dados referentes aos EUA,  verifica-se 

que  aquele  país  possui  uma  malha  ferroviária  com 307.000  km de  extensão.  A 

densidade ferroviária naquele é de 32,67 km/1.000 km2,  enquanto no Brasil  este 

índice é igual a 3,49 km/1.000 km2.

FIG. 2.2 – Principais Ferrovias do Brasil (Anuário Estatístico GEIPOT – 2000).

2.3.4. O SUBSISTEMA HIDROVIÁRIO



De acordo com PLANET (1998)  in PIMENTEL (1999), da mesma forma que o 

ferroviário, o modo aquaviário é pouco flexível, o que impede de realizar em geral, o 

transporte porta-a-porta, tal como o rodoviário. No que se refere a tempo de viagem, 

também não é o modo mais eficiente. No entanto apresenta vantagens em termos 

de  segurança  e  custo  de  transporte,  tanto  em relação  ao  rodoviário  quanto  ao 

ferroviário.

“A navegação de  cabotagem,  nos  extremos do  período  1980-
1988,  foi  responsável  pela  movimentação  de  24,3 e 52,3  milhões  de  toneladas,  
respectivamente, correspondendo a um incremento de 110,8%. Isso decorreu em  
função  do  aumento  do  transporte  de  granéis  sólidos  e  líquidos  (mais  granéis  
líquidos, petróleo e derivados), pois a carga geral decresceu 42,1%, tendo passado  
de  1,17  milhões  de  toneladas  para  0,68  milhão  de  toneladas  no  período  
considerado”.

(BARAT, 1991) in (BROCHADO, 1996).

Os serviços portuários, responsáveis pela interface entre o transporte aquaviário 

e  o  transporte  terrestre,  bem como  pela  interface  entre  o  transporte  hidroviário 

interior, o marítimo de cabotagem e o marítimo internacional, têm se deparado com 

problemas decorrentes, da baixa produtividade nas operações de transferência de 

mercadorias. Isso é decorrente da falta de compatibilidade com as exigências do 

comércio e do transporte aquaviário. A FIG.2.3 apresenta o subsistema Aquaviário, 

Portos e Hidrovias em 2000.

No Brasil, a rede fluvial  brasileira é dividida em 9(nove) bacias hidrográficas, 

conforme apresentado na TAB 2.3. e é atendida pelos principais portos fluviais e 

marítimos, conforme FIG 2.3.

TAB. 2.3. - Bacias Hidrográficas Brasileiras, NASCIMENTO (2000).

Bacia Hidrográfica % do Território Nacional
Amazônica 47%
Nordeste 11%
Tocantins/Araguaia 9%
São Francisco 7%
Leste 7%



Paraná 10%
Paraguai 4%
Sudeste 3%
Uruguai 2%

A extensão total de águas superficiais flúvio-lacustre no Brasil é estimada em 

50.000 km. Destes, 27.420 km são naturalmente navegáveis ou já canalizados. A 

este número  podem ser  acrescidos  outros  15.408 km,  dependendo de  obras de 

melhoramento e transposição, para se tornarem navegáveis (NASCIMENTO, 2000).

Nos Estados Unidos a rede hidroviária atinge mais de 50.000km, sabendo-se 

que  apenas  a  bacia  do  rio  Mississipi  possui  8.000  km  de  vias  suscetíveis  à 

navegação.

A rede hidroviária da Europa atinge mais de 26.000 km,  dos quais cerca de 

10.000 km são canais artificiais e ainda, a ex-União Soviética, é detentora da maior 

rede hidroviária do mundo com cerca de 146.000 km, dos quais 10.000 km são de 

canais artificiais.
 

 



FIG. 2.3 – Principais Portos Fluviais e Marítimos (Anuário Estatístico GEIPOT 2000)

2.4.  POLÍTICA DE PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE DE CARGA NO BRASIL

Dos  primeiros  estudos  contratados  para  análise  da  situação  brasileira, 

preocupando-se com o planejamento de transporte,  segundo BROCHADO (1996) 

merece destaque o trabalho da Missão Técnica Americana que chegou ao Brasil em 

1943, Chefiada por Morris L. Cooke e tinha entre seus objetivos básicos:

“Conservar e aperfeiçoar os meios de transporte e estabelecer os alicerces para o 

fortalecimento duradouro de toda a economia do Brasil”.

Da  análise  efetuada  pela  Missão  Cooke,  ficou  apenas  evidenciada  a 

precariedade  dos  transportes  para  o  desenvolvimento  do  setor  industrial 

principalmente,  não sendo quantificados os custos que seriam acarretados pelas 



recomendações efetuadas.

Ainda,  segundo BROCHADO (1996),  a partir  de  1949,  com a aprovação do 

Plano  SALTE  abrangendo  os  setores  de  Saúde,  Alimentação,  Transportes  e 

Energia,  que  o  Brasil  intensificou  os  esforços  de  planejamento  no  sentido  mais  

amplo da economia. O processo de industrialização, via substituição de importações, 

com  produtos  mais  leves  e  de  maior  valor  agregado,  ajudou  à  expansão  do 

transporte rodoviário no período de 1950 a 1970, com o mercado geograficamente 

unificado pelo subsistema rodoviário.

O  planejamento  de  transporte  de  carga  intermodal,  no  Brasil,  ao  nível 

intersetorial restringiu-se apenas a alguns planos de desenvolvimento econômico. 

Assim,  verifica-se  que  no  Plano  Trienal  de  Desenvolvimento  Econômico-Social 

(1963-1965) o setor  transporte foi  incluído no programa Global de Investimentos, 

com destinação de recursos para as diferentes modalidades, sem descer ao nível de 

projetos prioritários. O Plano fez recomendações sumárias de medidas institucionais 

necessária à  reestruturação  operacional do  setor.  Já se  chamava  a  atenção na 

época para a necessidade de revisão tarifária dos serviços e a criação do Ministério 

dos Transportes para a coordenação mais efetiva da política setorial.

Já  o  Programa  de  Ação  Econômica  –  PAEG  (1964-1966)  estabeleceu  um 

escopo mais  detalhado de investimentos para seu período de vigência e propôs 

linhas  de  ação  mais  concretas para  a recuperação  econômica  e  operacional  do 

sistema nacional de transportes. O sistema de transporte em 1964, já havia quase 

atingido a situação de colapso, principalmente no que diz respeito às operações 

ferroviárias, marítima e portuária, e nesse ano foi institucionalizado o Plano Nacional 

de Viação (PNV).

Em  1965,  com  a  criação  do  Grupo Executivo  de  Integração  da  Política  de 



Transporte  –  GEIPOT  –  realizou-se  uma  série  de  estudos  setoriais,  que 

compreendeu a realização de Planos-Diretores Rodoviários, Planos de Ação para 

ferrovias e estudos gerais sobre os portos e navegação de cabotagem.

No planejamento em nível de modalidade, a atuação dos órgãos de transportes 

restringiu-se  sempre  à  elaboração  de  projetos  de  engenharia  específicos  sem 

preocupação  com  a  avaliação  econômica  dos  mesmos,  além  da  ausência  de 

integração desses projetos com os de outras modalidades.

O  Projeto  Estratégico  de  Desenvolvimento  –  PED  (1968-1970)  definiu  a 

infraestrutura  econômica  em  geral  e  a  de  transporte  em  particular,  como  área 

estratégica  prioritária para investimentos.  O programa  além de  destinar  recursos 

para o setor e de apresentar  uma listagem de medidas de caráter  operacional e 

administrativo,  procurou  situar  o  Setor  Transportes  dentro  do  bloco  de  setores 

dinâmicos da economia, capazes de proporcionar, ao lado da demanda e da oferta 

de serviços, condições favoráveis a expansão do PIB a taxas elevadas.

Mas foi a partir de 1970 que o I Plano Nacional de Desenvolvimento – IPND 

(1972-1974) como extensão do Plano de Metas, incorporou o conceito de “Modelo 

Brasileiro e Estratégia de Desenvolvimento”, que consistia na expansão da fronteira 

econômica, uso intensivo de recursos humanos, consolidação do desenvolvimento 

do  centro-sul,  além  da  industrialização  do  Nordeste,  com  a  preocupação  da 

integração nacional.

“A  necessidade  de  transporte  de  grandes  massas  de  
mercadorias  entre determinados pólos  de  produção, transformação, consumo ou  
exportação,  exigiu  a  modernização  do  sistema  de  transporte,  para  rotas  ou  
corredores selecionados com tratamento integrado de investimentos e operação em  
termos de complementação intermodal. Foi então instituído em março de 1972 o  
programa  Corredores  de  Exportação,  iniciativa  do  Ministério  dos  transportes,  o  
objetivo do programa era fortalecer a infra-estrutura de transporte em regiões com  
elevado  potencial  produtivo,  estimulando  ou  induzindo,  ao  mesmo  tempo,  a  
produção agrícola”.



(BROCHADO 1996).

Em 1973, foi revisado o PNV, quando foi estabelecido o Sistema Nacional de 

Viação, constituído pelo conjunto dos Sistemas Nacionais Ferroviários, Rodoviários, 

Portuários,  Hidroviários  e  Aeroviários,  que  têm  como  objetivo  central  o 

estabelecimento  da  infra-estrutura  de  um  sistema  viário  integrado.  Ficou 

estabelecido também que os planos globais de transporte deveriam atender pelo 

menor custo as necessidades do país,  sob o múltiplo aspecto econômico,  social, 

político e militar.

Verifica-se que o II Plano Nacional de Desenvolvimento – II PND (1975 – 1979) 

previa  atender  os  objetivos  básicos  do  plano  no  sentido  de  consolidar  uma 

sociedade industrial e moderna, integrada com a economia mundial, enfatizando os 

programas dos sistemas ferroviários, navegação e portos, notadamente no enfoque 

dos corredores de exportação.

O Terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento – III PND (1980 – 1985) que 

apresentando  características  flexíveis  em  sua  formatação,  constitui-se  num 

documento  para  que  o  governo  e  todos  os  setores  da  sociedade  pudessem 

permanentemente adaptar e ajustar seu comportamento e suas ações à conjuntura 

existente,  sempre  em  benefício  dos  objetivos  do  desenvolvimento  nacional.  A 

política adotada para o setor transporte foi orientada para o setor energético com 

soluções de  transporte  que  privilegiassem as  modalidades  menos  onerosas  em 

termos de consumo energético.

Por sua vez, o I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República (1986 – 

1989) se concentrou em reformas, crescimento econômico e combate à pobreza, 

contendo  uma  abrangente  avaliação  da  situação  macroeconômica  do  país  que, 

enfocava, basicamente, os diversos aspectos sociais. Tal como o seu antecessor, o 



IPND da Nova República não foi sequer considerado como instrumento suporte ou 

indicador de tendências seja pelo governo ou pelo setor privado.

Por meio do Programa “Avança Brasil”, criado pelo atual governo federal para 

transformar e melhorar a vida do cidadão brasileiro, entre outros projetos (saúde,  

educação,  saneamento,  etc..)  foi  instalado  um Plano  de  Gestão  da  Política  de 

Transportes. Este plano tem como objetivo preparar subsídios técnicos para o setor 

de  transportes  com  base  em  estudos,  pesquisas,  projetos  e  planejamento 

envolvendo órgãos da administração pública direta, como o Geipot e o DNER.

Em sua atual fase, a área objeto do Programa dos Corredores procura induzir, 

onde conveniente, a multimodalidade do transporte concentrando os estudos nas 

áreas geradoras de carga. Seu objetivo é obter maior eficiência no escoamento da 

produção,  principalmente  quando relacionada com grãos destinados ao mercado 

externo.

2.5. ASPECTOS FUNCIONAIS DOS CORREDORES DE TRANSPORTE

“Os corredores  de  transportes  visam à  implantação  de  infra-
estrutura  e  sistemas  operacionais  modernos  para  o  transporte,  manuseio  e  
armazenagem  e  comercialização  dos  fluxos  densos  de  mercadorias  (minérios,  
cereais, petróleo e derivados, também, grandes lotes de carga geral unificada), que  
permitem, do  ponto de  vista  do  mercado interno,  uma crescente  integração dos  
grandes centros industriais e suas áreas adjacentes às regiões abastecedoras de  
matérias-primas e alimentos.  Com relação  às exportações,  à racionalização  e  à  
integração das diferentes etapas do processo de escoamento propiciam ao país a  
possibilidade de participar, em condições competitivas, no mercado internacional”.

(BARAT, 1978).

“Consideram-se  corredores  de  transporte  os  segmentos  mais  



carregados de uma rede de transportes, que provocam um direcionamento linear  
dos fluxos entre os pólos extremos dos corredores. Face à elevada densidade de  
tráfego, devem ser tomadas medidas especiais para evitar estrangulamentos que  
poderiam  afetar  todo  um  sistema  regional  de  escoamento  de  produtos  e  
consequentemente a economia de uma região”.

(MESQUITA, 1980).

Segundo PLANET, (1998), para corredor de transporte de carga foi adotado um 
conceito segundo a qual o mesmo é constituído  “de meios e facilidades que, ao  
longo de um determinado eixo de circulação, geralmente abrangendo diferentes vias  
e modos de transporte, viabiliza a movimentação de cargas em regime de eficiência  
econômica.

A partir desses conceitos, pode-se perceber que os corredores direcionam fluxos 

expressivos e assim, a massa transportada exige estudos, visando o emprego de 

recursos e tecnologia apropriada para um melhor desempenho do transporte. Com 

isso, pode-se obter economias de escala significativa, pela possibilidade de melhor 

controle sobre o deslocamento das mercadorias.

A conexão entre os pontos de contato com fluxos densos de longo curso e as 

regiões  de  elevado  potencial  de  produção  (agrícola,  extrativa  e  industrial), 

diretamente ou por intermédio de redes alimentadoras e locais, define um “Corredor  

de Transporte”  e existe, pois,  um subsistema troncal ou arterial, que assegura o 

escoamento e a passagem, em um subsistema alimentador, que garante o acesso, 

isto é, a captação e a distribuição de carga. Por outro lado, podem em um mesmo 

corredor, encontrarem-se diferentes rotas. A rota pode, assim, ser definida como a 

orientação principal dos fluxos que circulam entre dois ou mais desses pólos, ou a 

linha de desejo seguida por esses fluxos. 

2.5.1. SITUAÇÃO ATUAL DOS CORREDORES DE TRANSPORTES



O  Brasil,  atualmente,  está  dividido  em  oito  corredores  estratégicos  de 

desenvolvimento,  os  quais,  segundo  GEIPOT  (1999),  se  destacam  segundo  os 

projetos  e  obras  em andamento  e  sua  área  de  influência,  que  fazem  parte  do 

Programa Brasil em Ação e outros segmentos viários que os interligam ao restante 

da malha viária.

2.4.1.1 CORREDORES EXTREMO-OESTE, NORTE, OESTE-NORTE, CENTRO NORTE E 

NORDESTE

Corredor Extremo-Oeste abrange os estados do Amazonas, Rondônia, Acre e 

Mato  Grosso,  com  base  no  eixo  da  BR-364  e  da  hidrovia  Madeira-Amazonas, 

ligando as regiões produtivas do oeste do país à bacia do Amazonas.

A área de influência do Corredor Norte abrange os estados do Amazonas e de 

Roraima,  com base  no  eixo  da  BR-174,  interligando o  Brasil  à  Venezuela,  por 

Manaus, e Boa Vista, abrindo uma saída do país para o Caribe;

 O Corredor Oeste-Norte abrange os estados do Pará e do Mato Grosso, com 

base no eixo da BR-163 e da hidrovia do Tapajós-Teles Pires, com potencial  de 

utilização  no  transporte  das  cargas  oriundas  e  destinadas  àquelas  regiões,  e 

também para exportação, no caso de granéis agrícolas, pelo porto de Santarém;

O Centro-Norte abrange os estados do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato-Grosso 

e Goiás (inclusive o Distrito federal), com base na hidrovia do Tocantins-Araguaia, 

onde atualmente a navegação é realizada em trechos regionais isolados, mas com 

potencial para interligar as regiões produtoras do Centro-Oeste aos portos marítimos 



do Maranhão e do Pará, com complementações viárias pela BR-153 e pela Ferrovia 

Norte-Sul;

 O Corredor Nordeste abrange toda a região da área de influência da hidrovia do 

rio  São  Francisco  e  a  rede  troncal  rodoviária  e  ferroviária,  esta  última 

complementando-se com a ferrovia Transnordestina, além dos portos de Pecém(CE) 

e de Suape(PE);

2.4.1.2 CORREDOR CENTRO-LESTE

A  área  de  influência  do  Corredor  Centro-Leste  compreende  os  estados  do 

Espírito Santo,  Minas Gerais,  Goiás,  Mato Grosso, Rondônia e também a região 

oeste da Bahia. Nessas áreas os principais fluxos constatados são de soja, farelo de 

soja,  trigo e produtos de origem mineral, os quais são escoados para o mercado  

externo  pelo  Complexo  Portuário  de  Vitória.  A  malha  rodoviária  básica  desse 

corredor engloba as rodovias BR-040, BR-070, BR-153, BR-163, Br-174, BR-362 e 

BR-364 como as principais ligações entre os pólos produtores e extrativos. A malha 

ferroviária de que se utiliza o corredor Centro-Leste para o transporte é composta 

por trechos da RFFSA e da estrada de Ferro Vitória a Minas, pertencente a CVRD. 

2.4.1.3 CORREDOR SUDESTE



O Corredor Sudeste compreende os corredores de transporte de São Paulo e do 

Rio de Janeiro, tendo como projetos mais importantes em andamento  a hidrovia 

Tietê-Paraná, a ponte rodoferroviária sobre o rio Paraná interligando a Fepasa à 

Ferronorte e as obras de modernização dos portos de Sepetiba e Santos; A malha 

rodoviária sob jurisdição federal no Corredor Sudeste possui cerca de 25.500km de 

vias,  dos  quais  18.000km  são  pavimentados.  Entre  as  rodovias  de  maior 

importâncias nesse corredor destacam-se as BR-040, BR-050, BR-116, BR-153, BR-

262, BR-365 e BR-381(GEIPOT, 1999).

O subsistema ferroviário nesse corredor é composto de trechos das empresas 

Ferrovia Centro-Atlântica S.  A (525km)  e Ferrovia Novoeste (1.621km)  em bitola 

estreita,  MRS Logística (1.674km)  em bitola larga e FERROBAN (4.929km)  com 

linhas em bitola estreita e larga, todas elas convergindo para os principais portos da 

área de influência. Atualmente esta malha está unida as linhas em bitola larga da 

Ferronorte. O complexo hidroviário Tietê–Paraná, gerenciado pela Administração da 

Hidrovia do Paraná (AHRANA) e pela Companhia Energética de São Paulo (Cesp), 

compreende os estirões navegáveis desses dois rios e ainda, no seu tramo norte, os  

trechos  navegáveis  dos  rios  Grande  e  Paranaíba,  totalizando  uma  extensão 

contínua de aproximadamente 1.642km (GEIPOT, 1999).  

 O tramo Tietê tem início no município de Conchas, no alto Tietê, e em Santa 

Maria da Serra, no rio Piracicaba, estendendo-se até a barragem de Três Irmãos, 

junto ao rio Paraná, ao qual se interliga, a montante da barragem de Ilha Solteira, 

pelo canal de Pereira Barreto.O tramo norte tem início no rio Paranaíba, a jusante da 

barragem de  São  Simão,  estendendo-se  até  o  canal,  junto  à  barragem de  Ilha 

Solteira.  O  tramo  sul  estende-se  da  jusante  da  barragem  de  Três  Irmãos,  na 

confluência do Tietê com o Paraná, até a barragem de Itaipu, no Paraná (GEIPOT, 



1999). O segmento portuário do Corredor do Sudeste é composto pelos portos de 

Sepetiba, Angra dos Reis, Porto do Forno, Porto do Rio de Janeiro, Porto de Santos,  

Porto de São Sebastião.

2.4.1.4 CORREDOR DO MERCOSUL

Segundo GEIPOT (1999) o corredor do Mercosul caracteriza-se como o corredor 

de maior complexidade e amplitude, mantendo forte interface com os corredores de 

transporte  do  Sudeste,  do  Paraná-Santa  Catarina  e  do  Rio  Grande,  além  das 

regiões econômicas dos países vizinhos, tendo previsto uma série de intervenções 

no projeto Rodovia do Mercosul e na hidrovia Paraguai-Paraná.

O modal rodoviário é o principal responsável pela movimentação de mercadorias 

entre os países integrantes do Mercosul, contando com uma extensa malha,  que 

oferece o maior número de alternativas de interligação entre os países. Dentre as 

principais rodovias existentes na região de influência do corredor destacam-se as 

BR-116, BR-381, BR-476, BR-153, BR-158, BR-285, BR-290 e BR-472 (GEIPOT, 

1999).    A  malha  ferroviária  do  Corredor  do  Mercosul  envolve  seis  empresas 

(Estrada de Ferro Vitória a Minas, Ferrovia Centro-Atlântica, MRS Logística, Fepasa, 

Ferrovia Sul-Atlântico e a Ferrovia do Paraná) na administração de 21.353km de 

linhas que se interligam aos sistemas argentino e uruguaio por meio de operações 

de transbordo devido à quebra de bitola. 

O complexo hidroviário que atende ao corredor é composto pelas hidrovias do 

Tietê–Paraná e Paraguai, do Taquari–Guaíba e da Lagoa dos Patos. O segmento 



portuário do  Corredor do Mercosul  é composto  pelos portos de  Paranaguá, São 

Francisco do Sul,  Itajaí,  Rio Grande,  Porto Alegre,  Estrela, Cáceres,  Corumbá e 

Ladário (GEIPOT, 1999). A menor distância entre Buenos Aires, na Argentina, e São 

Paulo,  no Brasil, as duas maiores cidades da América Latina, é através de uma 

rodovia que corta o Sudoeste do Paraná de ponta a ponta. A ligação dos países que 

compõem o Mercosul, até o Porto de Paranaguá, maior exportador agrícola do Brasil 

também passa pelo Sudoeste do Paraná.

2.5.2. O SURGIMENTO DOS CORREDORES DE EXPORTAÇÃO

“Corredor de exportação nada mais é que uma particularização  
do  conceito  mais  amplo  de corredores de  transporte  quando estes  são  alvo de  
aperfeiçoamentos,  com  o  objetivo  específico  de  obter-se  rápida  e  adequada  
convergência de cargas para os portos”.

(CASTRO, 1980)

“No início  da década de 1970, em virtude dos efeitos  iniciais  
conhecidos por “milagre brasileiro”, o Brasil passou a necessitar de uma pauta de  
exportações  competitiva.  Dessa  necessidade  urgente  nasceu  o  projeto  dos  
Corredores  de  Exportação,  o  qual  estava  incluído  no  Plano  Nacional  de  
Desenvolvimento 1972/1974, dentro do programa Corredores de Transportes.”

(ARAUJO, 2000).

Segundo  BROCHADO,  (1996),  a  necessidade  de  transporte  de  grandes 

massas  de  mercadorias  entre  determinados  pólos  de  produção,  transformação, 

consumo ou exportação, exigiu a modernização do sistema de transporte, para rotas 

ou corredores selecionados com tratamento integrado de investimentos e operações 

em termos de complementação intermodal. Foi então instituído em março de 1972 o 

programa  Corredores  de  Exportação,  iniciativa  do  Ministério  dos  Transportes,  o 

objetivo do programa era fortalecer a infra-estrutura de transporte em regiões com 



elevado  potencial  produtivo,  estimulando  ou  induzindo,  ao  mesmo  tempo,  a 

produção agrícola. 

Segundo  PUZZI  (1986),  o  principal  objetivo  do  programa  era  de  definir 

geograficamente  áreas  em  que  toda  uma  infraestrutura  de  movimentação, 

armazenamento e embarque de mercadorias estivesse voltada para a exportação. 

Para isso, na sua criação em 1972, foram instituídos 4  corredores de exportação. 

Neste caso  específico,  os  destinos em território nacional  eram os portos do Rio 

Grande (RS), Paranaguá (PR), Santos (SP) e Vitória (ES).

