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1. Sistema de transporte 

1.1. Configuração geral 
 Países de economia complexa: alta densidade do sistema com diversidade e interligando 

todas as regiões 

 Países de economia primário-exportadora: baixa densidade do sistema com modais 
subdesenvolvidos integrando poucas regiões interiores aos portos para exportação 

 

1.2. Algumas características gerais 

 Os sistemas de transportes estão relacionados às condições naturais e econômicas dos 
diferentes países 

 Se possível, os transportes ferroviário e aquaviário são mais eficientes quanto ao custo de 

transporte da carga, aos custos de manutenção e operação e os custos das externalidades1. 
Para tanto, o país precisa ter: 
 Abundância em rios perenes e navegáveis (de planalto ou de planície) 

 Grande extensão territorial 
 Economia dinâmica 

 

1.3. Aspectos específicos de cada modal 
1.3.1. Ferrovias 
 Concorrência do modal ferroviário: 
 Transporte ferroviário convencional: rodovias e hidrovias 

 Transporte ferroviário de alta velocidade: aerovias 
 
1.3.2. Rodovias 

Apesar de mais caras em manutenção e em custo de cargas a longas distâncias e de apresentar 
maior custo em externalidades, trata-se de um modal essencial sendo o modal que mais 
usualmente inicia e termina o processo além de ser o único que pode ser efetivado “de porta-a-
porta”.  

 
1.3.3. Transporte aquaviário 
 Cabotagem: entre portos de mesma costa; muito pouco desenvolvido no Brasil 

 De longo percurso: 
 Intercontinental 
 Maior volume de cargas atualmente 

 Navios especializados de grande porte: graneleiros, petroleiros, contêineres. 
 Exigência de dragagens para aprofundamento dos portos 

 
Áreas mais importantes de transporte transoceânico: 
 Canal do Panamá: 5% da carga mundial 
 Canal de Suez: 12% da carga mundial 

 Estrito de Ormuz: 25% da carga mundial 
 Estrito de Málaca: 40% da carga mundial 

 
1.3.4. Transporte aeroviário 
Cargas especiais: 
 Perecíveis 

 Perigosas 
 Caráter unitário pequeno de alto valor 
 

1.3.5. Dutos 

 Transporte de líquidos (oleoduto), gases (gasoduto), sólidos (mineroduto, minerais diluídos 
em solução) 

 Muito baixo custo de transporte e operação 
 Alto custo de instalação 
 Inflexibilidade 

 Carga 
 Trajeto 

 Direção  
 
2.3.6. Intermodalidade 
Tendo em vista as diferentes características dos modais de transporte, seu uso deve ser feito 

de forma integrada e de diferentes formas ao longo do ano com o objetivo de maior eficiência e 
baixo custo. 

                                                             
1 O conceito de externalidades em economia diz que parte dos custos ou benefícios de uma transação acaba 