Assim, definida sua área de atuação e infraestrutura, o programa dos corredores 

de exportação objetiva uma redução dos custos operacionais de transporte de uma 

modalidade para outra, não só pelo uso e aperfeiçoamento de técnicas de transporte 

de carga, como também pela exploração das vantagens proporcionadas pelo uso do 

transporte  ajustado,  perfeitamente possível  quando se dispõe  de infra-estruturas, 

veículos  e  instalações  de  terminais  que  permitem  a  formação  de  conjuntos 

operacionais integrados e eficientes.

Esses objetivos são alcançados através do estudo de medidas  relativas à 

otimização da rede de transportes, à adequada distribuição modal e a racionalização 

dos setores operacionais, com vistas ao incremento da produção, face às condições 

do mercado. 

Portanto, o conceito de corredores de exportação é apenas uma particularização 
do conceito mais amplo de corredores de transportes quando estes são alvo de 
aperfeiçoamento, com o objetivo particular de obter-se rápida e eficiente 
convergência de cargas para os portos ou fronteiras internacionais.

Imediatamente,  o  conceito  de  corredores  de  exportação  está  fortemente 

associado  a  um conjunto  de  projetos  de  transportes  e  armazenagem,  os  quais 

exigem de uma aplicação intensiva de capital, mas que por outro lado proporciona 

reduções  significativas  nos  custos  de  transporte,  através  da  eliminação  de 

capacidades ociosas e estrangulamentos no escoamento dos produtos com destino 

ao exterior do país.

Finalizando,  pode-se  assegurar  que  a  filosofia  de  corredores  de  exportação 

consiste, fundamentalmente, numa prudente compatibilidade dos investimentos em 

transportes com aqueles efetuados nas atividades que exigem seus serviços, assim 



como pelo ponto de vista de sistemas operacionais integrados entre duas ou mais 

modalidades de transportes (ferrovia, dutos, via navegável,), ligando as zonas de 

produção primária ou centros de processamento industrial com os portos de saída 

ou fronteira, permitindo modelar o escoamento de fluxos pesados de carga.

2.4.3 AS POLÍTICAS DE GOVERNO E OS CORREDORES

É  necessário  deixar  claro  que,  os  programas  Corredores  de  Transporte, 

Corredores  de  Exportação,  assim  como  os  Corredores  Estratégicos  de 

Desenvolvimento,  foram estabelecidos a partir  de programas de desenvolvimento 

nacional onde, a partir do estabelecimento de metas a serem alcançadas, definiam-

se linhas de ação integradas.

Atualmente,  a prioridade nacional concentra-se na infra-estrutura, a qual deve 

prover  as  ligações mutimodais  inexistentes,  incluindo-se,  quando for  o  caso,  as 

rodovias, as ferrovias, as hidrovias, os terminais intermodais. 

Segundo  GEIPOT  (1999),  os  investimentos  em  transporte  podem  se  tornar 

indutores, na sua área de influência, do surgimento de novos mercados produtores, 

extrativos,  agrícolas  e  industrias,  além  de  incrementarem  os  mercados 

consumidores já existentes, por meio de melhorias de serviços disponibilizados e de 

facilidades de acesso a negócios de comercialização.

Portanto,  as  políticas  de  governo  definem  os  planos  e  investimentos  em 

determinadas regiões do país, segundo a sua atual estratégia. Porém, o conceito de 

corredor de transporte, cientificamente pode-se apoiar na premissa de que o mesmo 

seja constituído de meios e facilidades que, ao longo de um determinado eixo de 



circulação, geralmente abrangendo diferentes vias e modos de transporte, viabiliza a 

movimentação de cargas em regime de eficiência econômica.

2.4.4 A  NECESSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERMODAL NOS CORREDORES DE 

EXPORTAÇÃO

Segundo o conceito das Nações Unidas sobre o transporte multimodal de cargas, 

este consiste no transporte de mercadorias por dois ou mais modo de transportes, 

incluídos num só conhecimento, expedido por um operador de transporte multimodal 

(OTM), que assume a responsabilidade por toda a operação desde sua origem até o 

destino. 

Este enfoque sistêmico da eficiência no transporte no corredor muda o conceito 

de  eficiência  modal  para  o  de  integração  modal,  procurando  a  otimização 

operacional de toda a cadeia de transporte. Sobre esta ótica, as atividades de cada 

elo da cadeia de distribuição são combinadas, em busca da eficiência global.

Portanto,  é  necessária  uma  concepção  de  sistemas  operacionais  integrados 

entre  duas  ou  mais  modalidades  de  transportes  (ferrovia,  via  navegável,  dutos, 

rodovia-tronco  e/ou  rodovia  alimentadora  local)  com  os  portos,  os  centros  de 

beneficiamento  primário,  processamento  industrial  e/ou  com  as  centrais  de 

abastecimento  metropolitano,  permitindo  o  equacionamento  do  escoamento  dos 

fluxos densos de mercadorias assim como uma visão de todo sistema envolvido.



2.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração dos transportes é recente e constitui-se uma das metas prioritárias 

de  todos  os  países,  objetivando  a  racionalização  desta  importante  função 

intermediária do transporte para maximizar o valor de sua contribuição no sistema 

econômico de âmbito regional.

Neste  sentido,  a integração modal  de dois  ou  mais  sistema  de  transporte  é 

condição fundamental de sua economicidade e almejada racionalização operacional; 

razão por que, fundamentalmente,  por integração deve-se entender a conjugação 

global, tanto das vias, veículos como dos terminais, visando ainda a coordenação 

operacional ou a intermodalidade do sistema.

Deve-se ressaltar que, um aspecto importante dos corredores de exportação é a 

eficiente  integração  das  diversas  modalidades  disponíveis  para  o  transporte  de 

carga. Esta integração apresenta-se como uma tarefa complexa que depende não 

só  das  características  técnicas  das  diversas  modalidades disponíveis  como  das 

características geo-econômicas das regiões.



3. METODOLOGIAS PARA O PLANEJAMENTO DOS SISTEMAS DE 

TRANSPORTE EM CORREDORES DE EXPORTAÇÃO

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Segundo definição do GEIPOT (1999) e conforme visto no capítulo anterior, 

os  corredores  estratégicos  de  desenvolvimento  são  áreas  ou  eixos  onde  se 

viabilizam negócios,  por  meio  de  investimentos  e  da  constituição  de  mercados 

produtores  e  consumidores,  servindo-se  de  um  complexo  feixe  de  facilidades 

econômicas  e  sociais,  entre  as  quais  salienta-se,  por  sua  função  indutora  do 

desenvolvimento,  a existência de um sistema viário adequado sobre a forma de 

corredor de transporte.



Sabe-se  que  o  sistema  é  composto  de  rotas  modais  e  multi-modais  que 

viabilizam o transporte de cargas produzidas em sua área de influência. Usualmente, 

vem-se denominando esse conjunto de rotas de transporte, com suas facilidades, de 

corredor de transporte, pois para ele convergem as movimentações ou fluxos de 

cargas, que ali se processam ou entram e saem de sua área de influência.

Este capítulo será dedicado ao estudo de modelos para determinação da área 

de influência e viabilidade de transporte em corredores de exportação, assim como 

trabalhos  desenvolvidos  para  auxiliar  a  análise  de  sistemas  de  transporte  em 

corredores de exportação.

3.2. MODELOS PARA ANÁLISE DO TRANSPORTE E DETERMINAÇÃO DA ÁREA DE 

INFLUÊNCIA EM CORREDORES DE EXPORTAÇÃO E ABASTECIMENTO

Segundo RESENDE (a) (1977), quando se trata do estudo dos transportes 

urbanos, a principal problemática está voltada para o deslocamento de 

passageiros, sua opção intermodal e a distribuição entre transportes público e 

privado. Porém, quando se trata de transportes rurais, de interior e interurbano 

predomina um enfoque diferente, caso este em que maior atenção é dedicada à 

movimentação de mercadorias, como fator intermediário de produção e consumo, 

face às condições de mercado.

RESENDE (a) (1977), com seu trabalho “Transporte e Produção” desenvolvido 

para o GEIPOT, busca um modelo matemático para a análise das repercussões 

do aperfeiçoamento do sistema de um corredor de exportação sobre o incremento 

da produção.

Uma das principais hipóteses do modelo proposto consiste em admitir que são 

competitivas as atuações das empresas transportadoras, isto é, qualquer redução 

provocada nos custos operacionais dos sistemas de transportes será transferida 

para o usuário, influindo diretamente sobre o preço do produto.

Este modelo considerou inicialmente, uma região R(ver FIG 3.1), homogênea de 

produção agrícola (ou extrativa), que permite o cultivo de um determinado produto 



(soja, café ou algodão, etc) a uma taxa de produtividade constante. Admitiu ainda 

que o ponto T (terminal de transbordo) esteja ligado ao ponto P, exterior à região 

e à distância d  de T, por outra via de características também uniformes, mas não 

necessariamente idênticas às da via construída no interior da região R.

A modelagem do problema apoia-se numa diferença fundamental entre as vias de 

um lado e de outro de T: a via interior à região R permite acesso em qualquer de 

seus pontos e, portanto, possui características de rodovia rural coletora; a via 

exterior é tão-somente destinada ao transporte da produção R, desde o ponto T 

até o ponto P, sem acessos intermediários. Supõe ainda que a via interior seja 

alimentada, ortogonalmente, por uma rede de estradas vicinais que cobre a região 

R, conforme representado na FIG 3.1.



FIG. 3.1 – Configuração do Modelo

Fonte: RESENDE (1973)

A via PT pode representar uma ferrovia, uma via navegável ou uma rodovia. Mas, 

por suas características de transporte ponta a ponta, deverá ser de tal forma que 

seu custo operacional seja inferior ao da via coletora. Assim, foi chamado de f o 

custo da tonelada-quilômetro ao longo de PT; de r o custo da tonelada-quilômetro 

na via coletora; e v o custo da tonelada-quilômetro ao longo dos caminhos 

vicinais, então deve-se ter: vrf  .

O modelo acima exposto corresponde a uma configuração simples de um sistema 

de transporte. No entanto, desde que se possa determinar os reflexos de 

aperfeiçoamento deste sistema mais simples sobre a produção R, haverá 

condições para, por superposição de efeitos, desenvolver o estudo de situações 

mais complexas.

Assim, ao invés de uma única via coletora da produção R, pode-se ter um feixe de 

vias convergentes em T. Da mesma forma em P pode apresentar um 

entroncamento (ferroviário, por exemplo), o que seria o ponto de convergência de 

um conjunto de corredores com a configuração do modelo.

Nestes casos, a malha viária resultante seria uma combinação de sistemas 

identificados com as situações anteriormente descritas e sua análise global 

poderia formular-se pela conjugação dos estudos parciais desenvolvidos.

3.2.1.  A CONFIGURAÇÃO MAIS SIMPLES DO MODELO



RESENDE (1977), iniciou o estudo da configuração mais simples do 

modelo apresentado, considerando que a região de produção R envolve o porto 

T, de onde parte uma rodovia coletora, alimentada ortogonalmente por estradas 

vicinais, como apresentado na FIG 3.2. 

FIG 3.2 – Extensão e Forma da Área de Influência do Corredor.

Fonte: RESENDE (1977)

Para a configuração mais simples do modelo o autor baseia-se na 

consideração de que a produção em R é uniforme, segundo uma taxa de 

produtividade constante de uma tonelada por unidade fixa de área por ano, assim 

como a hipótese de que a região produz apenas uma pequena parte da demanda 

mundial do produto, portanto, qualquer quantidade produzida poderá ser 

exportada a preço unitário constante, que é representado por p. Isto implica 

afirmar que a demanda do produto é perfeitamente elástica.

Adicionalmente, é formulada a hipótese de que o custo de produção, ou 

seja, o preço da tonelada do produto no local da colheita, que chamaremos de q, 

é constante e independe da variação da demanda dos diferentes fatores de 

produção. 

Em função das condições acima estabelecidas, o autor determinou a 

extensão e a forma da área, inserida em R, na qual a produção se torna 



economicamente viável.

Primeiramente o autor considerou um produtor localizado no ponto Q da 

região, conforme indicado na FIG 3.2. Ao se introduzir um sistema ortogonal de 

eixos com origem no porto T e eixo dos x, coincidindo com a estrada que parte de 

T, o custo do transporte da tonelada do produto da região, desde o ponto Q, de 

coordenadas (x, y), até o terminal T, será, de acordo com a FIG 3.2, representado 

pela EQ 3.1.

vyrxQRvRTr                                     (EQ 3.1)

onde: r é o custo da tonelada-quilômetro na via coletora;

v é o custo da tonelada-quilômetro nas estradas vicinais.

Se q é o custo de produção da tonelada em Q e p é o preço de exportação em T, 
a condição para que qualquer produtor da região possa exportar seu produto é a 
de que o custo do transporte seja inferior ou no máximo igual à diferença de 
preços p – q, como apresentado na EQ 3.2.

qpyvxr  .                                            (EQ 3.2)

Como y pode ser positivo ou negativo, conforme o produtor Q se situe ao norte ou 
ao sul da estrada que alcança T, a área de produção exportável será 
representada pelo triângulo ACB, onde as EQ 3.3 e3. 4 representam as retas AC 
e BC respectivamente.

qpvyrx                                                    (EQ 3.3)

e

qpvyrx                                                                  (EQ 3.4)

O  triângulo  ACB representa,  pois,  o  “hinterland”  do  terminal  portuário  T, 

portanto facilmente se conclui que a distância dos pontos A e B ao terminal T é dada 

por  
v

qp  , e que a distância entre C e T é dada por   rqp  , o que determina os 

vértices do triângulo ACB.



3.2.2.  MODELO DOS CORREDORES DE EXPORTAÇÃO PARA OS SISTEMAS INTEGRADOS DE 

TRANSPORTE

Para o estudo dos corredores de exportação que envolve mais de uma 
modalidade de transporte, RESENDE (1977) desenvolveu um modelo que parte 
da premissa que o sistema rodoviário interior à região R é conjugado a uma 
ferrovia que liga o terminal T ao porto de exportação P.

O ponto T representa nesse caso um terminal de transbordo ou um centro de 

armazéns e silos. Portanto levou-se em consideração o custo de operação deste 

terminal,  compreendendo investimentos  básicos,  amortização  e  conservação dos 

equipamentos,  mão-de-obra,  tempo  de  retenção  do  produto,  etc.  O  custo  de 

operação do terminal, por tonelada do produto, é representado por t.

Da mesma forma considerou-se o custo operacional do porto P, envolvendo 

componentes  semelhantes  às  do  custo  operacional  do  terminal  T,  portanto 

considerando-se que:

q- O custo da tonelada do produto no local (x,y) (colheita, produção, extração, 

etc.);

v- Custo da Tonelada quilômetro ao longo das estradas vicinais;

r- custo da tonelagem quilômetro na rodovia-tronco;

t- custo de operação do terminal T, por tonelagem do produto;

f- custo da tonelada-quilômetro ao logo da ferrovia PT;

d- extensão em quilômetros, da ferrovia PT;

s- custo operacional do porto, por tonelada;

p-  preço  de  exportação,  ou  preço,  a  nível  de  mercado  internacional,  da 

tonelada do produto, colocada no navio, obtém-se a seguinte EQ:

psfdtrxvyq  ,                                        (EQ 3.5)

Como condição  para que  o ponto  (x,  y),  pertencente  a R, se  insira na área de  

produção exportável. Pode-se também escrever a EQ 3.6 da seguinte forma:

  qsfdtpvyrx                                        (EQ 3.6)

portanto, a inequação toma a forma dada que foi discutida no caso anterior, com a 

substituição de p por  sfdtp  . Isso quer dizer que a área de produção, indicada 

pela FIG 3.3,  correspondente  a uma superfície triangular  ABC,  cujos  vértices  se 



situam às distâncias vp1  e rp1  do terminal T, sendo que p1 é representado pela 

EQ 3.7.

  qsfdtpp 1 .                                     (EQ 3.7)

FIG 3.3 – Área de Produção

Fonte: RESENDE (1977)

É importante frisar que a análise apresentada relativa à configuração mais 

simples do modelo de RESENDE (1977), é devida a WALTERS (1969), de onde o 

autor fornece subsídios para a configuração do modelo estudado, em seu livro “The 

Economics of Road User Charges”, publicado pelo Banco Mundial.

3.3. MODELOS PARA DETERMINAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DE SISTEMAS DE 

TRANSPORTE

Segundo NOVAES (1986), as variáveis que traduzem o nível de serviço de um 
determinado sistema de transporte, podem provocar respostas diferentes nos 
usuários, fazendo com que optem por situações diversas (quando disponíveis) ou 
mesmo induzindo maior ou menor impacto nos níveis de demanda.

Existem alguns tipos de produtos que o custo do transporte constitui um fator  

crítico, podendo inclusive viabilizar ou não seu deslocamento em certos casos, como 

por exemplo, segundo NOVAES (1986), alguns produtos agrícolas e alguns minérios 

de baixo custo.

Para esses produtos cuja produção não se concentra em pontos específicos, 



como  os  agrícolas,  por  exemplo  a  área  de  influência  de  um  sistema  e  seus 

contornos limites se tornam relativamente definidos, podendo ser objeto de análise 

para determinação dos fluxos de transporte. 

Em parte deste estudo o autor baseia-se em alguns dos principais conceitos e 

formulações contidos nos trabalhos de RESENDE (1977), os quais já foram citados 

neste capítulo, apresentando também algumas extensões e aplicações como serão 

apresentados a seguir.

3.3.1. MODELO PARA ESTRADAS VICINAIS ALIMENTANDO VIA TRONCAL

Neste modelo NOVAES (1986) considera um sistema de transportes simples 

com dois níveis de oferta:

a) Uma rede de estradas vicinais;

b) Uma via troncal, alimentada pelo primeiro sistema no ponto T. A via tronco 

pode ser uma aquavia, uma hidrovia ou uma rodovia (ver FIG 3.4).

A seguir apresentam-se as premissas admitidas pelo autor:

- As estradas vicinais servem uma região agrícola R;

- A produção é homogênea e distribuída sobre a área de cultivo;

- T é o pólo para onde convergem os fluxos produzidos e destinados ao 

centro de consumo ou exportador P;

- É admitido um sistema radial de estradas vicinais;

- Cv é o custo unitário por tonelada-Km na estrada vicinal;

- Ct é o custo unitário na via troncal;

- O custo unitário Ct<Cv, admitindo-se que em razão do melhor nível  de 

serviço disponível na via troncal, o custo unitário nesse trecho seja menor 

do que o nas vicinais.

O autor parte ainda, da premissa de que o preço unitário do produto no local da 

colheita (P1) seja constante. Da mesma forma, admite-se que a produção da 

região R seja relativamente pequena em relação à demanda regional, nacional ou 

internacional, conforme o caso. Isso, segundo NOVAES (1986), autoriza admitir 

também que o preço unitário no ponto P (P2) seja constante.  Admite-se que há 



um diferencial positivo de preço entre o local de produção e de consumo, dado 

por:

012  PPp                                              (EQ 3.8)

FIG 3.4 – Área de Influência de via troncal. Fonte: NOVAES (1986).

Assim, sendo D a distância PT percorrida na via troncal e x a distância percorrida 

na estrada vicinal, o custo total de transporte, por tonelada de produto, é dado 

por:

mvt CxCDCC                                            (EQ 3.9)

Sendo Cm o custo unitário de transferência ( manuseio, armazenagem, etc.) do 

produto no ponto T. Segundo NOVAES (1986), o ponto  mais distante que pode 

gerar fluxo com destino a P em condições mercadológicas normais é aquele para 

o qual o custo de transporte seja igual ao diferencial positivo de preço entre o 

local de produção e de consumo, segundo a EQ 3.10.



pC                                                         (EQ 3.10)

Assim, o lugar geométrico da zona de influência é uma circunferência com 

centro em T e raio:

v

tmp

C

DCC
r


                                             (3.11)

Considerando-se que a área do meio círculo à direita seja 22rS  , então a área 

de influência para este modelo de corredor de exportação é dada por:
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DCC
S tmp                                 (EQ 3.12)

3.3.2. MODELO PARA ESTRADAS VICINAIS ALIMENTANDO VIA COLETORA 

ORTOGONALMENTE

Neste modelo, NOVAES (1986) considera que as estradas vicinais convergem 

ortogonalmente para a via coletora TS, conforme mostrado na FIG 3.5. O autor 

parte da premissa que a via coletora apresenta melhor nível de serviço do que as 

vicinais mas inferior ao da via troncal, sendo Cv o custo unitário das estradas 

vicinais, Cc o custo ao longo da Coletora e Ct o correspondente à troncal, 

portanto tem-se: vct CCC  .

Portanto o custo do transporte desde o local da produção até o ponto P, é dado 

pela EQ 3.13. 

DCCxCyCC tmcv                               (EQ 3.13)

Onde: mC  - Custo unitário de transferência no ponto T.

x – abscissa do ponto de produção Z, referido ao ponto T (ver FIG 3.6).

y – ordenada do ponto Z, referido ao eixo principal (ver FIG 3.6).



FIG 3.5 – Sistema de transporte em três níveis. Fonte: NOVAES (1986)

FIG 3.6 – Sistema de transporte em três níveis: eixos de coordenadas.

Fonte: NOVAES (1986).

O custo do transporte deve ser menor ou igual ao diferencial de preço P, conforme 

a EQ 3.14, ou seja:

PDCCyCxC tmvc                                           (EQ 3.14)

Sabe-se que a ordenada y pode ser positiva ou negativa. No primeiro caso o 

ponto Z se localizará acima do eixo da via coletora; no segundo, obtêm-se o ponto 

simétrico, localizado abaixo daquele eixo.
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FIG 3.7 – Área de Influência Sistema de Transporte em Três Níveis

Fonte: NOVAES (1986)

Segundo NOVAES (1986), a área de influência do sistema de transporte 

considerado é formado pelo triângulo ABC (Ver FIG 3.7), em que a superfície 

coberta é representada pela seguinte expressão:

 
CcCv

DCCP
S tm
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                                        (EQ 3.15)

Ainda, se o custo de transporte na via coletora fosse igual ao custo observado 

na rede vicinal, ter-se-ia a seguinte superfície coberta:
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                                                (EQ 3.16)

3.3.3. MODELO PARA REDE VICINAL EM ESPINHA DE PEIXE

Para este modelo, NOVAES (1986) considera que a ortogonalidade da rede de 

estradas vicinais em relação ao eixo da via coletora não constitui uma hipótese 

realista. Pois deve-se lembrar que os caminhos vicinais surgiram a partir de 

ligações rudimentares, originariamente percorridas por animais de carga, num 

processo secular. Isso faz com que a direção desses caminhos se orientem no 

sentido do menor esforço de deslocamento.



FIG 3.8 – Rede de Vicinais em Espinha de Peixe (Fonte: NOVAES, 1986)

Portanto o autor parte da hipótese de que o escoamento da produção a partir  

do ponto Z (Ver FIG 3.9), se faça ao longo do caminho ZU, que forma um ângulo 

com o eixo da via coletora,  continuando por  essa última até o ponto T e depois 

prosseguindo até P pela via troncal. Então, o custo de transporte desde a origem Z 

até o ponto destino P, é dado por:

FIG 3.9 – Sistemas de Coordenadas – Rede Vicinal. Fonte: NOVAES (1986)
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                      (EQ 3.17)

A área de influência desse sistema de transporte, formado pelas estradas vicinais 

e pela via coletora e a troncal, é determinada de maneira análoga ao caso 

anterior. Portanto a área de influência é constituída por um triângulo ABC (Ver 

figura 3.10), cujas dimensões básicas são representadas pelas EQ 3.18 e 3.19:



FIG 3.10 – Área de Influência: Sistema Radial e em Espinha de Peixe

FONTE: NOVAES (1986)

 tg

C

sen

C
a

AB
cv 

 2

                                               (EQ 3.18)

      e 

cC

a
alturaTC )(                                                 (EQ 3.19)

DCCPa tm                                            (EQ 3.20)

onde a equação 3.20 é definida  como o ângulo que torna mínimo o custo de 

deslocamento independente das coordenadas x e y do ponto Z, dependendo tão 

somente da relação entre os custos unitários na via coletora e na rede vicinal e é 

dado pela EQ 3.16.                                   








Cv

Ccarccos                                           (EQ 3.21)

Assim, o autor demonstra que  as estradas vicinais são ortogonais às retas 

AC ou BC, conforme o caso; e ainda, que as retas AC e BC são tangentes ao círculo 

de  raio r,  conforme  representado  pela  equação 3.11,  definido na  seção  3.3.1  e 

corresponde  à área de influência de uma rede radial de vicinais (ver FIG 3.10).

3.4. METODOLOGIAS PARA ANÁLISE E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE DE 



CARGA EM CORREDORES DE EXPORTAÇÃO

O Assunto abordado neste trabalho exigiu uma extensa consulta de material 

contendo informações que pudessem ser úteis no sentido de atingir o objetivo 

definido, portanto, com vistas a obter um melhor conhecimento do planejamento 

estratégico dos transportes, esta parte do trabalho tem o objetivo de reunir 

estudos e metodologias relacionadas à análise e seleção de alternativas de 

transporte de cargas em corredores de exportação.

MESQUITA (1980), com sua dissertação “O Estudo Intermodal do Transporte  

de Cargas em um Corredor. Aplicação no Macro-Eixo Rio-São Paulo” desenvolveu 

uma metodologia para a análise da repartição modal de cargas em um corredor de 

transporte,  a  qual  compõe-se  basicamente  de  três  fases:  um  diagnóstico  do 

corredor,  visando  determinar  a  repartição  modal  existente;  um levantamento  de 

dados, objetivando o estabelecimento de uma repartição modal ideal, em função dos 

custos generalizados do transporte; e uma análise comparativa entre a repartição 

intermodal existente e a ideal, para verificar se o transporte de uma determinada 

mercadoria está sendo efetuado de maneira economicamente eficiente.

O modelo utilizado para explicar a escolha do modo de transporte de carga 

pelo usuário foi o denominado de Modelo de Estoque de Cargas, desenvolvido por 

BAUMOL e VINOD (1969).  Neste modelo,  a escolha ótima do modo é mostrada 

como envolvendo o relacionamento entre fretes, velocidade, confiabilidade e perdas 

enquanto em trânsito, e que os serviços mais confiáveis permitem uma redução nos 

estoques que o usuário deve manter para regular sua demanda.

Daí, a teoria dos estoques,  segundo WHITIN (1953) in MESQUITA (1980), 

possibilita uma comparação direta dos atributos sobre os quais a seleção do modo 

se  baseia  e  conduz  a  um  modelo  matemático  de  escolha  racional  a  partir  da 

demanda por transporte de cargas, baseado em considerações econômicas.

CASTRO (1980) desenvolveu em sua dissertação de mestrado intitulada de 

“Risco e Incerteza na avaliação do Sistema de Transportes e Armazenagem em  

Corredores  de  Exportação:  O  Corredor  de  Paranaguá”,  uma  metodologia  que 

permite  analisar  simultaneamente,  para os  diversos  componentes do  sistema de 

transportes  fatores  que  devem  ser  levados  em  conta  na  programação  dos 



melhoramentos  dos transportes e facilidades na consecução da mobilidade e  da 

acessibilidade desejada.

Os estudos desenvolvidos para o sistema de transporte e armazenagem do 

corredor  selecionado  se  concentram  nos  subsistemas  ferroviário,  portuário  e 

armazenagem.

Para a análise do subsistema ferroviário, o autor se baseou fundamentalmente na 
fórmula de capacidade desenvolvida por COLSON (BRINA, 1983), assim como os 
estudos para o subsistema portuário foram desenvolvidos a partir do trabalho 
elaborado e apresentado por NICOLAU (1967).

Com relação à armazenagem, foram aplicadas as metodologias estudadas e 

detalhadas por NOVAES (1975), intitulada de “Pesquisa Operacional e Transportes:  

Modelos Probabilísticos”.

Ainda no estudo de Castro (1980), para a análise global do sistema, finalmente 
partiu-se das experiências realizadas pelo Banco Mundial, através 
dos trabalhos publicados por REUTLINGER (1972) e POULIQUEN 
(1972), por meio  do Método de Risco e Incerteza, que simula o 
comportamento dos componentes do sistema de transporte e 
armazenagem do Corredor de Paranaguá, frente a situações futuras 
de demanda de capacidade para exportação de produtos agrícolas.

WRIGHT (1980) desenvolveu um trabalho para o GEIPOT, intitulado de “Análise 

Econômica de Transporte e Armazenagem de Grãos: Estudo do Corredor de 

Exportação de Paranaguá”, com o objetivo de proporcionar uma análise 

econômica útil à compreensão do problema paranaense de transporte e 

armazenagem, juntamente com os benefícios associados a estratégias 

alternativas para melhorar a infra-estrutura.

A metodologia baseia-se em formular o sistema de transporte e 

armazenagem de grãos no corredor de exportação, como uma rede capacitada. O 

modelo desenvolvido minimiza os custos de transporte e armazenagem dos grãos 

disponíveis para suprir, nos diferentes períodos do ano, as demandas específicas 

do processamento e da exportação pelo porto de Paranaguá, bem como para 

satisfazer ao nível menor de demanda interna, verificado em São Paulo. Os 

custos são minimizados, na dependência das atuais restrições de capacidade de 

transporte e armazenagem. Divide-se o ano em quatro períodos de tempo, a fim 

de se obter a representação das características sazonais de produção, demanda, 



armazenagem, beneficiamento e congestionamento. Dividem-se as expedições 

por rodovia e ferrovia nos seus componentes de operações de terminais e 

transporte nas vias. Representam-se as microrregiões, rodovias, ferrovias, 

terminais, usinas de beneficiamento e armazéns, mediante o uso de nós (pontos) 

e arcos que os ligam.

Os custos e as capacidades são representados por parâmetros associados 

aos arcos e as mudanças no sistema físico são simuladas por alterações nos 

parâmetros de arcos apropriados da rede.

Segundo o autor, este modelo proporciona uma extensão significativa da 

análise de transporte e armazenagem e das aplicações dos modelos de redes 

capacitadas. Este se utiliza do algoritmo de “Out of Kilter” na solução dos 

problemas formulados em redes capacitadas.

BERNARDINO  (1987)  em sua  dissertação  de  tese  de  mestrado  intitulada 

“Determinantes  das  Decisões  Logísticas  Industriais:  O  Caso  da  Exportação  de  

Manufaturados” desenvolveu  um modelo  probabilístico  de  escolha  da  forma  de 

acondicionamento de carga geral na exportação de longo curso, através do porto do 

Rio de Janeiro.

O principal objetivo do trabalho é modelar o comportamento do usuário efetivo 

do  Porto  do  Rio  de  Janeiro,  na  opção  pela  utilização  ou  não  de  contêiner  na 

exportação de carga geral de longo curso.

Para a configuração do modelo que represente este tipo de escolha, admite-

se  que  a  utilidade  obtida  pela  opção  por  outra  alternativa  oferecida  dependa, 

basicamente,  de  dois  vetores.  O  primeiro  é  composto  pelas  características 

observadas:  do  modo de transporte;  da  mercadoria;  da origem e do destino;  de 

outros fatores sócio econômicos. Este vetor constitui-se na parte representativa ou 

determinística da função de utilidade.

O segundo vetor é composto pelas características destes mesmos fatores que 

não puderam ser caracterizadas ou não foram observadas, mas que são também 

avaliadas pelo decisor. Dessa maneira, institui-se um caráter aleatório à função de 

utilidade da alternativa.

Portanto, o autor considera que, de acordo com a teoria da escolha discreta, o 



consumidor avaliaria a atratividade de cada opção disponível  e escolheria aquela 

que apresentasse o maior valor da função de utilidade.

Considerando-se, entretanto, os fatores aleatórios que afetam esta função de 

utilidade, o que o autor propõe neste trabalho é especificar a probabilidade com a 

qual  um  indivíduo  escolherá  uma  ou  outra  alternativa,  avaliando  determinados 

atributos das mesmas.

Portanto,  a  partir  de  considerações  adequadas  sobre  distribuição  da 

componente estocástica da função de utilidade, pode-se obter a probabilidade de 

escolha de um modo i, utilizando o modelo LOGIT, na forma binomial segundo a EQ 

3.22:

   UmUni ei

i
mP 

                                              (EQ 3.22)

Onde:

 Uma - função de utilidade do modo “m”;

 Un – função de utilidade do modo “n”;

 Pi (m) – probabilidade do indivíduo “i” optar pela alternativa “m”.

Pela aplicação do modelo o autor pode perceber que os resultados revelaram que 

a opção do usuário pela conteinerização está associada de forma significativa às 

características do porto de destino, ao custo de transporte e valor da mercadoria, 

bem como ao tamanho do lote a ser transportado.

DAVID (1991) desenvolveu a dissertação  “Método de Análise e Seleção de  

Alternativas de Transporte Para o Escoamento de Produtos Siderúrgicos Destinados  

ao Mercado Interno”. Em síntese, o método que é desenvolvido de acordo com uma 

sequência  clássica  em estudos  de  transporte,  compreende  o  levantamento  e  a 

estimativa da demanda de produtos siderúrgicos  em uma região; o estudo das rotas  

e a concepção de alternativas de transporte para atender à demanda projetada; a 

análise das características operacionais, técnico-qualitativas e custo das operações 

formuladas; e a seleção daquela que apresentar  o menor custo total de transporte, 

cujo cálculo considera o custo de transporte e o custo “virtual” do tempo total  de 

transporte.

Apesar de não ser  um estudo  diretamente  relacionado aos  corredores  de 

exportação,  trás  uma  grande  contribuição  no  estudo  de  análise  e  seleção  de 



alternativas de transporte de carga.

A GEIPOT nestes últimos anos (1992-1994) vêm produzindo uma série de 

documentos sobre Corredores de Transporte. O objetivo desses documentos é o de 

antecipar, no início de cada ano, programas mínimos de ação e de investimentos.  

Tais programas destinam-se a preparar o sistema de transporte para melhor atender 

às necessidades de movimentação de safras agrícolas, inclusive de seus derivados 

e insumos produtivos, observadas as limitações dos recursos disponíveis. Apesar 

disto  estes  estudos  não  contribuíram  muito  no  estudo  do  problema  da 

intermodalidade no país.

Segundo  KAWAMOTO  (1994)  em seu  trabalho  “Análise  de  Sistemas  de  

Transporte”, a abordagem sistêmica de sistemas de transporte pode ser descrita 

como uma análise lógica e coordenada de cada unidade elementar do sistema. Essa 

abordagem caracteriza-se por um processo iterativo em que caminham lado a lado a 

definição do problema e a determinação da solução.  O Processo, segundo o autor 

pode ser sintetizado na forma de fluxograma como segue:

                                 

FIG 3.11 – Processo de Seleção de Planos, Programas ou Projetos. Fonte: 

KAWAMOTO (1994).

Portanto,  a  análise de  sistemas  de  transporte  pode ser  realizada em três 

etapas  básicas.  A  primeira  etapa  refere-se  ao  diagnóstico  de  um  sistema  de 

transporte existente, tendo-se em vista a situação presente e o futuro previsível. Os 

Def inição do Problema

Def inição de
Objetiv os

Requisitos para Solução

Geração de Alternativ as

Av aliação de Alternativ as

Critério de
Avaliação

Seleção da Mel hor
Alternativ a

Retroalimentação



problemas  existentes ou  que  poderão ocorrer  no  futuro  próximo são  geralmente 

detectados nesta etapa. 

Assim,  uma  vez  caracterizados  os  problemas,  o  autor  recomenda  que 

definam-se os objetivos e passa-se para a segunda etapa, que trata da análise dos 

planos , programas ou projetos alternativos, dos impactos das estratégias adotadas 

na seleção de alternativas para o plano de transporte, e da estimativa de custos e 

benefícios das várias estratégias. A terceira etapa está relacionada à avaliação de 

planos, programas ou projetos alternativos e à análise dos impactos das estratégias 

de tomada de decisão. Esta fase representa uma síntese dos resultados das duas 

primeiras etapas.

Segundo KAWAMOTO (1994), o enfoque adotado reconhece a importância das 

atividades no esforço de planejamento. Na verdade, o autor recomenda que 

busque-se o equilíbrio entre os aspectos quantitativos e qualitativos a serem 

considerados na análise de sistemas de transporte. 

BROCHADO (1996), com a tese de doutorado “ Os Corredores de Exportação 

na Organização do Espaço: O caso do Corredor Cerrado/Rio de Janeiro/Porto de  

Sepetiba”,  desenvolveu  um trabalho com o  objetivo   de  proporcionar uma  base 

teórica  para  a  análise  da  formação  e  operação  dos  sistemas  de  corredores  de 

transporte de cargas regionais.

 A abordagem proposta por BROCHADO (1996), se estrutura nos conceitos 

da Microeconomia, considerando o binômio empresa produtora de bem – empresa 

transportadora de carga, bem como no contexto macro-espacial, a partir da teoria da 

polarização visando a apoiar o estudo do desenvolvimento regionalizado.

Esta teoria baseia-se, segundo a autora, na noção de pólo que é distinta em 

relação à atividade estimulante e implica que se leve em conta as dimensões 

setoriais e especiais difundidas em uma grande área. A agricultura, por sua 

própria natureza, é uma atividade que não está polarizada nem tende a 

polarização. Da mesma forma, a construção de uma fábrica e o desenvolvimento 

de uma cidade não bastam para determinar a caracterização de um pólo. Toda 

atividade nova e todo desenvolvimento de uma área geram conexões entre 

setores diferentes, o que criará centros de desenvolvimento mediante efeitos de 

indução.



Visto  isso,  a autora propõe o desenvolvimento  de um modelo matemático 

para formalizar o conceito de “corredor de transporte” através de uma base teórica 

específica  orientada  para  a  análise  econômica  dos  corredores.  Em princípio,  o 

modelo tem um caráter genérico fornecendo o sustento teórico para a realização dos 

estudos de caso envolvendo corredores de transporte.  Assim, o modelo facilita a 

análise das condições de viabilidade econômica (custo de transporte, organização 

intermodal e redução de custos de congestionamento) e de estruturação no espaço 

geográfico e econômico (área de influência, estrutura de transporte).

FONSECA  (1997)  com  sua  tese  de  doutorado  “O  Transporte  na 

Competitividade das Exportações Agrícolas: Visão Sistêmica na Análise Logística” 

desenvolveu  uma  pesquisa  sob  a  ótica  sistêmica  na  análise  logística da  cadeia 

produtiva  do  setor  agrícola  e  agro-exportador  brasileiro,  considerando  o  fator 

transporte nas suas diversas modalidades como um dos elementos importantes para 

a competitividade dos produtos agrícolas brasileiros no mercado internacional.

Com este  intuito,  a  autora  realiza  primeiramente  uma  análise  do  sistema 

agribussines do  Brasil,  partindo  assim,  para  a  identificação  dos  vetores 

determinantes  no  desenvolvimento do  agribussines:  o sistema  de  transporte e o 

sistema de informações.

Em  seguida  é  apresentada  uma  proposta  para  a  formação  de  um órgão 

gestor  com  o  intuito  de  desenvolver  os  sistemas  logísticos  de  informações  do 

agribussines brasileiro,  que  conduza  ao  planejamento  estratégico,  tático  e 

operacional do sistema agribussines, permitindo a redução dos custos logísticos.

O  desenvolvimento  deste  sistema,  segundo  FONSECA  (1997)  tem  como 

objetivo  principal  o  estudo  do  custo  total  da  movimentação  e  comercialização 

(estoques, armazenagem, transporte, comunicação, etc.) dos produtos agrícolas de 

exportação  a  partir  de  uma  visão  sistêmica  do  problema,  visando  assegurar  a 

competitividade  dos  referidos  produtos,  no  mercado internacional.  Esta  proposta 

permitirá  dinamizar  o  fluxo  de  informações  entre  os  diferentes  agentes  que 

compõem a cadeia produtiva, assim como permitir o acesso à informações básicas e 

necessária para a tomada de decisão.

O trabalho de Caldas (2000), “Modelagem da Cadeia Logísticas de 

Abastecimento da Soja – Uma Análise do Fluxo da Soja Pelos Corredores de 

Exportação” apresenta o estudo de parte da cadeia logística do granel soja no 



Brasil, abordando suas principais etapas para a distribuição do grão no mercado 

externo através da análise dos principais corredores de exportação, com o 

objetivo de encontrar novos cenários estratégicos para o escoamento do granel 

soja através dos portos brasileiros de exportação, de forma a minimizar o custo 

total da cadeia do referido produto.

A cadeia a qual este trabalho apresenta, é uma parte da cadeia completa da soja, 

onde levam-se em conta os pólos produtores, os terminais de transbordo de 

cargas e os portos exportadores para o produto “soja em grão” dos corredores 

estratégicos de desenvolvimento do Centro-Leste, Extremo-Oeste e de São Paulo 

ou Sudeste.

Portanto, os fluxos que correm dentro da cadeia em questão, não vão 

necessariamente dos pólos produtores aos terminais de transbordo e desses para 

os portos; ocorrem relações entre esses três tipos de atividades logísticas, 

podendo existir fluxos diretos dos pólos produtores aos portos exportadores, entre 

pólos produtores e entre terminais.

Para desenvolvimento da metodologia, primeiramente foram criadas as bases 

de dados geo-referenciados. Para esta situação, a base foi totalmente digitalizada e 

usados  dados  de  latitude  e  longitude  para  cada  pólo  produtor,  terminais  de 

transbordo e portos utilizados. Esses dados foram coletados junto ao IBGE e alguns 

foram fornecidos pelo próprio software utilizado.

Em seguida foram utilizados os seguintes dados:

 Levantamento dos custos médios de produção dos pólos produtores;

 Levantamento dos tipos de transportes utilizados na movimentação da soja para 

os outros pólos produtores, para os terminais de transbordo ou para os outros 

portos exportadores dos corredores analisados;

 Levantamento dos custos de transporte entre localidades;

 Levantamento dos fluxos de transporte do granel soja;

 Levantamento dos dados de custos médios de terminais e portos;

 Quantidade de soja em grão destinada ao mercado externo por porto.

Tendo como base o cenário logístico atual, foram feitas simulações. Os 

cenários apresentam redistribuições e otimização de fluxos, baseados na 



minimização dos custos totais da cadeia. A modelagem do problema compreende:
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f índice para o pólo produtor de grãos;

k índice para terminais;

fS capacidade de produção em f;

kV custo variável de terminais na localidade;

Cjkl Custo médio de produção, manuseio e transporte de grãos do pólo produtor j  

através do terminal k para o porto l;

lD Demanda no Porto I;

jX Quantidade produzida no pólo j.

A partir das simulações realizadas, é feito, ao final, uma comparação entre o 

cenário  atual  e  este  com algumas  mudanças,  através  da  inserção  de  variáveis 

estratégicas na cadeia, a fim de descobrir o impacto que as mesmas causam no 

custo total  da  cadeia.  Essas  mudanças fazem parte  de  projetos  governamentais 

para o setor.

SILVA (2001), em sua dissertação de Mestrado intitulada “Modelo de Apoio  

ao Planejamento da Mobilização Militar dos Transportes”,  desenvolveu um modelo 

de apoio à decisão, aliando aspectos técnicos, econômicos e militares, de forma a 



racionalizar  a  utilização dos  meios  de  transportes  disponíveis  numa  situação de 

mobilização.

Para  isso,  foram  levantadas  as  etapas  que  integram  o  processo  de 

planejamento  dos  transportes  militares  de  uma  alternativa  de  transporte,  em 

situações de mobilização, as quais segundo o autor são referentes às condições 

operacionais  de  realização  das  alternativas  concebidas,  referentes  ao  aspecto 

técnico-qualitativo dos sistemas de transporte disponíveis e referentes às tarifas a 

serem pagas pela execução do transporte.

Com base nesses conhecimentos foi desenvolvido um modelo de apoio ao 

planejamento da mobilização militar dos transportes. O modelo conceitual estrutura-

se conforme ilustrado na FIG 3.12:

Carga:

-Quantidade

-Tipo e características

-Origem e destino

-Prazo

Entrada de dados

Recursos de transporte:

-Modos: tabelas de frete

-Tipos de veículos:
capacidades,
velocidades

-Infra-estrutura: dados
geográficos

Cenário:

-Ação do inimigo

-Condições do clima

Procedimento para cálculo do
número de veículos a mobilizar e

para análise de rotas

- Frota de Veículos

-Fluxos Alocados nas
rotas

-Custos das Alternativas

Resultados



FIG 3.12 – Estrutura do modelo conceitual. Fonte: SILVA (2001)

A  partir  do  modelo  proposto  pelo  autor,  foi  implementado  um  protótipo 

denominado SIGMMT, que auxilia a simulação de cenários de mobilização militar 

dos transportes, utilizando o sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD) 

Oracle 7.3, o sistema de informações geográficas (SIG) Maptitude 4.0 e programas 

desenvolvidos em Delphi 3.0 e em GISDK.

Assim como o trabalho de DAVID (1991), este não é um esforço desenvolvido 

no âmbito de corredores de exportação, mas este também trás grande contribuição 

ao planejamento e análise de alternativas de transporte.

O relatório da RECOPE (2001), intitulado de “Diagnóstico dos Corredores de  

Exportação – Rochas Ornamentais do Estado do Espírito Santo” tem por finalidade 

apresentar  os  resultados  do  projeto  desenvolvido  pelo  Núcleo  de  Logística  e 

Transporte do Departamento de Engenharia de Produção, da Universidade Federal 

do Espírito Santo, sob Coordenação da Professora Maria Inês Faé, no programa 

Redes Cooperativas de  Pesquisa (RECOPE)  da área de transportes,  relativo ao 

diagnóstico  dos  corredores  de  exportação.  Este  projeto  contemplou  o  setor  de 

mármore e granito do Estado do Espírito Santo.

O objetivo do presente trabalho foi traçar uma panorâmica da atual situação 

do transporte de mármore e granito existente no estado do ES, de forma a propiciar 

um  diagnóstico  deste  setor  na  economia.  Ainda,  visou-se  contribuir  para  o 

enriquecimento da base de informações sobre os corredores de exportação do setor 

de rochas ornamentais.

A metodologia desenvolvida consiste na utilização da técnica da Preferência 

Revelada,  através  da  qual  se  procedeu  a  um  diagnóstico  das  características 

operacionais do transporte utilizado identificando-se, para cada modal, o tempo de 

viagem, custos, tipo e volume de material transportado, equipamentos e dificuldades 

no manuseio e distribuição dos produtos.

Para se proceder à pesquisa de preferência revelada, foi  selecionada uma 

amostra das empresas de rochas ornamentais do Espírito Santo. Após a realização 

da  pesquisa  de  campo  os  dados  foram  tabulados  nos  softwares  TransCAD  e 

MINITAB e, posteriormente, analisados.



3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresentou um resumo de estudos de diversos autores encontrados 

na literatura no campo do planejamento e seleção de alternativas de transporte de 

cargas direcionados aos corredores de transporte e exportação, compreendendo 

as etapas que, em essência, compõem o planejamento dos sistemas de 

transporte e pode-se perceber que:

a) Os modelos desenvolvidos por RESENDE (1977) e, ainda, algumas extensões 

feitas por NOVAES (1986) são ferramentas que possibilitam uma análise 

estratégica do transporte de carga em corredores de transporte e exportação sob 

o ponto de vista da área de influência dos mesmos. Esses modelos determinam a 

área de influência do corredor na qual a produção se torna economicamente 

viável, levando-se em consideração entre outros fatores a análise do custo do 

transporte em um corredor.

b) Os modelos de análise de alternativas de transporte têm como base as 

condições operacionais das opções modais, às características técnico-qualitativas 

dos sistemas de transporte disponíveis e principalmente, referentes aos custos a 

serem pagos pela execução do transporte.

c) Em síntese, a análise das alternativas de transporte está diretamente 

relacionada com seguintes fatores:

 Levantamento dos custos da produção;

 Identificação  da  demanda  e  dos  fluxos  de  transporte  (pontos  de  origem  e 

destino);

 Levantamento dos tipos de transporte e análise das condições operacionais do 

sistema;

 Custos e tarifas a serem pagas pela execução do transporte,

 Custos de operações de terminais e portos.

Pode-se perceber ainda que esforços vêm sendo direcionados para o campo de 

atividades que envolvem os sistemas de transporte e as políticas de exportação 



de produtos nacionais. Essas esforços procuram racionalizar investimentos e 

otimizar  os meios e as facilidades de que dispõem os corredores de exportação, 

com a finalidade de se obter uma melhor competitividade  perante o mercado 

exterior.

4. METODOLOGIA PROPOSTA PARA ANÁLISE E SELEÇÃO DAS 

ALTERNATIVAS

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS



O planejamento de transporte, segundo KAWAMOTO (1994), em termos de uma 
nação ou região, só terá sucesso se ele estiver integrado ao planejamento social e 
econômico da nação ou região, pois o transporte por si só não assegura o 
desenvolvimento sócio – econômico. O seu papel precípuo é propiciar condições 
para que o planejamento social e econômico tenha sucesso. Ainda, segundo o autor, 
em relação a uma nação ou uma região, é preciso que se estabeleça uma diretriz 
que indique como os recursos devem ser alocados dentro do setor de transporte.

A análise das alternativas de transporte de cargas em corredores de exportação, 

parte da premissa de que seja analisada a estrutura segundo a qual o mesmo é 

constituído, ou seja, de meios e facilidades ao longo deste, abrangendo diferentes 

vias e modos de transporte, para que se viabilize a movimentação de cargas com 

eficiência econômica.

Portanto,  com  o  objetivo  de  dar  uma  contribuição  ao  processo  de 

planejamento dos transportes de cargas em corredores de exportação com base nos 

trabalhos estudados no capítulo anterior, propõe-se neste capítulo uma metodologia 

para análise e seleção de alternativas de transporte de carga por corredores de 

exportação. 

4.2. PROPOSTA METODOLÓGICA

A seguir apresentam-se os módulos que representam a sequência de passos 

realizados na execução da metodologia (ver FIG 4.1)

Esta metodologia tem por objetivo possibilitar uma análise sob dois pontos de 

vista,  do produtor  ou empresa e também do  governo.  No caso  do produtor  este 

deseja avaliar qual a melhor alternativa de transporte para o seu produto.

No  caso  do  governo,  a  aplicação  desta  metodologia  para  vários  tipos  de 

produtos, possibilitará uma avaliação das condições de um corredor de transporte no 

atendimento às demandas de produtos.



- Característica do produto;
- Embalagem;
- Características inerentes ao 
transporte;

Módulo 1 - caracterização da 
carga

Módulo 2 - Avaliação da 
Demanda

- Escolha da técnica de estudo 
da demanda;
- Estimativa da demanda;

- Infraestrutura da rede de transporte no 
corredor de exportaçào:
                           - Vias de transporte;
                           - Veículos de transporte;
                           - Terminais;
- Definição das opções:
                           - Unimodal;
                           - Segmentada;
                           - Sucessiva;
                           - Multimodal;
- Características Técnico- Operacionais:
                           - Capacidade;
                           - Tempo de transporte.

Módulo 3 - Identificação da 
rede de transporte na área 

de influência do corredor de 
exportação

Uso da técnica de avaliação e 
escolha da opção de transporte 

mais adequados

Módulo 4 - Análise da rede 
de opções de transporte de 
carga no corredor de 
exportação

Módulo 5 - Viabilidade do 
transporte de carga no 
corredor de exportação

Avaliação da opção de 
transporte resultante

FIG 4.1 – Etapas da Metodologia

Para melhor entendimento do desenvolvimento da metodologia, os módulos 

apresentados são a seguir descritos. 

4.3. MÓDULO 1 – CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DE CARGA

Segundo DAVID (1991), ao se iniciar um estudo sobre alternativas de transporte 



de cargas é necessário definir qual o tipo ou quais os tipos de produtos que 
compõem o fluxo, com a finalidade de identificar as características de cada uma 
das modalidades que seja de interesse para o transporte. Isto irá permitir a 
identificação dos veículos e equipamentos a serem utilizados na operação de 
transporte, assim como, os procedimentos recomendados para embarque e 
desembarque de mercadorias. Portanto deve-se definir:

a) Características do produto: nesta fase do estudo, o primeiro passo a ser dado é a 

identificação física do tipo de carga (carga geral, granéis sólidos, líquidos e gasosos, 

cargas frigorificadas, cargas unitizadas, extração mineral, etc.).

b)  Embalagem do Produto:  esta fase do estudo tem o intuito de caracterizar um 

elemento  de  suma  importância  numa  operação  de  transporte,  a  embalagem da 

carga ou produto. Isto porque é a embalagem do produto que será manuseada e são 

as suas características como forma, volume e peso que definirão as operações e 

equipamentos de transporte.

c) Características Inerentes ao Transporte: torna-se necessário a identificação de 
quais os veículos e equipamentos a serem utilizados na operação de transporte, 
assim como, os procedimentos recomendados para embarque e desembarque de 
mercadorias, auxiliando na análise do elemento operacional das opções em 
questão.

4.4. MÓDULO 2 – AVALIAÇÃO DA DEMANDA POR TRANSPORTE DE CARGA

Segundo Kawamoto (1994), demanda por transporte é o desejo de uma 
entidade (uma pessoa ou um grupo de pessoas, físicas ou jurídicas) de locomover 
alguma coisa (a si próprio, outras pessoas ou cargas), de um lugar para o outro. 
Em complementação, essa demanda pode estar relacionada a uma dada 
modalidade de transporte ou a uma determinada rota.

Em geral, em termos de planejamento de transporte de cargas para escoar 
a produção de determinada empresa ou região produtora, é necessário realizar-se 
um estudo sobre a demanda.  Esta demanda está diretamente relacionada com o 
horizonte de planejamento que se deseja fazer o transporte de carga.

Para o planejamento do transporte em curto prazo a demanda de 
transporte é determinada em função da produção atual de carga, definida por 
contratos pré-estabelecidos. Já, para o planejamento do transporte a médio e 
longo prazo, a estimativa da demanda é feita com base em modelos de previsão 
de demanda.



Estes modelos de previsões de demanda são utilizados como auxilio ao 
processo de decisão. Estes podem ser vistos como um meio para melhorar o 
processo de tomada de decisão e por conseqüência, o desempenho de uma 
operação de transporte. Pode-se citar, por exemplo, uma transportadora de carga 
que necessita de previsões de longo prazo para planejar a frota de caminhões e 
de previsões de curto prazo para planejar suas programações.

Portanto, torna-se importante o estudo dos problemas de previsão e das 
técnicas, pois esta visão geral, dará subsídio para que se possa optar pela técnica 
apropriada dados suas vantagens e exigências.

Assim, para a avaliação da demanda por transporte a médio e longo prazo, 
foi adotada a seguinte sequência de passos, classificando-se as técnicas de 
previsão, segundo o conhecimento dos dados necessários à sua aplicação, como 
é mostrado a seguir.

4.4.1. ESCOLHA DA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DA DEMANDA

As técnicas de avaliação da demanda, segundo ÁVILA (1999), se diferenciam em 
termos de detalhamento, horizonte de planejamento e, na exatidão desejada. 

Segundo ÁVILA (1999), é possível classificar os métodos de previsão por 
critérios variados, mas a classificação mais simples, provavelmente é aquela que 
leva em conta o tipo de abordagem usado, ou seja, os tipos de instrumentos e 
conceitos que formem a base da previsão. Por esse critério, de acordo com 
TANEJA (1978) in ÁVILA (1999), os métodos podem ser classificados como na 
TAB (4.1) a seguir:

TAB 4.1 – Métodos de Previsão de Demanda.



Classificação Subdivisões Da Sua Utilização

S
ér

ie
s

 T
em

po
ra

is

Esta análise exige o conhecimento de
valores passados da demanda ou, de
forma geral, da variável que se quer

prever; o termo Série Temporal indica
apenas uma coleção de valores de
demanda tomados em instantes
específ icos de tempo, geralmente com
igual espaçamento.

Média Móvel Simples; 
Média Móvel 
Suavizada 

exponencial; Projeção 
de Tendências; 

Filtragem Adaptativa; 

A
n

á
li

se
 q

u
a

li
ta

ti
va

Se apoiam basicamente no julgamento
pessoal daqueles que direta ou
indiretamente, possuam condições
para opinar sobre a demanda futura,

tais como: gerentes, clientes,
fornecedores, etc. úteis
principalmente na ausência de dados
confiáveis ou no lançamento de
produtos ou serviços, quando ainda
não existe um conjunto de
informações sobre suas demandas.

Julgamento; Delphi; 
Tecnológica.

Não consideram dados
históricos ou atuais de forma 
sistêmica. São utilizados na

falta de uma série histórica
representativa, inabilidade
para modelar objetivamente
a situação ou quando
houver falha na série
histórica.

A
n

á
li

se
 d

e
ci

só
ri

a

Este método se baseia na decisão por
meio da combinação dos dois
anteriores.

Pesquisa de Mercado; 
Dinâmica de 

Sistemas; Heurística; 
Probabilística.

É uma conbinação de
métodos quantitativos e
qualitativos. As técnicas
dentro deste grupo utilizam
de forma subjetiva a
probabilidade e estatística e

outras técnicas matemáticas

A demanda de um item ou conjunto de
itens é relacionada a uma ou mais
variáveis interna ou externa à
empresa; o que determina a escolha
de uma variável causal específ ica
para a previsão é a sua ligação lógica
com com essa última.

Técnicas de 
Regressão;Simulação

; Bayseanos; 
Equilíbrio Espacial O grupo quantitativo de

técnicas necessita
basicamente da existência
de dados históricos, em
grande quantidade, e na
continuidade.

Métodos de Previsão de Demanda
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4.4.1.1. MÉTODOS QUANTITATIVOS

A análise quantitativa tem grande aceitação devido ao fato de ser 
razoavelmente precisa e o avanço da informática possibilitar a manipulação de 
grande volume de dados, proporcionando grande confiança nos resultados e 
possibilidade de simulação, além do que, proporcionam a atualização da base de 
dados tão logo se tenham novos dados. Este grupo é dividido em duas classes:

a .  Análise de séries temporais:

A análise de séries temporais engloba diversas metodologias tais como as 
citadas na TAB. 4. Segundo ÁVILA (1999), informações mais detalhadas sobre 
diversos destes métodos podem ser encontradas em MONTGOMERY e 



JOHNSON (1976), BOX E JENKINS (1970), BROW (1962), JENKINS E WATTS 
(1968), NELSON (1973), GRANGER (1964).

Do pondo de vista das previsões, os métodos desta classe podem responder 
a questão do “quando ocorrerá”, mas não a questão “porquê” ocorrerá. Estes 
métodos não podem, por exemplo, prever os efeitos de uma recessão econômica, 
ou incorporar características como as incertezas nas tomadas de decisões 
políticas.

Segundo HENNING (1976), a projeção de tendências é a mais simples e a 
mais antiga aplicação de análise de séries temporais e está classificada em três 
métodos:

- Método da variação média, que deriva da previsão de uma análise de várias 
taxas de crescimento (ex. linear, exponencial, flexível) aplicada à base de dados 
da demanda;

- Método das médias móveis, para o qual a previsão dos pontos das séries 
temporais podem ser aproximados por uma função analítica de poucos valores 
adjacentes.

- Método de tendência de funções, que se apresenta como funções lineares, 
parabólicas, logarítmicas, ou logísticas para descrever o desenvolvimento das 
tendências;

Esses métodos baseiam-se na premissa de que o que aconteceu no passado 
tem alguma influência no futuro. A falha nestes métodos é que eles ignoram os 
fatores determinantes da demanda. Os impactos das mudanças nos níveis 
demográficos, sócio econômicos, políticos e nas variáveis dos sistemas de 
transportes não podem ser consideradas.

A análise de séries temporais é especialmente útil em produzir previsões a 
curto prazo. Em particular, as previsões de variações mensais, semanais, diárias, 
e de hora em hora podem ser determinados mais facilmente usando modelos de 
séries temporais. Estas variações são requeridas, por exemplo, para medir o 
impacto e o valor de demandas de pico.

b. Métodos causais:

Segundo ÁVILA (1999), os métodos causais englobam modelos de regressão 
comportamentais da demanda, modelos de equilíbrio espacial e mais 
recentemente a análise Bayseana, Cadeias de Markov.

O grupo de métodos causais formado por métodos econométricos, simulação, 
analise baysiana e equilíbrio espacial, respondem a questão “porque”, 
identificando variáveis que explicam a história de um determinado evento. Dentro 
do grupo de métodos econométricos, as técnicas de regressão.

As técnicas de regressão relacionam a variação da demanda à variação de 
variáveis econômicas, como por exemplo, a renda; variáveis relacionadas a um 
tipo de serviço, tais como preço, tempo de viagem, etc.



A regressão simples trata de relacionar a causa da variação da demanda a  
apenas uma variável causal, através do estabelecimento, utilizando pares de 
valores de demanda e da variável causal, de alguma relação expressa por uma 
equação matemática, portanto a regressão simples considera a demanda ligada a 
apenas uma variável causal.

A regressão múltipla trata do caso em que são consideradas duas ou mais 
variáveis causais, que supostamente estejam ligadas a  variação da demanda.

4.4.1.2. MÉTODOS QUALITATIVOS

Os métodos qualitativos são na maior parte intuitivos, confiam fortemente no 
julgamento e na experiência, e geralmente não são considerados dados históricos 
ou atuais de forma sistemática. Estes métodos são preferidos nas situações em 
que não há disponibilidade de dados, ou seja, falta de uma série histórica 
representativa, falta de habilidade para modelar objetivamente a situação e falha 
na série histórica de dados.

Uma das técnicas qualitativas, segundo ÁVILA (1999) é conhecida como 
previsão tecnológica. Esta denominação é enganosa, porque não prevê 
necessariamente o desenvolvimento tecnológico.

 Na previsão tecnológica, geralmente se está interessado na predição ou na 
determinação das características praticáveis ou desejáveis de parâmetros de 
desempenho na tecnologia futura. As perguntas fundamentais formuladas na 
previsão tecnológica são: o que é possível? O que se espera? O que é desejado 
ou pretendido?

As técnicas de previsão tecnológica podem ser divididas em duas grandes 
categorias: exploratória e normativa. Técnicas exploratórias tentam gerar novas 
informações sobre os sistemas futuros e o seu desempenho ou para simular os 
resultados antecipados de eventos. São utilizadas para aumentar o conhecimento 
do analista sobre o que se pode esperar ou do que possivelmente pode 
acontecer. 

Com os modelos normativos, a finalidade é a mesma do que com modelos 
exploratórios: a geração da nova informação ou da simulação dos resultados. 
Entretanto, estas atividades ocorrem dentro do contexto de se alcançar 
determinado objetivo ou inter-relações estruturais. A meta é identificar aqueles 
enlaces críticos, ou etapas, que devem ser feitas, ou fazer o exame, a fim de 
alcançar o estado final desejado. Além dos métodos já mencionados sobre 
técnicas exploratórias, existem outros métodos tais como árvores da relevância, 
teoria da decisão, e modelagem dinâmica podem ser utilizadas para executar a 
previsão normativa.

Uma maior descrição extensiva de métodos de previsão tecnológica e de sua 
utilização pode ser encontrada em MARTINO (1975), BRIGHT (1972), AYRES 
(1969) e JANTSCH. (ÁVILA 1999)



4.4.1.3. ANÁLISE DECISÓRIA

Este grupo de técnicas de previsão, análise e decisão, são uma combinação 
de métodos quantitativos e qualitativos. As técnicas dentro deste grupo utilizam 
de forma subjetiva a probabilidade e estatística e outras técnicas matemáticas. A 
análise da decisão apresenta-se como útil em tratar da análise da incerteza e do 
risco que, naturalmente, são os dois parâmetros que definem a previsão. Alguns 
exemplos de métodos de previsão, dentro desta categoria, são: pesquisa de 
mercado, dinâmica do sistema, métodos heurísticos e previsão probabilística.

O método da pesquisa de mercado relaciona os testes padrões do curso de 
um dado segmento da população à suas características demográficas e 
econômicas.

Segundo ÁVILA (1999), as aplicações dos métodos heurísticos e 
probabilísticos na previsão da demanda por transporte de carga, não foram 
encontradas na literatura, porém uma descrição destes métodos pode ser 
encontrada em BENTON (1972) e em WHEELWRIGHT e em MAKRIADAKIS 
(1973), respectivamente.

4.4.2. ESTIMATIVA DA DEMANDA POR TRANSPORTE

Nesta etapa da metodologia, após definida qual a técnica mais adequada 
para a estimativa e o horizonte de previsão que se deseja, realiza-se a 
caracterização da demanda da mercadoria com destino à exportação, com a 
finalidade de definir e quantificar os fluxos de carga correspondentes ao 
escoamento de uma região produtora. 

4.4.2.1. IDENTIFICAÇÃO DO FLUXO

Segundo DAVID (1991), torna-se necessário identificar e definir os fluxos de 
carga a serem transportados, através do conhecimento das informações 
relacionadas com os seguintes itens:



a. Origem e o destino da carga:

Trata-se de identificar a localização da região produtora da carga, assim como 
o destino das mercadorias, pois a localização geográfica é necessária para o 
estudo das condições de acesso da malha viária disponível na região (rodovia, 
ferrovia e/ou hidrovia). A localização da região em questão associada à infra-
estrutura de transporte constituem-se pontos importantes para a formulação das 
alternativas de transporte para o escoamento de determinada produção.

b. Volume da carga:

É necessário conhecer a quantidade de carga a ser transportada 
correspondente a cada ciclo do fluxo. A partir disso, pode-se definir qual o modo 
ou modos de transporte, visando qual o tipo e a quantidade de veículos a ser 
utilizados para a movimentação do volume de carga.

c. Freqüência do fluxo

Conhecendo-se a origem e destino da carga, identificado e conhecido o 
volume a ser movimentado em cada ciclo, procura-se determinar o número de 
vezes com que este fluxo se repete, pois é preciso definir a sua periodicidade, 
possibilitando o ajuste da oferta de transporte à demanda do produto.

d. Fixação de prazos

É necessário a fixação de prazos a serem atendidos, para que se procure 
adequar a disponibilidade da oferta de transporte com a demanda de carga 
oportuna.

4.5. MÓDULO 3 – IDENTIFICAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE NA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

DO CORREDOR DE EXPORTAÇÃO

Esta etapa da metodologia trata de identificar os componentes da oferta de 
transporte dentro da área de influência de um corredor de exportação, passando 
pela identificação da infra-estrutura dos sistemas de transporte, definição das 
opções de transporte segundo as modalidades que a compõem, assim como suas 
características técnico-operacionais, como serão descritos a seguir.

4.5.1. INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE TRANSPORTE NO CORREDOR DE EXPORTAÇÃO



Nesta etapa, procura-se identificar, entre os pontos de origem e destino das 

mercadorias,  quais  as  condições  da  infra-estrutura  dos  sistemas  de  transporte 

disponíveis na região de interesse do fluxo, examinando-se as características dos 

elementos adiante relacionados:

a) Vias de transporte:

Segundo Bustamante  (1999),  a via pode ser  uma instalação materializada 

bem determinada e de passagem obrigatória, como nas ferrovias, rodovias e dutos, 

ou se constituir por uma trajetória virtual indicativa, para servir de base para a real,  

caso em que toma o nome de rota,  como nos transportes aquaviários e aéreos. 

Portanto, as vias de transporte devem ser analisadas de acordo com:

 A origem - torna-se necessário identificar quais sistemas tem acesso direto até o 

local de embarque da carga ou bem de consumo, bem como a origem do fluxo 

de carga e quais as ligações destes à outros modais que possam vir a participar 

do transporte, seja através de um único modo de transporte ou por operações 

integradas.

 O destino - identificar os modos de transporte que acessem ao local de destino 

(porto,  estação  aduaneira),  assim como  a  sua  estrutura  de  transferência  de 

cargas.

 O percurso - deve-se identificar quais sistemas de transporte se desenvolvem,  

total ou parcialmente, na área onde se localizam os pontos que compõem o fluxo 

sob  análise,  que  apresentem  condições  de  participar  da  operação  de 

escoamento.

b) Veículos de Transporte:

É  necessário  selecionar  os  veículos  adequados  para  transportar  as 

mercadorias  que  constituem os  fluxos  de  carga,  assim como  os  equipamentos 

necessários  para  movimentá-los  nos  terminais  de  origem,  intermediários  e  de 

destino, em função das particularidades das mercadorias.

Os  veículos  de  transporte,  nas  suas  modalidades,  devem  apresentar 

determinadas características,  que facilitem os  movimentos  de  carga  e descarga, 

bem como possibilite a realização do transporte com eficiência e segurança.



No caso dos  veículos rodoviários, a escolha é feita em função do tipo de 

carga a ser deslocada, como por exemplo:

- veículos tipo semi – reboques 12 t, com um eixo, para carga seca;

- veículos tipo semi – reboques 28 t, com três eixos, para carga seca;

- veículo  com  reboque  especializado  para  transporte  de  veículo 

automotores de passeio (cegonha), etc..

Para  o  transporte  utilizando-se  de  veículos  ferroviários,  estes  são 

classificados  em  material  rodante,  ou  seja,  compreende  as  locomotivas,  as 

automotrizes, os trens unidades, os carros e os vagões.

Para a determinação do tipo de vagões, assim como na rodovia, a escolha 

também é atribuída ao tipo de carga, como por exemplo:

- Vagões  do  tipo  Gôndola  equipado  com engate  rotativo  que  permite  a 

operação de descarga sem necessidade de desengate da composição – 

Lotação 98.000 kgf. Este tipo de vagão é utilizado no transporte de minério 

de ferro para descarga em giradores de vagões;

- Vagões do tipo Plataforma – Lotação 95.000 kgf. Este tipo de vagão é 

utilizado no transporte de conteineres graneleiros;

- Vagão tanque – lotação de 30.000 kgf. Utilizado no transporte de produtos 

inflamáveis (gasolina, querosene, produtos químicos), etc..

As informações referentes a este tipo de transporte devem ser obtidas junto 

às empresas responsáveis pela malha ferroviária em estudo, como frota de vagões, 

capacidades, tipo e quantidade de locomotivas.

Os veículos de transporte no modo aquaviário, que incluem os transportes 

marítimos (oceânico e de cabotagem) e os de águas interiores,  compreendem as 

embarcações, os navios, chatas, rebocadores, etc..

c. Terminais:

O estudo sobre a localização dos terminais de transporte pertencentes aos 

modais  e a particularidades existentes na área  em torno do  fluxo  é de extrema 

importância.  Deve-se  verificar  também  se  estes  pontos  estão  equipados 

adequadamente para operar com este determinado tipo de produto e condições de 

armazenagem  quando  necessário,  além  de  identificar  aqueles  que  possuem 

condições  de  operar  com  transbordo  de  carga,  possibilitando  o  transporte 

multimodal.



A identificação da infra-estrutura de transporte entre a origem e o destino de 

determinado produto é  de fundamental  importância,  pois esta é  a  fase  onde se 

verifica  se  as  vias,  os  veículos  e  os  terminais  estão  habilitados  a  exercer  tal  

transporte,  de  acordo  com  as  características  inerentes  à  movimentação  de 

determinado tipo de carga.

4.5.2. DEFINIÇÃO DAS OPÇÕES

Identificada a malha viária, localizados os terminais de origem, intermediários 

e os de destino, identificados os veículos e equipamentos necessários ao manuseio 

das  operações  de  embarque  e  desembarque,  parte-se  para  a  definição  das 

alternativas  de  transporte,  que  segundo  DAVID  (1991),  de  acordo  com  as 

possibilidades de conjugação dos modais podem ser classificadas como:

a) Unimodal: como o próprio nome já diz, o deslocamento da carga é realizado 

utilizando-se apenas uma modalidade e um só veículo, através de um único contrato 

de transporte, da origem até o destino;

b) Segmentada: quando utilizam-se veículos diferentes de uma ou mais 

modalidades e os serviços são contratados separadamente, sendo que cada 

transportador responsabiliza-se pela condução da mercadoria da origem ao destino 

parciais constantes do seu contrato;

c) Sucessiva: ocorre quando do deslocamento de uma mercadoria, da origem 

até o destino final, utiliza-se mais de um veículo da mesma modalidade, através de 

um ou vários contratos de transporte;

d) Multimodal: quando a movimentação da carga, desde a origem até o destino 

final, é realizada utilizando mais de uma modalidade, sob um único contrato de 

transporte.



As operações devem ser concebidas considerando, sempre que possível, o 

emprego racional destes modais, ou seja, aproveitar as suas potencialidades, 

alocando-os nos trechos do percurso onde apresentem mais vantagens.

4.5.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-OPERACIONAIS

Uma vez definidas as opções de operações de transporte para atender os fluxos 

de carga identificados, inicia-se o processo de avaliação das características técnico-

operacionais. A avaliação destas características tem a função de reconhecer os 

aspectos relacionados à capacidade dos modos de transporte e o tempo de 

execução das atividades.

a. Capacidade - Este primeiro nível corresponde à análise das condições 

operacionais das diferentes opções, no qual examina-se a capacidade das vias, dos 

equipamentos, dos veículos e dos terminais utilizados em cada operação.

Esta verificação corresponde ao exame da capacidade dos componentes dos 

segmentos de transporte que fazem parte de cada alternativa, quando então, 

procura-se verificar se estas apresentam condições para escoar o volume de carga 

correspondente ao fluxo e na frequência em que acontece.



b. Tempo de transporte - Segundo Kawamoto (1994), ao contrário do transporte 

de passageiros onde muitas vezes predominam custos subjetivos tais como tempo 

de viagem, conforto, segurança, etc., no transporte de cargas predominam os custos 

monetários, principalmente porque a maioria das variáveis podem ser associadas ao 

custo monetário, e porque os próprios usuários fazem isso. O grande motivo para se 

agir dessa forma é que, por via de regra, o transporte de cargas envolve uma grande 

soma de recursos.

O nível de qualidade do serviço prestado em uma operação de transporte é 

estabelecido em função da avaliação relativa de determinados atributos inerentes à 

esta atividade, que segundo NOVAES (1986) e BRUTON (1979), os fatores que 

mais  comumente  compõem  o  nível  de  serviço  no  transporte  de  cargas  e  que, 

portanto,  influem  no  processo  de  escolha  modal  por  parte  do  usuário  são  a 

segurança, a pontualidade, a confiabilidade, a continuidade e o tempo de transporte,  

bem como as condições de acesso aos sistemas de transporte.

Ainda, de acordo com DAVID (1991), sobressai-se entre os principais fatores 

técnico-operacionais de uma operação, o tempo total  de execução do transporte,  

que pode ser dividido nas etapas a seguir:

- Tempo de acesso: é o tempo decorrido desde a coleta do produto até a 

sua  chegada  ao  terminal  de  origem  do  transporte  e/ou  o  tempo 

despendido no deslocamento da carga desde o terminal  de destino do 

transporte até o seu destinatário final;

- Tempo de transbordo: é o tempo despendido durante a transferência da 

carga de um modal para o outro, mais o tempo gasto nos terminais para 

embarque e desembarque.

- Tempo de transporte: é o período de tempo decorrido durante o transporte 

de carga do terminal de origem, até o terminal de destino, ou seja, o tempo 

de deslocamento em que a carga se encontra em trânsito.

- Tempo de espera em filas: segundo SILVA (2001), nos locais onde podem 

haver formação de filas, em geral, deve-se considerar o tempo médio de 

espera  nas  filas.  Entre  eles  pode-se  citar:  pedágios,  portos,  pátios 

ferroviários, etc.



O tempo total de uma alternativa de transporte assume um elevado grau de 

importância,  porque  a  não  consideração  desse  fator  pode  acarretar,  problemas 

como, por exemplo, o aumento do nível necessário de estoque da carga. 

São igualmente importantes a consideração dos intervalos de tempo gastos 

entre estações ou localidades,  mais os tempos de carga e descarga e o período 

correspondente ao aguardo da mercadoria para a realização do transporte.

4.6. MÓDULO 4  -  ANALISE DA REDE DE OPÇÕES DE TRANSPORTE DE CARGA NO 

CORREDOR DE EXPORTAÇÃO

Nesta etapa, depois de definidas as opções de transportes e configurada a 

rede de alternativas a partir da origem da carga para o seu destino, define-se 

qual a melhor maneira de transportar as mercadorias de forma racional, com 

vista  as  possibilidades  dos  meios  de  transporte  e  as  vias  disponíveis  no 

corredor de exportação.

Portanto,  esta etapa da metodologia trata da resolução do problema do 

transporte de cargas, identificados a origem, pontos intermediários e o destino 

da  configuração  de  uma  rede de  transporte  de cargas em um corredor de 

exportação.

A  rede  analisada  é  composta  por  rotas/opções  de  transporte  para 

escoamento das cargas e, em razão das peculiaridades do problema de transportes, 

é possível resolvê-lo através de algoritmos especiais que permitem definir a solução 

ótima com maior facilidade. 

Segundo SILVA (2001), a análise de rotas ou caminhos em redes genéricas é 

um estudo de relevante importância em diversas áreas de pesquisas. As áreas de 

engenharia de transportes, de engenharia elétrica, de telecomunicações e de rede 

de computadores constituem-se em alguns dos inúmeros exemplos que podem ser 



citados.  Este  estudo  é  feito  com  a  utilização  de  algoritmos  que  realizam 

eficientemente  a determinação de  rotas  viáveis  e  adequadas a  um determinado 

deslocamento.

Ocupam posição de destaque,  neste estudo,  os  algoritmos segundo a  teoria 

clássica  do  problema  do  caminho  mínimo.  Estes  algoritmos  têm como  principal 

caracterização  o  fato  da  seleção  dos  caminhos  ser  feita  em  função  de  uma 

impedância, escolhida em conformidade com a aplicação. Isto na prática é um fator 

limitante que faz com que a solução obtida não seja sempre a ideal em todas as 

situações, tendo em vista a existência de várias aplicações em que os respectivos 

caminhos  devem  ser  selecionados  também  em função  da  capacidade  das  vias 

tornando necessário, nestes casos, a utilização dos algoritmos de custo mínimo.

Os  algoritmos  de  fluxo  a  custo  mínimo  tratam do  problema  de  enviar  uma 

quantidade qualquer de fluxo  (fluxo alvo) de uma origem s para um destino t  numa 

rede genérica G na qual cada arco (i,j )tem uma capacidade ou limite superior Ci,j 

bem como um custo positivo di,j  associado a este. Este custo pode representar o 

tempo de viagem, a distância, o consumo de combustível, ou qualquer outra medida 

dependendo da aplicação desejada, ou mesmo um conjunto de medidas, tal como 

um  custo  generalizado.  O  objetivo  dos  algoritmos  de  custo  mínimo  é  então, 

encontrar os caminhos de fluxo que minimizam o custo total do transporte.

São encontrados,  entre outros,  os seguintes algoritmos  para a  resolução  de 

problemas desta natureza: “Out of Kilter” e o de Busacker e Gowen.

O algoritmo de “Out of Kilter” é mais indicado quando se trata de uma rede cujos 

arcos apresentem limites inferiores de fluxos diferentes de zero. Já o algoritmo de 

“Busacker e Gowen” é  indicado quando se  trata  de  uma rede em que os  arcos 

apresentem apenas limites superiores de capacidade e ainda apresenta a vantagem 



de ser de mais fácil implementação.

Sugere-se neste trabalho a utilização do algoritmo de “Busacker e Gowen” para 

analisar  as  alternativas viáveis e  adequadas para  o  escoamento  de cargas com 

destino  à  exportação,  de  maneira  que  possa  auxiliar  a  escolha  de  rotas  de 

transporte através da minimazação dos custos de transporte.

4.6.1. ALGORITMO DE FLUXO A CUSTO MÍNIMO (“BUSACKER E GOWEN”)

O  objetivo  do  problema  do  fluxo  a  custo  mínimo proposto  por  “Busacker  e 

Gowen”, é a determinação de rotas que forneçam um custo mínimo para a locação 

de uma determinada quantidade de fluxo (carga, veículos, etc.) entre uma origem e 

um destino em uma rede genérica de acordo com as restrições de capacidade da 

mesma.

Sua metodologia de resolução tem por base  a  metodologia de resolução do 

problema do caminho mais curto. Entretanto, a seleção das rotas é feita em função 

da capacidade e da impedância associadas a cada segmento da rede, o que traz a 

possibilidade de melhores resultados em certas aplicações quando comparados com 

aqueles obtidos segundo a abordagem do problema do caminho mais curto.

O processo iterativo proposto por  Busacker e Gowen utiliza um algoritmo de 

caminho mínimo para definir o caminho de custo mínimo onde é alocado o máximo 

de fluxo possível  respeitando as restrições de capacidade de cada arco.  Após a 

alocação deste fluxo utiliza-se um procedimento de modificação da rede para definir 

um novo  caminho  mínimo  no  qual  será  alocado uma  nova  quantidade de  fluxo 

máximo  possível  e  assim  sucessivas  vezes  até  que  se  tenha  atingido  o  fluxo 

desejado, ou até que não se encontre nenhum caminho para se alocar o fluxo que 

ainda não foi alocado (ver apêndice 8.1).

4.6.2. MODELAGEM DA REDE



Para a utilização deste algoritmo deve-se inicialmente fazer uma modelagem da 

rede, a partir da qual, aplicando-se o algoritmo obtém-se a melhor alternativa sob o 

ponto de vista do custo que se deseja.

Portanto, para a resolução do problema conforme citado no item 4.6., são feitas 

as seguintes considerações:

a)A região produtora (origem) encontra-se geograficamente separada da região 

exportadora;

b)Não há sazonalidade, ou seja, a produção se estende no mesmo período que 

ocorre a oferta de transporte;

c)O fluxo de mercadorias é efetuado por  conexões rodoviárias,  ferroviárias e 

hidroviárias e por meio de terminais de transferência e, a cada uma destas ligações 

se associam custos e restrições de capacidade.

Assim,  conforme  o  algoritmo  proposto  que  proporciona  a  solução  de  fluxo 

máximo a custo mínimo, permitindo comparações entre as alternativas, elabora-se a 

seguir a representação da rede, de acordo com as características acima citadas.

4.6.2.1. REPRESENTAÇÃO DA REDE

Dado  uma  rede  composta  de  pontos  e  linhas,  os  pontos  na  rede  são 

denominados nós e, as linhas que fazem ligações entre os nós, arcos. 

Para  a  resolução  do  problema,  cada  arco  é  identificado  pelos  nós  i  e  j  e 

representam uma opção de transporte entre esses nós (rodoviário, hidroviário ou 

ferroviário). Também, cada nó i e j, que não seja a origem ou destino, caracteriza-se 

como  um  terminal  de  transbordo,  pois  representa  uma  mudança  de  modal  ou 

mesmo, transferência de carga para o mesmo modo de transporte. Esses terminais 

(nós), são transformados em arcos fictícios.

Aos arcos (rodovia, ferrovia e hidrovia) são associados custos positivos, assim 

como aos arcos fictícios (terminal de transbordo ou terminal portuário). Estes custos 

podem ser  representados pelo custo das tarifas de execução do transporte ou o 



tempo,  dependendo  da  análise  que  se  deseja.  Além  disso,  o  tempo  pode  ser 

representado por um custo denominado de custo virtual do tempo de transporte.

Este último, o custo virtual  do tempo de transporte,  segundo DAVID(1991) e 

MORALES (1993), representa em termos monetários o tempo despendido através 

de uma rota, dentro de uma alternativa de transporte apenas para fins de análise 

decisória  relativamente  a  outras.  Este  custo  pode  ser  representado  segundo  a 

seguinte equação:

  CopVFTCVTT uijjitji  ,,,                      (EQ 4.1)

Onde,

  jiCVTT ,  - custo virtual do tempo total de transporte do ponto i ao ponto j 

pelo modal ou pela combinação multimodal  (em R$);

jitT ,,  - tempo de transporte do ponto i ao ponto j pelo modal ou combinação 

multimodal (em dias);

ijF  - volume de carga a ser transportada (em toneladas);

uV  - valor unitário da mercadoria (R$/ton);

Cop  - custo de oportunidade do capital (taxa diária).

O custo  virtual  do  tempo  total  de  transporte  é  de  muita  importância  pois 

corresponde a um capital, monentaneamente,  imobilizado por  parte do cliente. A 

diferença  entre  o  custo  virtual  do  tempo  de  transporte  e  o custo  das  tarifas  de  

execução do transporte é que, este último, exige desembolso por parte do mesmo,  

enquanto aquele correspondente ao tempo é convertido em valores monetários para 

fins apenas de análise de alternativas, não significando em desembolso imediato de 

recursos.

Assim, para a modelagem do problema, especificamente da rede de arcos de 

transporte,  são  feitas  as  seguintes  considerações para  que  se  possa  realizar  a 

análise segundo o custo que se deseja ou que seja de interesse do planejador:

 CMi j – representa a capacidade máxima de unidades de carga que podem ser 

transportadas entre dois nós;

 Ci  j  - é o custo das tarifas de execução do transporte ou transferência de uma 

unidade de carga do nó i ao nó j;



 Ti  j – é o tempo de execução das atividades do transporte ou transferência de 

uma unidade de carga do nó i ao nó j;

 CGi j  - representa um custo generalizado, onde são analisados conjuntamente  o 

custo  Ci  j  e o custo virtual  do  tempo de transporte  ou transferência de uma 

unidade de carga do nó i ao nó j;

 Os arcos  (S,  1),  (1,2),  (2,4),  (3,4)  e  (4,t),  representam o  transporte  por  uma 

ferrovia, rodovia ou uma hidrovia, sendo associados a estes arcos, restrições de 

capacidade CMi j  , assim como custos positivos Ci j, Ti j  ou CGi j;

 Os  nós  n1,  n2,  n3 e  n4 são  transformados  em  arcos  fictícios  e  representam 

terminais  de  transbordo  onde  ocorre  transferência  de  carga  entre  mesma 

categoria  de  modos  de  transporte  ou  distintas.  Sabe-se  que  estes  terminais 

apresentam uma capacidade de transferência de carga, assim como custos que 

envolvem a  movimentação  das  mesmas,  portanto  também  são  associados  a 

estes arcos fictícios restrições de capacidade CMi j  , assim como custos positivos 

Ci j, Ti j  ou CGi j; (Ver FIG 4.2). 
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FIG. 4.2 – Modelo analítico do problema

A escolha da melhor alternativa sob o ponto de vista que se deseja, deve estar 

de acordo com a alternativa técnica com a qual se teria um conhecimento prévio de 

informações  e  resultados  que  poderiam ser  obtidos,  trazendo em consequência, 

vantagens e benefícios para o usuário do sistema de transportes.

4.7. MÓDULO 5  -  VIABILIDADE DO TRANSPORTE DE CARGAS NO CORREDOR DE 

EXPORTAÇÃO

Neste módulo da metodologia propõe-se realizar a verificação da condição de 

viabilidade  de  transporte  de  cargas  em  um  corredor  de  exportação.  Segundo 

RESENDE (1977), para que determinado produto se encontre na área de influência 

de um corredor é  que o  custo do  transporte  seja  inferior ou  no máximo igual  à 

diferença de preços entre o custo unitário da produção em determinada região e o 

preço unitário de exportação, segundo a EQ 3.2 (Capítulo 3, pág. 32).

Esta  análise torna-se importante  a  partir  do  momento  que  se  seleciona a 

melhor alternativa de transporte de cargas, sob o ponto de vista do custo das tarifas 

de execução do transporte, pois este representa a parcela importante no preço final 

de determinada mercadoria. 

Assim,  sob  o  ponto  de  vista  do  produtor  ou  do  exportador,  esta  análise 

fornecerá um melhor planejamento econômico possibilitando a realização de uma 

negociação, perante a programação da margem de lucro.

Sob a  ótica  do  planejamento  regional  do  governo  este  módulo  permite  a 

avaliação da viabilidade do transporte dentro da área de influência do corredor de 

exportação, identificando onde medidas e planos de ação governamentais deverão 

ser  implementados e o que a redução nos custos do transporte,  componente do 

“Custo Brasil”, acarretaria na competitividade de uma economia regional perante o 

mercado exterior.



4.8. SÍNTESE DA METODOLOGIA

Pode-se  perceber  no  desenvolvimento  deste  capítulo  que,  os  módulos  da 

metodologia,  foram desenvolvidas  segundo  uma  sequência  lógica  de  atividades. 

Portanto,  para  melhor  entendimento  da  metodologia,  propõe-se  um  fluxo  de 

atividades,  o qual apresenta o encadeamento das atividades e o fluxo de dados 

conforme pode ser observado na FIG. 4.3 a seguir:

Características 
do Produto

Características 
Inerentes ao 
transporte

Demanda Definição do fluxo

Definição das 
Opções

Avaliação das 
características 

técnico-operacionais
Modelagem da Rede

INÍCIO
Vias de Transporte, 

Veículos e 
Terminais

Aplicação do 
Algoritimo de

Custo Mínimo 

Viabilidade

Embalagem

FIM

FIG. 4.3 – Fluxo de Atividades

4.9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste  capítulo  foi  descrito  a  metodologia  para  análise  e  seleção  de 

alternativas de transporte de carga por corredores de exportação. 

A  metodologia  é  composta  por  módulos,  os  quais  foram  desenvolvidos 

procedimentos  para  a  caracterização  da  carga,  avaliação  da  melhor  técnica  de 



estudo da demanda por transporte de carga em corredores, a identificação da rede 

de transporte na área de influência de um corredor de exportação, um algoritmo de 

fluxo  a  custo  mínimo  para  a  análise  da  rede  de alternativas  e a  verificação  da 

viabilidade do transporte de cargas no corredor de exportação.

A caracterização do tipo de carga é o primeiro passo para o auxílio de tomada 

de  decisão  entre  alternativas  existentes.  A  identificação  do  tipo  da  mercadoria 

transportada  e  a  embalagem  utilizada  fornecem  o  conhecimento  do  tipo  de 

equipamentos e procedimentos necessários à realização do transporte.

A avaliação da escolha da melhor técnica de estudo da demanda permite ao 

planejador  de  transporte,  estimar  qual  será  a  necessidade  de  transporte  em 

determinado  horizonte  de  tempo,  de  acordo  com as  informações  históricas  que 

estiverem a sua disposição.

Para a identificação da rede de transportes a ser analisada, foi desenvolvido 

uma  sequência  de  passos  que  passa  pela  identificação  da  infra-estrutura  de 

transporte,  definição  das  opções  e  identificação  das  características  técnico 

operacionais. Por consequência, esta sequência de atividades fornece ao planejador 

informações fundamentais à análise da rede em questão. 

Propôs-se também que o algoritmo de fluxo a custo mínimo de “Busaker e 

Gowen” fosse utilizado na análise da rede de alternativas de transporte, levando-se 

em conta  a  capacidade dos  modos  de  transporte  disponíveis  e  as  impedâncias 

associadas aos custos positivos.

Para que fosse utilizado o algoritmo houve a necessidade de se modelar a 

rede  de  transporte.  Na  modelagem  os  arcos  representam  as  vias  e  os  nós 

representam um transbordo e a esses arcos e nós foram associados as capacidades 

referentes às operações de transporte nas vias e transbordo nos terminais, assim 

como os custos referentes à essas atividades. Para efeito de análise, estes custos 

são representados pelas tarifas de execução das atividades de transporte, o tempo 

e, ainda, este último é convertido no custo virtual do tempo para efeito de análise.

Os custos associados à execução do transporte são os custos relativos às 

despesas com fretes,  transferências de terminais intermodais e portuários.  Esses 

custos  correspondem  à  parte  de  desembolso  monetário  das  alternativas  e  se 

consolida como importante parâmetro decisório.

Já os custos associados ao tempo de execução de transporte correspondem 



a  valores  monetários  para  fins  apenas  da  análise  das  alternativas  viáveis,  não 

significando em desembolso imediato de recursos.

Finalmente propõe-se a verificação da viabilidade do transporte no corredor 

de  exportação.  Esta  verificação  se  baseia  na  condição  de  exportação  de  uma 

mercadoria proposta por RESENDE (1977).

Consequentemente desenvolveu-se uma metodologia composta de módulos 

para auxiliar o planejamento do transporte de cargas em um corredor de exportação, 

cuja aplicação será abordada no próximo capítulo.

5. ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DO TRANSPORTE DE BLOCOS DE GRANITO 
EM UMA REGIÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Com a finalidade de aplicar o método proposto para selecionar alternativas de 
transporte de carga em corredores de exportação, como descrito no capítulo 
anterior, este capítulo será dedicado a uma análise do transporte de blocos de 
uma empresa produtora de mármores e granitos.

A região produtora escolhida para a aplicação da metodologia foi a do Espírito 
Santo, estado que se encontra na área de influência do corredor Centro – Leste, 
maior produtor e exportador de mármore e granito do Brasil. A partir deste ponto, 
passaremos a designar mármores e granitos como M&G.

Primeiramente apresenta-se uma visão geral da evolução do uso e do comércio 
dos M&G, a situação mundial e nacional da produção e exportação e, 
posteriormente, faz-se uma abordagem sobre a importância do transporte para o 
desenvolvimento do setor de M&G, partindo-se então para a aplicação da 
metodologia proposta.

5.2. A EVOLUÇÃO DO USO E COMÉRCIO DE ROCHAS ORNAMENTAIS



O  uso  das  rochas  ornamentais  pela  humanidade  começou  na  aurora  da 

civilização humana, durante o período neolítico. Até hoje podemos observar vários 

túmulos na Europa, Ásia e América, construídos nessa época, feitos de blocos de 

granito, mármore, arenito, etc.

No  período  paleolítico,  numa  região  da  Rússia  existiram  200  cidades  do 

homem primitivo, que fez grande uso de rochas ornamentais em construção de casa 

e túmulos. Grandes pirâmides no Egito até hoje são construções significativas para 

nossa  civilização,  as  quais  envolve  um mistério  sobre  o  transporte  de  imensos 

blocos de rocha. Somente na pirâmide de keops (147m de altura) foram usados 2,3 

milhões de blocos de calcário. 

O  Egito  abriu  as  primeiras  pedreiras  de  rochas  ornamentais  há 

aproximadamente cinco milênios atrás, para extração de grandes blocos de calcário 

e sienito para a construção dessas pirâmides. A Antiga Grécia e depois o Império 

Romano,  como  herdeiro dessa  grande civilização,  construíram enormes  prédios, 

monumentos, túmulos, esculturas, estradas, viadutos, portos, etc., com vários tipos 

de rochas ornamentais,  como os mármores,  calcários, arenitos, granitos, etc.,  na 

Europa, África e Ásia, e muitos perduram até hoje, apesar de terem sido construídos 

antes do nascimento de Cristo.  Nessa época já começava comércio intensivo de 

várias rochas extraídas nos três continentes. 

Depois, durante a Idade Média, a humanidade volta a usar grande quantidade 

de rochas ornamentais para a construção de prédios, palácios, castelos, igrejas, etc.  

A  Itália e  a  Espanha usavam mármore,  a  França  arenito,  a  Finlândia e  Suécia 

granito etc., e começou novamente um grande comércio com essas rochas. 

Para realizar a construção da igreja em Sant Petersburgo, a Rússia comprou 

da Finlândia grande quantidade de  blocos  de granito.  O transporte  era feito por 

navios e depois pela neve e gelo. Nessa época, aumenta o uso de mármores na 

Itália e também,  em outros países que  compram da Itália grande quantidade de 

mármores brancos de Carrara.

 No  século  XIX  começou  novamente  o  uso  de  rochas  ornamentais  para 

construção civil. Aumenta a produção do mármore de Carrara em várias pedreiras e 

consequentemente,  a  exportação  de  blocos,  principalmente  para  a  França  e 

Alemanha na Europa e para Estados Unidos na América. Nessa época também,  



começou a extração de vários tipos de rochas ornamentais em muitos países da 

Europa (Espanha, Grécia, França...). 

Hoje em dia, a colocação de mármores e granitos na arquitetura moderna, 

aumenta a todo ano no mundo inteiro. Fachada aerada, piso elevado, móveis, pisos 

públicos,  etc.,  são  comuns  hoje  em  dia  e  a  produção  de  rochas  ornamentais, 

extração, transporte e beneficiamento, tornaram-se atividades de uma indústria em 

constante expansão. Também, aumentam o uso de outras pedras, como quartzito, 

ardósia, pedra sabão, etc.

Assim,  a exploração e o comércio de mármores  e granitos, tem sido visto 

como uma das mais promissoras áreas de negócios do setor mineral, apresentando 

um  crescimento  médio  da  produção  mundial  estimado  em  6%  ao  ano.  Este 

crescimento  do  mercado  foi  sendo  gerado  por  novas  utilizações  das  rochas 

ornamentais nas paisagens urbanas, principalmente obras de revestimento e pelas 

novas tecnologias de extração, manuseio, transporte e beneficiamento de blocos.

Atualmente,  o  setor  compreende  uma  cadeia  produtiva  composta  de 

mineradoras, serraria e marmorarias sendo o Brasil um dos maiores exportadores 

mundiais de blocos de granito.

5.3. PANORAMA MUNDIAL DA PRODUÇÃO DE MÁRMORE E GRANITO

Conforme visto no item anterior, a produção mundial de mármores e granitos vem 
crescendo consideravelmente, por causa principalmente do crescimento do 
mercado consumidor de rochas ornamentais.

Dados do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais (DNPM), indicam que a 
produção mundial de rochas ornamentais atingiu o patamar de 40 milhões de 
ton/ano durante a década de 90. Desse total, 12 milhões de toneladas foram 
exportadas; 61,5% de materiais brutos (50% de granitos e 11,5% de mármores) e 
38,5% de rochas processadas.

Atualmente, a produção mundial atinge o patamar de 50 milhões de toneladas, 
representando um mercado da ordem de nove bilhões de dólares, rocha bruta, e 
vinte e cinco bilhões de dólares, no caso da rocha beneficiada.

A TAB. 5.1, a seguir, mostra a produção mundial de blocos de mármore e granito 
nos anos de 1996, 1997 e 1999:



TAB 5.1 – Produção mundial de blocos de mármore e granito (1996 1997 e 
1999).Fonte (DNPM)

Os principais países consumidores são a Alemanha, Espanha, Estados 

Unidos, França, Grécia, Itália e Japão, sendo estes responsáveis por 60% do 

consumo de rochas ornamentais na década de 1990.

Segundo VALE (1997), o mercado mundial de rochas ornamentais pode ser 

entendido classificando-se os países que desenvolvem atividades nesse segmento 

em três grupos:

 Grupo 1: países principalmente produtores (como Brasil,Índia, China);

 Grupo 2: países principalmente consumidores (como Japão, Estados 

Unidos, Alemanha, Arábia Saudita);

 Grupo 3:  países  produtores  e  consumidores  (como  Itália,  Espanha, 

Grécia, Bélgica, Holanda, Finlândia);

As trocas comerciais entre esses países acontecem da seguinte forma: do 
total de rochas comercializadas internacionalmente, 50% é movimentada do 
Grupo 1 para o Grupo 3; 40% é movimentado do Grupo 3 para o Grupo 2 e 
apenas 10% do Grupo 1 para o Grupo 2, como pode-se observar na FIG 5.1. O 
fluxo entre os Grupos 1 e 3 e os Grupos 2 e3 responde por 90% do total, sendo 
caracterizado pela exportação de material bruto do Grupo 1 para o 3 e produtos 
acabados do Grupo 3 para o 2.

País
1996 1997 1998 1999 1996 1997 1998 1999

Itália 7500 7500 _ 7500 17,48 16,41 _ 15,8
China 5800 6000 _ 6100 13,52 13,13 _ 12,9
Espanha 4000 4500 _ 4100 9,32 9,85 _ 8,6
Índia 1900 2400 _ 2500 4,43 5,25 _ 5,3
Brasil 2039 2114 _ 2182 4,75 4,63 _ 4,6
Grécia 2050 2000 _ 2100 4,78 4,38 _ 4,4
França 1600 1650 _ 1650 3,73 3,06 _ 3,5
Portugal 1500 2000 _ 2100 3,5 2,84 _ 4,4
Estados Unidos 1450 1400 _ 1450 3,38 3,06 _ 3,1
Coréia do Sul 1350 1300 _ 1100 3,15 2,84 _ 2,3
Turquia 1200 1400 _ 1600 2,8 3,06 _ 3,4
Irã _ 1100 _ 1200 _ 2,41 _ 2,5
África do sul 900 900 _ 900 2,1 1,97 _ 1,9
Alemanha 600 600 _ 600 1,4 1,31 _ 1,3
Finlândia 450 500 _ 500 1,05 1,09 _ 1,1
Canadá 400 400 _ 450 0,93 0,88 _ 0,9
Taiwan 350 350 _ 400 0,82 0,77 _ 0,8
Noruega 300 300 _ 350 0,7 0,66 _ 0,7
Rússia _ 800 _ 800 _ 1,75 _ 1,7
Filipinas _ 300 _ 350 _ 0,66 _ 0,7
Outros 9511 8186 _ 9092 22,17 17,91 _ 19,2
Total 42900 45700 _ 47400 100% 100% _ 100

Produção (1.000 ton.) Participação (%)



FIG. 5.1 – Trocas comerciais entre países do Grupo1, Grupo2 e Grupo 3.

Segundo VALE, (1997), como perspectivas para o setor, em panorama 
internacional, é esperado um aumento da competição em termos de preços de 
fretes, mercados e fontes de suprimentos devido ao contínuo aumento da 
produção e exportação dos produtos nos países tradicionalmente produtores e a 
entrada, em médio e longo prazo, dos países da Europa Oriental no Mercado.

Junto a esse aumento da produtividade e competitividade entre indústrias do 

ramo,  aparece  a  ampliação  da  oferta  de  novos  tipos  de  material,  tudo  isso 

contribuindo  para a diminuição nos  preços  internacionais,  causando uma corrida 

tecnológica em todo processo produtivo, desde a extração até a entrega do produto 

acabado, passando, é claro, pelo componente transporte.

5.4. SITUAÇÃO ATUAL DO PAÍS

A exploração de rochas ornamentais no Brasil teve início por volta da década 

de 50 com iniciativas de imigrantes italianos e portugueses. Desde então, 

desenvolveram-se atividades extrativistas com a descoberta de muitas variedades 
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de rochas ornamentais – dentre estas encontram-se os M&G - no ES, no município 

de Cachoeiro de Itapemirim e nos estados de SP e RJ.

Desde os últimos anos da década de 60, esses tipos de rochas começaram a 

sofrer um aumento de demanda mundial. Já no início da década de 70, o Brasil 

começou a ser conhecido mundialmente como produtor e exportador de granitos, 

período em que havia um grande crescimento das exportações brasileiras devido ao 

“milagre brasileiro”.

Segundo a FIRJAN (1999), atualmente, a indústria brasileira de rochas 

ornamentais é formada por cerca de 7.000 empresas. São 1.000 firmas extratoras 

(400 na extração de blocos de mármore e granitos e 600 em outros materiais) e 

aproximadamente 6.000 no beneficiamento (300 serrarias e 5.700 marmorarias).

A produção brasileira de rochas ornamentais em 1998 atingiu o patamar de 

2,8 milhões de toneladas, compreendendo 1,6 milhões de toneladas de granitos, 0,6 

milhões de toneladas de mármore e 0,6 milhões de toneladas de outras tipos de 

rochas. Durante o período 1983 –1998, a oferta total de mármore e granitos evoluiu 

à taxa de 5,4% a. a.

Dentre as principais regiões brasileiras produtoras de mármore e granito 

estão as seguintes regiões: Norte, Sul e Centro-Oeste do Espírito Santo, Sul e 

Centro Oeste da Bahia, Sul de Minas Gerais, Centro-Norte e Sul do Ceará, 

Sudoeste do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Centro de Pernambuco e 

Paraíba, sendo que, 62% dos teares existentes no Brasil estão no estado do Espírito 

Santo.

Quanto aos principais estados exportadores de rochas processadas, 

destacam-se o Espírito Santo (54,78%), Rio de Janeiro (18,47%), São Paulo 



(7,41%), Paraná (6,75%) e Santa Catarina (6,24%). No que diz respeito às vendas 

de rochas ornamentais em bruto, também o Espírito Santo é o principal exportador, 

respondendo por 45,8% das vendas, seguido de Minas Gerais (32,14%) e Bahia 

(13,12%).

FIG. 5.2 – Principais estados exportadores de M&G (Fonte DNPM).

Pode-se perceber pela análise da FIG. 5.1 que o estado do Espírito Santo é o 
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único dentre os demais a exportar a rocha em estado bruto e processado.

Segundo a FIRJAN (1999), o Brasil participa com cerca de 5% da produção 

mundial da produção de blocos de mármore e granitos e com aproximadamente 6% 

do volume total das exportações mundiais, sendo que 90% das exportações 

brasileiras se concentram no material bruto, ou seja, as exportações brasileiras de 

produtos brutos agregam menos valor ao produto final.

Portanto há uma necessidade de melhorar a participação brasileira no 

mercado exterior, utilizando–se de técnicas e ferramentas capazes de aumentar a 

competitividade e agregar maior valor de comercialização ao produto, através de 

redução de custos de extração, beneficiamento, redução de fretes e otimização dos 

transportes, este último, ainda muito deficitário.

5.5. O TRANSPORTE DE M&G

O transporte representa importante papel na indústria de M&G, onde pode-se 
notar sua presença ao longo de toda cadeia produtiva. Entretanto, em uma 
análise mais detalhada sobre os aspectos relacionados a infra-estrutura, frente às 
reais necessidades demandadas pelo setor não é difícil identificar dificuldades 
que impeçam o desenvolvimento das atividades e conseqüentemente, à 
competitividade das empresas do ramo.

Entre todo o sistema de infra-estrutura que o setor de M&G demanda, é o 

sistema de transportes onde se pode identificar os maiores problemas e desafios a 

serem superados tanto pelas empresas, quanto pelo poder público.

Sabe-se  que  o  Brasil  apresenta  seu  sistema  de  transporte  de  cargas 

concentrado no modo rodoviário, devido a maiores incentivos na época da formação 

da malha de transportes, fato este que não ocorreu aos demais (ferroviário, marítimo 



e  hidroviário),  os  quais,  são  de  consenso,  mais  atrativos  para  o  transporte  de 

grandes volumes de cargas, a grandes distâncias.

Com isso, praticamente quase a totalidade do transporte interno de blocos de 

M&G é transportada por rodovias. Devido suas peculiares características de relação 

peso/volume, o transporte mais indicado para estes materiais deveria ser por outra 

modalidade como o ferroviário, o hidroviário ou mesmo o marítimo de cabotagem, 

quando efetuado entre estados distantes.

5.5.1. A PROBLEMÁTICA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE BLOCOS

O aumento da produtividade arrasta consigo a tecnologia e a necessidade 

das  indústrias  trabalharem  com  blocos  acima  de  10  m3,  em  busca  de  maior 

produtividade  de  seus  equipamentos  de  serragem ou  desdobramento,  que  são, 

principalmente os teares, através da maior utilização de sua capacidade.

Como a produtividade dos equipamentos é diretamente proporcional à taxa de 

ocupação de sua capacidade volumétrica, as indústrias buscam serrar cargas de 

blocos que ocupem o máximo da capacidade de seus equipamentos.

Com  isso,  os  pólos  de  extração  produzem  blocos  cada  vez  maiores  e 

adaptados às novas dimensões.  Estes  blocos  têm que ser  transportados até  às 

indústrias de beneficiamento ou até o porto para serem exportados, gerando, assim, 

os problemas relacionados com essa modalidade de transporte.

Segundo BANDES (1995), o uso indiscriminado do transporte rodoviário para 

cargas  de  alta  tonelagem  concentrada,  conduz  a  um  freqüente  desrespeito  à 

legislação vigente de limite de carga (tonelagem embarcada por eixo de veículo). 

Causa, também, um maior desgaste das estradas e, em certos casos, põe em risco 

as superestruturas (pontes, viadutos etc) das zonas urbanas, com ameaças também 

à  segurança  das  populações  dos  municípios  que  se  encontram  nas  rotas  de 

escoamento de blocos.



Essa necessidade intensiva de  produção  está  obrigando as  empresas  do 

ramo a práticas que vão de encontro a legislação, as quais tornam-se sujeitas a 

penalidades previstas na lei.

Para  contornar  a  legislação,  assim  como  os  órgãos  fiscalizadores,  as 

empresas utilizam o transporte noturno, o desvio por estradas secundárias, menos 

fiscalizadas e com menor capacidade de suportar as grandes cargas, provocando 

maiores danos para estas vias, além de outros recursos ainda mais repreensíveis. 

Estas  atitudes  vão  contra  a  utilização  das  vias,  a  eficiência,  a  segurança  dos 

motoristas e da população, além de onerarem o transporte.

Paralelamente, existe a problemática das condições precárias das estradas 

vicinais que dão acesso aos pólos extratores. Na sua maioria os depósitos de rochas 

ornamentais  estão  localizados  em regiões  acidentadas  de  difícil  acesso.  Essas 

estradas vicinais de acesso ocasionam os seguintes problemas:

 Interrupção do fluxo na época das chuvas;

 Impossibilidade  de  acesso  a  carretas  de  carga  superior  à  30  ton, 

restringindo a comercialização de blocos de maior porte e de melhor 

rendimento nas operações de beneficiamento;

 Exigência de um terminal adicional de transbordo para caminhões de 

maior capacidade de carga;

 Elevação do custo final de suprimento.

Todos esses fatores acarretam, em muitos casos a interrupção do fluxo de 

abastecimento de embarques para o exterior e para os centros de desdobramento 

do material.  Este  problema ocorre,  porque  reduzido o número  de empresas  que 

dispõe de depósitos de blocos em locais servidos por vias de transporte,  o que 

permite o uso correto e contínuo do sistema de transporte

5.5.2. O TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE M&G

Com relação ao transporte ferroviário, este poderia ser uma opção mais racional e 
barata, sob todos os aspectos, reduzindo substancialmente o transporte por 
rodovias. 



De  um  modo  geral,  o  transporte  ferroviário  de  blocos  é  de  difícil 

implementação,  mediante as  exigências  de  uma  infra-estrutura complementar  de 

carga e descarga, em uma operação multimodal.

Além  disso,  as  empresas  ferroviárias  não  conseguem  competir  com  os 

caminhoneiros clandestinos, estes últimos reduzem o preço do frete dos blocos, pois 

não têm planejamento e não incluem custos fundamentais ao cálculo de um frete,  

como  depreciação  do  equipamento,  custos  de  capital,  administrativos  e 

operacionais.

Por estes motivos, o transporte ferroviário é pouco empregado pela indústria 

de rochas ornamentais do país, embora tenha potencial para representar um papel  

de maior destaque perante o escoamento da produção, de terminais intermediários 

para unidades beneficiadoras, centros de distribuição ou portos de embarque para o 

exterior.

A viabilização da alternativa do transporte ferroviário deve ser analisada de 

forma integrada envolvendo sob uma visão sistêmica, toda uma infra-estrutura de 

embarque e desembarque.

5.5.3. O TRANSPORTE MARÍTIMO DE M&G

O transporte marítimo de blocos e chapas, no mercado nacional, não tem sido 

praticado, porém, tem essencial importância no comportamento e na competitividade 

das exportações de M&G. 

A abordagem do transporte marítimo exige considerar as seguintes questões:

 Infra-estrutura de acesso ao porto;

 Estrutura portuária;

 Conexão do porto com os mercados de destino;

 Custos e tarifas portuárias.

No caso da infra-estrutura portuária, a viabilização de um complexo portuário 

para M&G depende da localização de pólos produtores em relação ao porto, assim 

como das dificuldades de transporte e acessos rodoviário e ferroviário interligando 

os pólos produtores ao porto. 



A estrutura portuária desempenha importante  papel na comercialização de 

M&G. Um porto adequado à indústria de Rochas Ornamentais tem que dispor de 

área de estocagem de produtos, necessitando também de equipamentos, tais como 

guindastes e pontes rolantes para movimentação de blocos e contêineres, e quando 

for  o  caso,  de  material  acabado  (chapas  brutas,  chapas  polidas,  pisos  e 

revestimentos).

A conexão com mercados de destino específicos depende da conexão do 

porto de embarque com linhas regulares de navios de carga geral, bem como da 

freqüência das atracações. O movimento geral de embarque e desembarque é fator  

importante que influencia as conexões de transporte marítimo, pois nos portos de 

passagem (apenas embarque), os armadores de navios só se dispõem a encostar a 

partir de uma carga mínima de embarque.

Sobre  os  custos  portuários,  a  maioria  dos  portos  brasileiros  apresenta-se 

mais elevados do  que  em portos  de países  e  regiões concorrentes no setor  de 

mármores e Granitos. Ocorre, portanto, uma pressão de custos sobre o exportador 

brasileiro, dificultando determinadas operações comercias de M&G.

Finalizando, percebe-se que o planejamento e a infra-estrutura de uma região 

exportadora  de  M&G  é  fator  de  extrema  relevância  para  o  posicionamento  no 

mercado internacional do setor, aparecendo o transporte marítimo com fundamental 

importância para o alcance desses objetivos.

5.6. A CADEIA PRODUTIVA E A LOGÍSTICA NO TRANSPORTE DE M&G

Até o presente momento, neste capítulo, foi dado uma abordagem geral sobre o 
setor de M&G. Esta abordagem foi levantada segundo uma visão geral da 
evolução do uso e do comércio dos M&G, a situação mundial e nacional da 
produção e exportação assim como a importância do transporte no setor de M&G.

Para a aplicação da metodologia apresenta-se inicialmente uma pequena 
abordagem sobre a cadeia produtiva e seus produtos, seguido de uma descrição 
sucinta da logística de transporte de M&G, identificando as características 
inerentes ao transporte deste material, ou seja, os equipamentos e procedimentos 
necessários ao embarque e transporte deste tipo de carga.   

Para entendimento da cadeia produtiva dos M&G, torna-se necessário obter 
conhecimentos básicos sobre o processo produtivo desses específicos materiais.



São três as etapas da cadeia produtiva:

 Extração (pólos extratores);

 Beneficiamento primário (desdobramento/serragem),  executado pelas 

serrarias;

 E  o  beneficiamento  secundário  (polimento/acabamento  final), 

executado pelas marmorarias.

Nota-se  que  do  processo de  extração  retiram se os  blocos;  das  serrarias 

retiram-se  as tiras e chapas brutas;  das marmorarias sai  uma série de produtos 

variados,  como  pisos,  revestimento,  rodapés,  móveis,  escadarias,  peças  de 

ornamentação, meio-fio, bancos, dentre outros. As principais áreas de aplicação são 

o urbanismo, a arte funerária, arte e decoração, arquitetura e construção civil.

A  cadeia  produtiva  e  os  produtos  retirados  de  cada  etapa  produtiva  são 

apresentados na FIG. 5.3.



ETAPAS PRODUTIVAS

FIG 5.3 – Etapas produtivas dos M& G 

Em  primeira  análise,  pode-se  observar  a  necessidade  dos  meios  de 

transportes  no  abastecimento  das  etapas  do  processo  produtivo  das  Rochas 

Ornamentais.

Analisando o  fluxo  de transporte  desses tipos de  materiais, dentro  de um 

corredor  de  transporte,  podemos  observar  que  esta  movimentação  se  realiza 

conforme o fluxograma o fluxograma apresentado na FIG. 5.4.
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FIG 5.4 – Movimentação de transporte de M&G até a exportação.

A matéria prima que sai do pólo de extração (jazida), é retirada e colocada em 

cima de um caminhão tipo truck, de dois eixos, ou até uma carreta de três eixos na  

traseira, quando as estradas vicinais fornecem condições. Este material segue então 

por estradas de chão batido, que foram abertas para fornecer acesso ao local da 



extração, até atingir uma rodovia estadual ou Federal e daí até um porto ou unidade 

de beneficiamento.

Ao chegar ao porto o transbordo ou descarga do caminhão é feito por uma 

estrutura  tipo  pórtico  rolante  de  capacidade,  em média  de  35  toneladas,  o  que 

corresponde aproximadamente a um bloco por movimentação, pois estes têm em 

média 15 a 35 toneladas. Após aguardar a chegada do navio, é transportada até o 

costado e embarcado através de guindastes ou transbordo interno ao navio.

Se  a  matéria prima  for  destinada  ao  beneficiamento,  onde  se  encontra  o 

parque industrial, esta segue por rodovia até as serrarias. Após ser transformado em 

chapas, o produto poderá seguir para o mercado interno de caminhão, chegando a 

várias  partes  do  país.  Se  o  objetivo  for  a  exportação  das  chapas,  estas  são  

transportadas em pequena quantidade, semi-elaboradas com acabamento bruto e 

dependendo das instalações da serraria,  podem ser  polidas ou  como  produto já 

acabado, na forma de ladrilhos padronizados ou peças especiais de mobiliário.

A embalagem destes produtos é diversificada e a maior parte é transportada 

em contêineres.  A matéria prima (blocos)  é transportada ‘in natura’, pois o peso 

próprio do bloco o mantém na carroceria do caminhão.

Quando se  trata  do  transporte  de  placas  desdobradas ou  beneficiadas,  o 

acondicionamento pode ocorrer de três formas:

 Empilhamento:  no  caso  do  uso  do  caminhão,  as  placas brutas  são 

empilhadas na carroceria do caminhão;

 Uso  do  cavalete  de  madeira:  estes  cavaletes  deixam  a  placa  em 

posição inclinada e cada cavalete suporta de 15 a 20 chapas de cada 

lado; chegando então de 30 a 40 chapas por cavalete. Essas placas 

têm em média 4 m2;

 Uso de contêiner:  do tipo  open-top,  ou  seja,  aberto  por  cima,  para 

facilitar a colocação dos cavaletes.

Os  ladrilhos  recortados  têm  uma  embalagem  padrão  no  mercado 

internacional, sendo utilizado de caixas de papelão ou isopor com 10 ladrilhos por  

caixa em média. Essas caixas são acondicionadas em pallets de madeira que são 

acomodados  no  interior  do  container.  Quando de  destino  interno,  as  peças  são 

embaladas em pallets ou simplesmente arrumadas na carroceria do caminhão.



Quando se utiliza a ferrovia integrada à rodovia, é necessário que se tenha 

terminais intermodais para realizar o transbordo de carga, ou seja, a matéria prima 

sai da jazida e de caminhão segue até um terminal de transbordo que também tem 

função  de  armazenagem.  Esses  pátios  possuem  pórticos  rolantes,  estrutura 

semelhante às pontes rolantes, no interior de um galpão. Ela é uma estrutura tipo 

cavalete, sobre trilhos, que se desloca no pátio externo.

Neste caso, o transbordo ocorre da seguinte forma: o caminhão se posiciona 

próximo ao pórtico e este retira o bloco da carroceria do mesmo, colocando-o no 

pátio,  onde  aguarda  o  embarque  ferroviário  (ver  FIG.  5.5),  em  vagões  tipo 

plataforma com capacidade para até três blocos(60 a  80 toneladas), e dependendo 

do volume de carga é só anexar mais vagões à composição. Ao chegar ao terminal, 

onde uma certa quantidade de blocos esta armazenada, a composição de vagões é 

posicionada sob o pórtico ou próximo a ele. Dependendo das instalações, os blocos 

são embarcados à medida que avança a composição.

FIG 5.5 – Terminal ferroviário de embarque de blocos de Granito.

Colocado  o  bloco  no  vagão,  a  plataforma  já  deve  estar  preparada  para 

recebê-lo, dispondo de calços de madeira padronizados e colocados previamente, 

de modo que assim, não haja qualquer deslocamento do bloco durante o percurso. 

O  vagão  possui  barras  de  aço  laterais,  colocadas  verticalmente  ao  redor  da 

plataforma (fueiros), mas que não seguram o bloco em caso de um deslocamento 

muito acentuado.

Na parte portuária, o porto é figura fundamental, aparece na ponta da logística de 
exportação, principalmente quando associado à sua retroárea ou retroporto, que é 



destinada a receber instalações de apoio ao mesmo, importante para dar maior 
agilidade a operação portuária.

5.7. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

Para efeito de estudo de caso, o estado do Espírito Santo foi dividido em três 

regiões produtoras, de acordo com o estudo realizado pelo RECOPE (2001). Essas 

regiões foram denominadas de Região Norte, Região Central e Região Sul.

A Região Norte compreende municípios do Norte do estado do Espírito Santo, 

incluindo os  municípios de Barra de São Francisco e Nova Venécia enquanto a 

região Central compreende a Grande Vitória e o município da Serra. A região Sul  

compreende os municípios de Atílio Vivaqua, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e 

Vargem Alta. Estas Regiões são ilustradas na figura a seguir (Ver FIG 5.6).

FIG. 5.6 – Regiões Produtoras de M&G no Espírito Santo

Segundo dados fornecidos pelo SINDIROCHAS (Ver TAB 8.1, Apêndice 8.2) o 
estado do Espírito Santo foi responsável pela produção de 2,4 milhões de 
toneladas de M&G em 2000, respondendo com quase 50% da produção nacional, 
dos quais, 670 mil toneladas foram exportados pela região portuária do estado.

A pesquisa realizada pela RECOPE (2001), indica que 47% do volume de granito 
extraído no Espírito Santo é proveniente da região Norte, 43% provém da região 
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Sul e o restante é originário da região Central e, o mármore, é totalmente extraído 
na região Sul do estado. 

Portanto, para o escoamento da produção de blocos de granito no estado do 
Espírito Santo com destino a exportação, pode-se perceber que os fluxos de 
transporte acontecem da Região Norte para a Região Portuária, assim como da 
Região Sul do Estado para o porto (ver FIG. 5.7).

FIG 5.7 –Mapa Temático do fluxo de M&G entre Regiões Produtoras e a Região 

Portuária (Exportadora). 

Para efeito de estudo de caso, considerou-se a produção para exportação da 

região Norte do ES, localizada na área de influência do corredor Centro-Leste, mais 

especificamente o município de Nova Venécia. Esta região produtora de blocos de 

granito utiliza a região Portuária de Vitória para exportar seus produtos anualmente. 

5.7.1. MÓDULO 1: CARACTERIZAÇÃO DA CARGA
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-  Características  do  produto:  o  produto  escolhido  para  a  aplicação  da 

metodologia é o bloco de granito oriundo da região Norte do Estado do Espírito 

Santo,  como  descrito  no  item 5.7.  Os blocos de  granito são  materiais rochosos 

utilizados para fins de ornamentação e revestimento sendo passíveis de polimento. 

Possuem densidade que varia de 2.000 a 3.500 kg/m3 e, para transporte, o ideal é 

que esteja entre um peso de 15 a 35 toneladas.

- Embalagem do produto: este tipo de material é transportado ao longo de 

todo percurso sem embalagem. Apesar de ser um material muito pesado, apresenta 

uma  grande  resistência  à  compressão  (1.500  a  3.000  kg/cm2)  e  pode  ser 

manuseado mantendo contato direto com os equipamentos.  Além disso,  ainda é 

uma  matéria  prima  que  será  desdobrada  e  beneficiada  quando  chegar  ao  seu 

destino.

- Características Inerentes ao transporte: os veículos rodoviários utilizados 

no transporte são caminhões do tipo truck com dois eixos e capacidade bruta de 

35.000 Kg. O transbordo é realizado por meio de “pau de carga” (tipo de estrutura 

rudimentar  utilizado  na  jazida  de  extração  para  carregar  o  caminhão)  e  pórtico 

rolante com capacidade média de 15 a 35 toneladas, movimentando-se um bloco de 

cada vez.  O tipo de veículo utilizado no transporte ferroviário é o vagão do tipo 

plataforma e são transportados dois a três blocos por vez. 

Os equipamentos utilizados na área portuária são os pórticos rolantes para 

desembarque dos blocos, no caso destes aguardarem no pátio para embarque. O 

carregamento do navio ocorre através de guindastes que içam os blocos no costado 

do navio ou são transportados até o interior dos mesmos pelos caminhões, onde são 

retirados por meio de ponte rolante.

5.7.2. MÓDULO 2: AVALIAÇÃO DA DEMANDA POR TRANSPORTE DE BLOCOS

Como mencionado no item 4.4 deste trabalho a demanda está diretamente 

relacionada com o horizonte de planejamento que se deseja. Para efeito de estudo 

de caso será considerado o volume exportado no ano de 2000, pelo motivo de não 

se obter estatísticas referentes ao período de 2001.



- Origem e destino da Carga: a origem (região produtora) é localizada no 

município de  Nova  Venécia,  considerado como  pólo  concentrador  de  granito  da 

região norte do Estado do Espírito Santo. O destino da carga é a Região portuária 

de Vitória cuja organização portuária é a CODESA (Companhia Docas do Espírito 

Santo).

- Volume da carga: a quantidade de carga movimentada é o correspondente 

a 27% da produção de blocos de granito da região Norte do Estado do Espírito 

Santo. Segundo SINDIROCHAS (2000), a produção anual do estado se concentra 

em 2,4 milhões de toneladas e a região Norte é responsável por 47% da produção; 

portanto o volume de blocos de granito considerado no estudo do corredor será de 

350.000 t, que correspondente a 54% das exportações realizadas em 2000.

Os volumes  de  carga  devem ainda obedecer  aos  fixados  pela  operadora 

portuária, neste caso a CODESA, com base em estudos para cobrir os custos de 

atracação;  a  empresa  exportadora  se  compromete  a  movimentar  esse  volume 

através de um contrato operacional. Isso significa que se não for movimentado esse 

volume  anualmente,  os  custos  da  atracação  deverão  ser  pagos  pela  empresa 

exportadora.

5.7.3. MÓDULO 3: IDENTIFICAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO 

CORREDOR CENTRO-LESTE

A rede de transporte foi definida segundo o fluxo de mercadorias de granito, em 
blocos brutos, com destino aos portos localizados na região da Grande Vitória, 
conforme apresentado pelo trabalho realizado pela RECOPE (2001), onde são 
identificados as alternativas de escoamento mais utilizadas e que apresentam 
infra-estrutura adequada ao transporte de blocos de M&G, como especificado no 
item que trata da caracterização da carga. 



5.7.3.1. INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE TRANSPORTE NO CORREDOR 

A rede analisada é composta das seguintes alternativas de transporte, segundo 
as modalidades que as compõem:

a. Opção 1 - transporte rodoviário: Nova Venécia – Porto de Vitória.

A primeira alternativa indica a utilização do transporte rodoviário em todo o 
percurso, para o transporte do bloco de granito. Esta tem início (origem) no 
município de Nova Venécia com a rodovia estadual ES 381 e faz ligação com a 
BR 101 Norte em São Mateus no Km 65,60. Ambas são classificadas como 
rodovias principais pavimentadas e com velocidade média de 80 km/h. A distância 
total de viagem até o porto de Vitória (destino) é de 301km.

b. Opção  2  -  transporte  rodo  –  ferroviário:  Nova  Venécia  –  Baixo 

Guandú - Porto de Vitória.

A segunda alternativa indica o transporte rodoviário com transbordo para o 
modo ferroviário. O trecho rodoviário inicia-se no município de Nova Venécia e 
segue por rodovia até o município de Baixo Guandú, onde ocorre o transbordo, 
seguindo então pelo trecho ferroviário, por meio de um ramal da  Estrada de Ferro 
Vitória Minas (bitola métrica) que se estende até o ponto de destino, ou seja, a 
região portuária de Vitória.

c. Opção 3  -  transporte  rodo  –  ferroviário:  Nova  Venécia  –  Colatina 

Porto de Vitória.

A terceira alternativa indica o transporte rodoviário associado ao ferroviário. O 
trecho rodoviário inicia-se no município de Nova Venécia na rodovia ES 137 e faz 
ligação com a rodovia ES 080 no município de Colatina, esta última, tem uma 
ligação ao terminal intermodal no mesmo município.

O Trecho ferroviário tem início em Colatina, por meio de um ramal da  Estrada de 
Ferro Vitória Minas (bitola métrica) que se estende até o ponto de destino para 
exportação na região portuária de Vitória.

O Complexo Portuário de Vitória, o qual foi citado em todas alternativas acima, é 
a extremidade logística do corredor analisado e por onde ocorre o escoamento de 
mercadorias com destino à exportação e compreende três terminais: Cais 
Comercial, Cais de Capuaba e Cais de Paul.

O Cais Comercial de Vitória, localizado no Município de Vitória, é um terminal 
público. Está subdividido em quatro berços para operar carga geral. As principais 
mercadorias movimentadas por ele são: café, papel, celulose e trigo. Possui 766 
m de comprimento, calado entre 5 e 9,5 metros e acesso rodoviário para suas 
instalações.



O Cais de Capuaba, localizado no Município de Vila Velha, na baía de Vitória, é 
formado por cinco berços, que são utilizados para o movimento de produtos 
agrícolas, operação de navios Roll-on Roll-off, carga geral, mármore e granito, 
produtos siderúrgicos e contêineres. Possui 1.028 metros de comprimento, 10 a 
11 metros de calado e acesso rodo-ferroviário. Três de seus berços foram 
arrendados recentemente à Companhia Vale do Rio Doce, a qual opera estes 
berços. Este cais do complexo portuário torna-se o mais importante para o 
estudo, pois é o único que apresenta movimentação de blocos de mármores e 
granitos.

O Cais de Paul, localizado no Município de Vila Velha, na baía de Vitória, é um 
terminal público, arrendado recentemente ao consórcio Peiú. É utilizado para 
movimentação de granéis sólidos, produto siderúrgico, carga geral e automóveis. 
O cais mede 420 metros de comprimento, 9 a 10 metros de calado e possui 
acesso rodo-ferroviário. 

Nesta região portuária denominada retroárea ou retroporto, que é destinada a 
receber instalações de apoio ao mesmo, são instalados terminais que servem 
para armazenamento dos blocos vindos das regiões produtoras diretamente para 
a exportação.

- Definição das Opções: A opção 1 é considerada como unimodal, pois o 
deslocamento do bloco é realizado utilizando-se um só veículo, no caso, os 
caminhões, através de um único contrato de transporte. Já as opções 2 e 3 são 
consideradas multimodais, pois desde a origem até o destino final é utilizado o 
transporte dos blocos por meio do modal rodoviário e ferroviário, até o Porto de 
Vitória, sob um mesmo contrato de transporte.

5.7.3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-OPERACIONAIS DAS ALTERNATIVAS QUE 
COMPÕEM A REDE SELECIONADA:

Para a realização da análise da melhor alternativa de escoamento de 
blocos de granito, foram identificadas as restrições de capacidade dos modais em 
questão, assim como dos terminais, sejam estes de transbordo ou portuários. Da 
mesma forma foram identificados os tempos de execução das atividades do 
transporte.

-  Capacidade:  As  capacidades  dos  terminais  são  calculadas  segundo  dados 

fornecidos pela CODESA. Para a transferência de um bloco de 30 toneladas, são 

necessários 13 minutos de operação em média (pesagem e retirada do bloco do 

veículo), portanto, considerando-se um dia de jornada de trabalho de 16 horas, e um 



mês com 22 dias úteis, tem-se uma capacidade de 2.215 toneladas/dia ou 584.760 

toneladas/ano.

Segundo o Sindirochas, em média circulam 35 caminhões de blocos de pedra 

com capacidade média de 30 toneladas, no trecho rodoviário entre Nova Venécia e 

a região portuária de vitória, com destino a exportação, assim chegando ao valor de 

277.220  toneladas/ano,  como  pode-se  constatar  na  região,  pois  quase  em sua 

totalidade o transporte de rochas ornamentais é realizado pelo modo rodoviário.

Nos trechos rodoviários de Nova Venécia a Baixo Guandu e Nova Venécia a 

Colatina, aparecem 10 caminhões por dia para a realização deste transporte, com 

capacidade de 79.200 toneladas por ano.

O trecho ferroviário da Estrada de Ferro Vitória - Minas considerou-se como 

capacidade de 80.000 toneladas/ano, pois a ferrovia depende de ajuste da oferta de 

vagões ao comboio, pois não se encontra apenas uma composição destinada ao 

transporte de M&G.

- Tempo de execução das atividades de transporte:

Os  tempos  de  viagem  foram  calculados  segundo  informações  do 

SINDIROCHAS. Para os veículos rodoviários foi  utilizada a velocidade média dos 

caminhões carregados de blocos nos trechos rodoviários de Nova Venécia a Baixo 

Guandu e Nova Venécia a Colatina de 45 Km/h. Já no trecho rodoviário de Nova 

Venécia até a Região Portuária de Vitória a velocidade é de 60 km/h,  devido ao 

motivo do transporte se realizar, na maioria deste trecho em uma rodovia federal de 

melhores condições de tráfego. Esta baixa velocidade de transporte ocorre, pois a 

maioria dos caminhões trafega com peso acima da capacidade (reduzindo assim a 

potência dos  veículos)  para  compensar  o  baixo  preço  do  frete.  Para  os  trechos 

ferroviários foi considerada a velocidade de 40 Km/h, velocidade média de viagem 

das composições que realizam este percurso da EFVM. 

A determinação do  tempo  de  transferência de  terminais  de  transbordo  foi 

obtida  a  partir  do  cálculo  da  capacidade  de  transferência  de  um  bloco  de  30 

toneladas, ou seja,  30 toneladas/13 minutos. Portanto a taxa de transferência em 

dias é de 0.02 dias por bloco de 30 toneladas, considerando-se um dia de 16 horas 

de serviço.



5.7.4. MÓDULO 4: ANÁLISE DA REDE DE TRANSPORTE DE CARGA SELECIONADA

Consolidadas as alternativas que irão compor a rede de transportes para a 
realização da movimentação de blocos de granito, parte-se para modelagem da 
mesma, a partir da qual, aplicando-se o algoritmo de fluxo a custo mínimo 
obtenha-se a melhor opção de escoamento dos blocos de granito, de acordo com 
os parâmetros propostos: custo, tempo e o custo generalizado.

- Modelagem da Rede:

a) A região produtora Nova Venécia (origem) encontra-se na região norte do 
estado, portanto encontra-se geograficamente separada da região portuária de 
Vitória (destino);

b) Para efeito de estudo de caso foi considerado que não há interrupção da 
produção de blocos de granito, portanto ao longo do período, a oferta de 
transporte atende produção;

c) Conforme pode-se verificar neste trabalho, o transporte dos blocos de granito é 
realizado por meio de rodovias, ferrovias e terminais de transbordo e a cada uma 
dessas ligações se associam custos e restrições de capacidade.

- Representação da Rede:

A seguir apresenta-se a estrutura da rede virtual em questão. Ela é definida pelos 
os arcos que representam as vias (rodovias e ferrovia) e os arcos fictícios, os 
quais representam os terminais de transbordo de carga, como pode-se perceber 
na FIG. 5.8:

- Arco(0,1) : terminal de transbordo Nova Venécia (TTNV);

- Arco(1,2) : trecho rodoviário Nova Venécia Colatina (TRNVCOL);

- Arco(1,3) : trecho rodoviário Nova Venécia Baixo Guandú (TRNVBG);

- Arco(1,6) : trecho rodoviário Nova Venécia porto de Vitória (TRNVPV);

- Arco(2,5) : terminal de transbordo Colatina (TTCOL);

- Arco(3,4) : terminal de transbordo Baixo Guandú (TTBG);

- Arco(4,5) : trecho ferroviário Baixo Guandú Colatina (TFBGCOL);

- Arco(5,6) : trecho ferroviário Colatina Porto de Vitória (TFCOLPV),

- Arco(6,7) : terminal portuário de Vitória (TPV).
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FIG 5.8 –Representação da Rede Virtual de Alternativas de Transporte.

5.7.4.1. APLICAÇÃO DO ALGORITMO

Montada a rede de transportes, parte-se para a análise da mesma por meio 

da  aplicação  do  algoritmo  de  fluxo  a  custo  mínimo.  Neste  trabalho  foram 

considerados  os  parâmetros  que  são  de  interesse  para  a  análise  e  que  foram 

propostos  no  capítulo  anterior.  Esses  parâmetros  são  o  custo  das  tarifas  de 

execução do transporte, tempo de execução do transporte e o custo generalizado.

- Custo das tarifas de execução do transporte:

Neste item apresenta-se a análise sob o ponto de vista dos custos das tarifas do 
transporte realizado pelo modal rodoviário e pela combinação dos modais 
rodoviário e ferroviário, além das tarifas envolvidas na operação portuária, que 
incluem os terminais de transbordo.

Os  dados  referentes  aos  custos  de  fretes  foram  obtidos  através  do 

SINDIROCHAS (Sindicato dos produtores e exportadores de rochas ornamentais) e 

ainda  através  de  um  estudo  realizado  pela  RECOPE  (2001).  Os  custos  de 

transferência  de  terminais  foram  obtidos  pela  CODESA  (Companhia  Docas  do 

Espírito Santo). Estes custos estão relacionados aos arcos, como se pode perceber 

na TAB 5.2, assim como suas respectivas capacidades. Isto define a rede virtual de 



transporte  na  qual  se  aplica  o  algoritmo  de  fluxo  a  custo  mínimo  de 

Busacker&Gowen.

TAB 5.2 - Tabela de Capacidades e custos das alternativas formuladas.

Arcos (i, j) Capacidade 

(T/ano)

Frete

(R$/T)

Transferência

(R$/T)
Arco (0, 1) 584.760 (-) 1,50
Arco (1, 2) 79.200 9,00 (-)
Arco (1, 3) 79.200 9,00 (-)
Arco (1, 6) 277.200 16,00 (-)
Arco (2, 5) 584.760 (-) 1,50
Arco (3,4) 584.760 (-) 1,50
Arco (4,5) 32.800 1,00 (-)
Arco (5,6) 80.000 3,00 (-)
Arco (6, 7) 584.760 (-) 4,50

A aplicação do algoritmo fornece a solução ótima para o escoamento dos 

blocos de granito,  utilizando-se  a estrutura do corredor  sob o ponto  de vista da 

análise  do  custo  das  tarifas  de  execução  do  transporte,  considerando-se  uma 

capacidade de produção do polo (Nova Venécia) de 1.128.000 toneladas por ano 

segundo dados fornecidos pelo SINDIROCHAS e a demanda antemencionada de 

350.000 t (Região Portuária de Vitória).

Esta  solução  é  apresentada  segundo  a  rede  de  opções  de  transporte 

selecionadas anteriormente e encontra-se relacionada na TAB 5.3.

TAB 5.3 – Resultado da alocação do fluxo da aplicação do algoritmo (custo).

Arcos (i, j) Fluxo 

Alocado(T/ano)

Custo (R$/T)

Arco (0, 1) 350.000 1,50
Arco (1, 2) 79.200 9,00
Arco (1, 3) 800 9,00
Arco (3,4) 800 1,50
Arco (2, 5) 79.200 1,50
Arco (4,5) 800 1,00
Arco (1, 6) 270.000 16,00
Arco (5,6) 80.000 3,00
Arco (6, 7) 350.000 4,50



A TAB 5.3 mostra como deve ser alocado o fluxo nos seus devidos trechos 

sejam eles rodoviário, ferroviário ou combinação entre os mesmo, assim como os 

fluxos alocados nos terminais de transbordo de blocos e o custo total que minimiza a 

movimentação dos mesmos na rede de transportes (corredor de exportação) em 

questão que é de R$ 7.500.800,00.

Para  efeito  de  estudo  foi  realizada  ainda  uma  análise  envolvendo  um 

incremento da capacidade de 30% nos trechos ferroviários que ligam o terminal de 

transferência  de  Baixo  Gandú  (TTBG)  e  Colatina  (TTCOL)  ao  terminal  de 

transferência do Porto  de  Vitória  (TPV).  Esta  tem o intuito  de  verificar  quais os 

efeitos do aumento da capacidade do transporte ferroviário sobre o custo total na 

rede de transportes.

Assim, as modificações sugeridas para capacidade ferroviária apresentam-se 

na TAB. 5.4.

TAB 5.4  -  Tabela de Capacidades e custos  das  alternativas  formuladas - 
Capacidades Modificadas (Arcos (4, 5) e (5, 6)).

Arcos (i, j) Capacidade 

(T/ano)

Frete

(R$/T)

Transferência

(R$/T)
Arco (0, 1) 584.760 (-) 1,50
Arco (1, 2) 79.200 9,00 (-)
Arco (1, 3) 79.200 9,00 (-)
Arco (1, 6) 277.200 16,00 (-)
Arco (2, 5) 584.760 (-) 1,50
Arco (3,4) 584.760 (-) 1,50
Arco (4,5) 42.640 1,00 (-)
Arco (5,6) 104.000 3,00 (-)
Arco (6, 7) 584.760 (-) 4,50

Aplicando-se o algoritmo de custo mínimo observa-se como resultado (TAB. 

5.5) uma nova alocação da movimentação do fluxo de blocos de granito, tendo em 

vista o aumento da capacidade dos trechos ferroviários.

TAB 5.5 – Resultado da alocação do fluxo da aplicação do algoritmo (custo). 
Capacidades Modificadas (Arcos (4, 5) e (5, 6)).

Arcos (i, j) Fluxo 

Alocado(T/ano)

Custo (R$/T)

Arco (0, 1) 350.000 1,50
Arco (1, 2) 79.200 9,00
Arco (1, 3) 24.800 9,00



Arco (3,4) 24.800 1,50
Arco (2, 5) 79.200 1,50
Arco (4,5) 24.800 1,00
Arco (1, 6) 246.000 16,00
Arco (5,6) 104.000 3,00
Arco (6, 7) 350.000 4,50

O  novo  custo  total  de  movimentação  na  rede  de  transportes,  com  as 

capacidades modificadas é de R$ 7.464.800,00.  Além da redução dos custos de 

transporte, esta nova configuração da rede representa uma redução do número de 

caminhões de blocos (redução de 800 veículos por ano) trafegando na região do 

corredor de exportação.

- Tempo de execução do transporte:

Neste item parte-se para a análise do tempo de execução das atividades do 

transporte. Este análise inclui os tempos de viagem e os tempos de transbordo das 

mercadorias. 

A seguir (Ver TAB. 5.6) são apresentadas as capacidades diárias das vias e 

dos terminais de transferência, assim como os referidos tempos relacionados aos 

arcos das vias e aos arcos fictícios que representam os terminais da rede.

TAB 5.6 - Tabela de Capacidades e tempo das alternativas formuladas

Arcos (i, j) Capacidade 

(Blocos/dia)

1 bloco - 

30t

Velocidade 

(Km/h)

Distância 

(Km)

Tempo de 

Viagem

(dias)

Tempo de 

Transferência

(dias/bloco)

Arcos (0, 1) 74 (-) (-) (-) 0.02
Arcos (1, 2) 10 45 104 0.10 (-)
Arcos (1, 3) 10 45 115 0.11 (-)
Arcos (1, 6) 35 60 301 0.21 (-)
Arcos (2, 5) 74 (-) (-) (-) 0.02
Arcos (3,4) 74 (-) (-) (-) 0.02
Arcos (4,5) 4 40 30 0.03 (-)
Arcos (5,6) 10 40 112 0.12 (-)
Arcos (6, 7) 74 (-) (-) (-) 0.02

.

Para a análise deste parâmetro, os tempos de percurso e de transferência 



foram obtidos em dias e as capacidades em blocos de 30 toneladas por dia; obteve-

se a demanda diária a partir da demanda anual de 350.000 toneladas, dividindo-se 

pelo número de dias no ano (no caso 264 dias úteis), portanto deve-se atender a 

uma demanda diária de 1326 toneladas (44 blocos de granito).

Neste caso a aplicação do algoritmo implica na obtenção da solução ótima 

que minimiza os tempos de transporte através da utilização das rotas/opções de 

transporte selecionadas. Portanto, podem ser observados os resultados obtidos da 

aplicação do algoritmo conforme apresentado na TAB. 5.7.

TAB 5.7 - Resultados da aplicação do algoritmo (tempo).

Arcos (i, j) Fluxo Alocado 

(Blocos/dia)

Fluxo Alocado 

(T/ano)

Tempo

(dias/bloco)

Tempo 

dias

Tempo

Total

(dias)
Arco (0, 1) 44,00 350.000 0,02 - 0,88
Arco (1, 2) 9,00 72.800 - 0,10 0,10
Arco (2, 5) 9,00 72.800 0,02 - 0,18
Arco (1, 6) 35 277.200 - 0,21 0,21
Arco (5,6) 9,00 72.800 - 0,12 0,12
Arco (6, 7) 44,00 350.000 0,02 - 0,88

Relacionando-se os resultados obtidos pela aplicação do algoritmo na rede de 

transportes pode-se perceber que esta apresenta uma alocação de fluxo distinta em 

comparação à que minimiza os custos. 

A  aplicação  do  algoritmo  demonstrou  que  para  o  caso  onde  houver  a 

necessidade de rápido escoamento e, por conseqüência, o parâmetro tempo deva 

se sobressair sobre o custo das tarifas de transporte, o trecho rodo-ferroviário de 

Nova Venécia até a região portuária, passando pelo terminal de transbordo de Baixo 

Guandu não seria utilizado. Entretanto, esta alocação de fluxo na rede, envolveria 

um custo de movimentação de R$ 7.518.864,00 por ano.

- Análise do custo generalizado:

Nesta análise considerou-se um custo generalizado que envolve a análise do 

custo das tarifas de execução do transporte, conjuntamente com o custo virtual do 



tempo, este último é calculado utilizando-se a EQ. 4.1 (ver item 4.6.2.1 do capítulo 

4).

Para efeito de cálculo do custo virtual do tempo foi considerado o valor de 

R$FOB 395,61/T (US$ 1,00 = R$ 2,40) do bloco, vigente no ano de 1999, conforme 

dados do DNPM (1999). O custo de oportunidade do capital, correspondente a taxa 

diária para aplicação do capital foi considerado o valor de mercado de 0,05% ao dia.

A tabela a seguir (Ver TAB. 5.8) representa os valores calculados dos custos 

virtuais dos tempos de viagem (CVTV) e dos tempos de transferência (CVTT), assim 

como os custos generalizados associando o custo das tarifas de Transporte (Frete) 

e  tarifas  de  transbordo  (terminais  de  transbordo)  aos  seus  respectivos  custos 

virtuais.

TAB 5.8 - Tabela de Capacidades e Custos Generalizados

Arcos (i, j) Capacidad

e (T/ano)

CVTV  

(em 

trânsito)

R$/T

CVTT 

(transferência)

R$/T

Custo 

Generalizado 

(em trânsito)

Custo 

Generalizado

(Terminais)

Arcos (0, 

1)

584.760 (-) 0,01 (-) 1.51

Arcos (1, 

2)

79.200 0.02 (-) 9.02 (-)

Arcos (1, 

3)

79.200 0.02 (-) 9.02 (-)

Arcos (1, 

6)

277.200 0.03 (-) 16.03 (-)

Arcos (2, 

5)

584.760 (-) 0.01 (-) 1.51

Arcos (3,4) 584.760 (-) 0.01 (-) 1.51
Arcos (4,5) 32.800 0.01 (-) 1.01 (-)
Arcos (5,6) 80.000 0.02 (-) 3.02 (-)
Arcos (6, 

7)

584.760 (-) 0.01 (-) 4.51

A adoção deste custo generalizado para a utilização do algoritmo de alocação 

de  fluxo  a  custo  mínimo,  objetiva  obter  a  melhor  distribuição  do  transporte  dos 



blocos no corredor com vistas a analisar quais opções/rotas apresentam o menor 

custo generalizado. O resultado pode ser observado na TAB. 5.9:

Os resultados acima relacionados indicam a alocação de fluxo  idêntica ao 

aferido quando analisado o parâmetro custo que otimiza o envio de mercadorias no 

corredor. Segundo a aplicação do algoritmo, o Custo Generalizado que minimiza o 

envio dos blocos é de R$ 7.520.945,68 ao ano.

TAB 5.9 - Resultados da aplicação do algoritmo (Custo Generalizado).

Arcos (i, j) Fluxo Alocado 

(T/ano)

Custo 

Generalizado 

(R$/T)
Arco (0, 1) 350.000 1,51
Arco (1, 2) 79.200 9,02
Arco (1, 3) 800 9,02
Arco (3,4) 800 1,51
Arco (2, 5) 79.200 1,51
Arco (4,5) 800 1,01
Arco (1, 6) 270.000 16,03
Arco (5,6) 80.000 3,02
Arco (6, 7) 350.000 4,51

A diferença entre os valores obtidos no cálculo do custo total das tarifas 

de transporte e o custo generalizado (R$ 20.145,68) indica em termos monetários o 

custo  do  tempo  despendido  para  a  realização  da  movimentação  e,  na  atual 

economia que apresenta baixos índices de inflação, este valor representa pouco, 

mediante o lucro que a empresa apresenta realizando o transporte e a exportação 

dos  blocos,  como  poderá  ser  observado  no  item  que  trata  da  viabilidade  do 

transporte de carga no corredor.

5.7.5. MÓDULO 5: ANÁLISE DA VIABILIDADE DO TRANSPORTE DE CARGA NO CORREDOR



Este módulo de análise da metodologia busca uma comparação entre o custo 

final do produto e seu valor de exportação. Como proposto por RESENDE (1977) 

para efeito de aplicação, são considerados os custos de produção, os custos das 

atividades de transporte e o preço de exportação do produto. 

Para  isso,  foi  obtido  o  preço  médio  do  custo  unitário  de  produção  da 

mercadoria  transportada,  ou  seja,  o  bloco  de  granito.  Segundo  informações  do 

SINDIROCHAS, o preço médio de extração da matéria bruta, na região produtora de 

Nova Venécia é de R$ 50,00 por  tonelada.  Ainda foi  obtido o preço unitário do 

produto  na  exportação,  este  já  descrito  no  item que  trata  da  análise  do  custo 

generalizado R$FOB 395,61/T (US$ 1,00 = R$ 2,40). 

O  custo  total  de  produção  (extração  do  bloco)  para  a  demanda  anual 

(350.000t) é de R$ 17.500.000,00 e o valor total das exportações, considerando-se o 

valor  de  exportação  da  tonelada,  como  mencionado  anteriormente,  é  de  R$ 

123.345.600,00.

Pode-se  observar  que  o  diferencial  entre  o  preço  de  exportação  (R$ 

123.345.600) e o preço de produção (R$ 17.500.00,00) é de R$ 105.845.600,00. Isto 

demonstra que o custo do transporte (R$ 7.500.800,00) é inferior à diferença de 

preços (Exportação – Produção), portanto, é satisfeita a condição para exportação 

dos blocos neste corredor.

A figura a seguir (ver FIG. 5.9) representa a configuração do corredor, depois 

de  realizada  a  utilização  do  algoritmo  de  alocação  de  fluxo  a  custo  mínimo  e 

apontado como a melhor opção de escoamento neste corredor. O esquema também 

mostra a entrada do produto na rede de transporte até a saída para exportação,  

neste caso a região portuária de Vitória. 
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FIG 5.9 –Representação do Corredor de Exportação: Fluxo Alocado, Custos 

Unitários.

A partir da observação da figura acima pode-se perceber que os arcos da 

rede  possuem  diferenciações  tanto  nos  custos  unitários  quanto  no  fluxo  de 

mercadorias. Essas diferenciações acabam influindo no custo total do transporte e 

por conseqüência na margem de lucro da empresa.  Esta diferenciação pode ser 

percebida na TAB. 5.10.

TAB. 5.10 – Influência do custo do transporte e produção na margem de lucro do 
produto.
Rotas 

de 
Traspor

te

Quantidade 
transportada 

(T)

Custo 
unitário do 
Transporte 
(R$/Ton.)

Custo 
Total por 

opção/rota 
(R$)

Custo de 
Produçao + 
Transporte 
(R$/Ton.)

Preço de 
exportaç

ão
(R$/Ton.)

Marge
m de 
lucro

(R$/Ton
)

Rota 1 270.000 22,00 5.940.000,

00

72,00 355,35 283,35

Rota 3 79.200 19,50 1.544.400,

00

69,50 355.35 285,85

Rota 2 800 20,50 16.400,00 70,50 355,35 284,85

Total 350.000 7.500.800,

00
  

Pela análise da TAB. 5.10,  percebe-se a influência do custo do transporte 

associado ao custo de produção ao longo da rede, desde a saída do produto da 

jazida até a venda do mesmo no porto. Isto, associado ao fluxo alocado, permite ao 

planejador ter  condições  de negociação do produto,  perante o mercado exterior, 

levando-se em consideração os custos associados as atividades de transporte.

5.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS



Neste  capítulo foi  tratado  o  caso  do transporte de  blocos  de granito com 

destino a exportação, numa região do Estado do Espírito Santo, dentro da área de 

influência do Corredor Centro – Leste.

Inicialmente  foi  apresentado  uma  visão  geral  da  evolução  do  uso  e  do 

comércio  dos  M&G,  seguido  da  situação  mundial  e  nacional  da  produção  e 

exportação  e,  ainda  uma  abordagem sobre  a  importância  do  transporte  para  o 

desenvolvimento do setor de M&G. Além disso, apresenta-se uma descrição sucinta 

da logística de transporte  de  M&G,  identificando seus  meios  de  transporte e os 

passos para a realização do mesmo desde a extração até a chegada ao porto para 

exportação.

Em  seguida  se  passou-se  à  aplicação  da  metodologia  a  partir  da 

caracterização da região analisada e esta seguiu seguinte seqüência dos módulos 

da metodologia proposta:

-  no primeiro módulo  foi  feita a caracterização do tipo de mercadoria (blocos de 

granito),  e  as  características  dos  equipamentos  e  veículos  necessários  para  a 

execução do transporte.  Ainda neste módulo pode-se perceber que  este tipo de 

produto bruto não necessita de embalagem para ser transportado;

-  no  segundo módulo  foi  realizada  a  caracterização  da  demanda  de  blocos  de 

granito a serem transportados, assim, obtendo-se o volume da mercadoria;

- o terceiro módulo tratou da identificação da infra-estrutura da rede de transportes 

no  corredor  de  exportação.  Esta  identificação  propiciou  a  identificação  das 

alternativas que compuseram a rede de alternativas assim como as características 

técnico - operacionais das mesmas, ou seja, a capacidade e o tempo;

- no quarto módulo da metodologia foi realizada a modelagem da rede selecionada, 

a  representação  da  mesma  seguida  da  aplicação  do  algoritmo  de 

“Busacker&Gowen”, utilizando se os custos associados aos arcos da rede conforme 

proposto  no  capítulo  anterior  e,  obteve-se  o seguinte  resultado  para  a  empresa 

transportadora, conforme apresentado na TAB 5.11.

Ainda  foi  realizada  uma  aplicação  hipotética  no  corredor,  modificando  –se  a 

capacidade nos trechos ferroviários para verificar qual o efeito das mudanças no 

custo final do transporte; houve uma redução anual de R$ 36.000,00.



-  o  quinto  módulo  realizou  a  análise  e  a  verificação  da  influencia  do  custo  do 

transporte  associado ao custo da produção do bloco de granito no preço final  e 

margem de negociação do produto. 

 TAB. 5.11 – Solução de transporte de blocos no corredor de exportação de blocos  
de granito.

Arcos (i, j)

Fluxo Alocado (T/ano)

Minimiza 

Custo

Aumento da 

Capacidade 

(30%) 

Minimiza 

Tempo
Minimiza CG

TTNV (0, 1) 350.000 350.000 350.000 350.000
TRNVCOL (1, 2) 79.200 79.200 72.800 79.200
TRNVBG (1, 3) 800 24.800 - 800
TTBG (3,4) 800 24.800 - 800
TTCOL (2, 5) 79.200 79.200 72.800 79.200
TFBGCOL (4,5) 800 24.800 - 800
TRNVPV (1, 6) 270.000 246.000 277.200 270.000
TFCOLPG (5,6) 80.000 104.000 72.800 80.000
TPV (6, 7) 350.000 350.000 350.000 350.000
Custos (R$) 7.500.800,00 R$ 7.464.800,00 7.518.864,00 7.520.945,68

Assim,  apresentou-se  a  aplicação  e  os  resultados  da  Metodologia  para 

Análise  e  Seleção  de  Alternativas  de  Transporte  de  Cargas  em  Corredores  de 

Exportação, estudando o caso do transporte de blocos de Granito, servindo de apoio 

ao planejador que necessite de auxilio em situação semelhante.



6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6.1. INTRODUÇÃO



Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma metodologia para auxílio 
na análise e seleção de opções de transporte de carga em corredores de 
exportação e aplicá-la ao transporte de blocos de granito, em uma região 
exportadora, na área de influência do corredor Centro-Leste.

Neste contexo, foi realizada uma pesquisa sobre as políticas de transporte de 
carga no Brasil, sua evolução, assim como a formação  e o surgimento dos 
corredores de exportação. Ainda, foi realizada uma pesquisa bibliográfia com 
intuito de obter o conhecimento de outras metodologias e modelos para o auxílio 
ao planejamento de sistemas de transporte. A partir desta pesquisa, propôs-se a 
metodologia para análise das alternativas que consta de cinco módulos.

A análise das alternativas está relacionada à utilização do algoritmo de 
alocação de fluxo a custo mínimo (“Busacker e Gowen”) no processo decisório. 
Dependendo da análise que se deseja, o planejador pode associar diferentes 
parâmetros aos arcos da rede da rede de transporte,  sujeito às restrições de 
capacidade.

Para a aplicação da metodologia,foram utilizados dados da região produtora e 
exportadora de granito, localizada no norte do Estado do Espírito Santo. Esses 
dados foram obtidos segundo: o relatório RECOPE (2001), onde foi realizado um 
estudo sobre o diagnóstico dos corredores de exportação, especificamente o caso 
das rochas ornamentais (M&G), os mármores de granitos; SINDIROCHAS 
(Sindicato dos Produtores e Exportadores de Rochas Ornamentais) e a CODESA 
( Companhia Docas do Espírito Santo.

Ainda,  a aplicação da metodologia a um caso específico de transporte de 
blocos de granito, mostrou a sua viabilidade, que pode ser estendida a outros 
tipos de carga com destino à exportação.

6.2. CONCLUSÕES

Este trabalho traz contribuições ao planejamento do transporte de carga, visto 
que passo a passo, no desenvolvimento desta metodologia pode-se perceber 
que:

- O projeto dos corredores de exportação, surgiu da necessidade que o Brasil 
passou a ter de exportar o produto nacional e manter-se competitivo frente o 
mercado exterior. Esses projetos são definidos de acordo com a política de 
transporte de cargas no Brasil, a qual define os planos e investimentos em 
regiões estratégicas do país;

- Segundo a pesquisa bibliográfica realizada, a análise das opções de 
transporte de carga estão diretamente ligadas à identificação da demanda por 
transporte, levantamento das características modais e, principalmente, quanto ao 



custo de execução das atividades de transporte. Ainda, pode-se perceber que 
estudos vem sendo direcionados para as atividades que envolvem as políticas de 
exportação de produtos nacionais e o sistema de transportes;

- Para a análise das alternativas, foi desenvolvida uma metodologia que 
consta de cinco módulos, os quais tratam respectivamente da caracterização do 
tipo de carga, avaliação da escolha da técnica de estudo da demanda, 
identificação da infraestrutura de transporte no corredor de exportação; análise da 
rede de transporte de cargas e a viabilidade do transporte;

- A utilização do algoritmo de custo mínimo na etapa da análise de opções, 
mostrou-se bastante eficaz na seleção da melhor alternativa de transporte. 
Também quanto a possibilidade de se utilizar parâmetros diferentes (custo, tempo 
e custo generalizado) de acordo com o interesse do planejador.

- Conforme  se pode observar na aplicação, a metodologia desenvolvida 
permite uma análise para decisões a curto prazo e também para um planejamento 
estratégico. Este último principalmente a nível governamental, quanto a melhorias 
que possam ser implementadas para melhor escoar a demanda de produtos no 
corredor.

- A verificação da condição de exportação de determinado produto, onde são 
levados em consideração o custo de produção, o custo de transporte e o preço de 
exportação, possibilita avaliar, em função da margem de lucro, a viabilidade ou 
não de se utilizar as opções de transporte no corredor.

- No que diz respeito ao transporte de M&G, pôde-se notar que é um setor da 
economia que demanda de infraestrutura e planejamento de suas atividades, 
principalmente no que diz respeito ao transporte rodoviário, responsável pela 
grande maioria do transporte de blocos na região exportadora do Espírito Santo. 

- Pode-se perceber através da aplicação da metodologia que, para o corredor 
de M&G, o aumento da capacidade nos trechos ferroviários influiu diretamente na 
redução dos custos de transporte, portanto, conclui-se que investimentos no setor 
podem minimizar os custos totais de transporte. Isto acarretaria um impacto nos 
preços de exportação, os quais estão diretamente ligados aos custos de 
transporte.

6.3. RECOMENDAÇÕES

Durante o período de desenvolvimento, construção e aplicação da 
metodologia proposta neste trabalho, foram identificados aspectos em potencial 
para a elaboração de trabalhos futuros ou pesquisas, conforme apresentado a 
seguir:

- Desenvolvimento de um modelo de previsão de demanda por transporte de 
cargas em corredores de exportação para o estudo e elaboração de medidas 
governamentais;



- Implementação da metodologia e proposta de um sistema de gerenciamento 
de transporte de cargas em corredores de exportação;

- Inclusão de uma metodologia de cálculo de custos de transporte em 
terminais e vias de transporte, no módulo que trata da análise da rede virtual de 
transporte de cargas.

- Desenvolvimento de um banco de dados dos corredores de exportação para 
aplicação da metodologia com o apoio de um SIG (Sistema de Informação 
Geográfica).

-Análise econômica (custo-benefício) do aumento da capacidade do sistema 
ferroviário no corredor de exportação para o transporte de Mármores e Granitos, 
tendo em vista a possível redução do custo total de transporte dos mesmos.

Quanto à aplicação ao transporte de blocos de granito, recomenda-se que 
seja aplicado às outras regiões produtoras e exportadoras do estado do Espírito 
Santo, com o intuito de verificar a utilização da infra-estrutura da região, a propor,  
em nível governamental, medidas e planos para o aumento da competitividade do 
produto junto ao mercado exterior.
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8 APÊNDICES 



8.1.APÊNDICE 1: ALGORITMO DE BUSACKER E GOWEN

O algoritmo de Busacker e Gowen é um procedimento iterativo que resolve o 

problema  do  fluxo  a  custo  mínimo  pela  repetida  aplicação  de  um algoritmo  de 

caminho mínimo, da seguinte maneira:

1º  Passo  –  Encontra-se  um  caminho  mínimo  de  s para  t utilizando  um 

algoritmo  de  caminho  de  caminho  mínimo.  Se  não  for  possível  encontrar  um 

caminho – pare, não há solução para o problema.

2º Passo – Envia-se tantas unidades de fluxo quantas forem possíveis de  s 

para t neste caminho. Se o fluxo  for atingido – pare. Caso contrário, vá para o 3º 

passo.

3º Passo – Modifica-se a rede em função do fluxo alocado em cada caminho 

encontrado.

Estes três passos de encontrar o caminho mínimo,  alocar  o fluxo possível 

neste caminho e modificar a rede são repetidos alternadamente até o fluxo alvo  ser 

atingido, ou não existir caminho viável de s para t, isto é, quando  exceder o maio 

fluxo possível F através de G.

A rede modificada (também denominada incremental) em função de um fluxo 

alocado  na  rede  G é  a  rede  G*  com  a  mesma  estrutura  de  G mas  com  as 

capacidades  modificadas  cij* e  os  custos  modificados  dij definidos  da  seguinte 

maneira:

1 – Se existe um fluxo  fij  0 num arco qualquer (i,j),  constrói-se um arco 

fictício de sentido inverso com capacidade igual ao fluxo fij, isto é:



cij* = fij se fij > 0

2 – Associa-se a este arco fictício um custo - dij, ou seja, o mesmo custo do 

arco existente porém  com valor negativo. Este custo é negativo porque a utilização 

de um arco de sentido inverso significa uma rede do fluxo que passa no arco original 

e portanto trata-se de uma redução de custo, ou seja:

dij* = -dij se fij > 0

3 – Se por um arco qualquer passa um fluxo  fij e este não está saturado, 

então a capacidade deste arco passa a ser a capacidade residual  cij* =  cij -  fij. O 

custo de enviar uma unidade de fluxo no arco não saturado é o mesmo custo do 

arco original, ou seja:

dij* = dij se fij > 0 e cij > fij

4 – Se um arco saturado não é utilizável na direção direta, Ter-se-á:

cij* = cij - fij = 0 se fij = 0 e cij = fij

e

dij* =  se fij = 0 e cij = fij

Nota-se que foi mantida em todos os passos a restrição fij + fij = 0, porque não 

se pode ter  fluxos em direções opostas através de um arco qualquer ao mesmo 

tempo.  Todos  os  arcos  com  nenhum  fluxo  permanecem  inalterados  na  rede 

modificada G*. 

Após definida a rede modificada, pode-se expressar esta forma “incremental” 

de alocar fluxos da seguinte maneira (Busacker e Gowen, 1961):

Início

G* G;

Enquanto ( valor do fluxo < ) e (existir um caminho de s para t na rede 

G*) faça



Início 

Encontre um caminho mínimo P de s para t em G*;

Se não houver tal caminho então abandone o programa;

Envie o fluxo adicional ao longo de P até que P fique saturado 

ou que atinja o fluxo alvo ;

Se P está saturado então obter a rede modificada G*;

Final;

Final.

Observa-se que todo cij = 1 e  = 1, ou seja, se não houver nenhuma restrição 

de capacidade de arcos o problema é reduzido a achar o Caminho Mínimo de s para 

t com dij como custo (distância ou peso).

Este  fato  ocorrerá  sempre  que  se  for  enviar  uma  quantidade  de  fluxo  , 

através de uma rede onde hajam restrições de capacidade de um arco maiores do 

que  , isto é, se a menor capacidade de um arco da rede não for menor do que 

existirá um caminho mínimo que soluciona o problema.

Por outro lado, se o valor do Fluxo alvo  é maior do que a menor capacidade 

de um arco ao longo do caminho mínimo, o restante do fluxo terá que ser enviado 

através de um caminho mais caro.



APÊNDICE 2: DADOS ESTATÍSTICOS DE EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E 

GRANITOS

TAB. 8.1 - Quadro comparativo Brasil x Espírito Santo (Base 2000) (Fonte 
SINDIROCHAS)

Brasil Espírito Santo ES/BR
Produção 1.000.000 t 5,2 (4,0) 2,4 46 (60)

Pedreiras (lavras) unidade 1.163 400 34,4

Teares unidade 1.574 900 57,2

Capacidade serragem 1.000.000 m2 40,6 25 62,5

Empresas unidade 10.000 1.200 12

Empregos diretos unidade 105.720 20.000 18,9

Exportações em valor US$ 1.000.000 271,54 116,05 42,7

Exportações em peso 1.101.737 487.701 44,2
Empresas 
exportadoras unidade 508 154 30,3
Embarques portuários 
(rochas) 1.000.000 t 1,1 0,67 60,8
Embarques portuários 
(exportações totais) 1.000.000 t 230 96 42
Desembarques 
portuários 
(importações totais) 1.000.000 t 92 11 12

Área territorial Km2 8.500.000 46.184 0,54

População 1.000.000 180 3 1,66

Rochas Ornamentais




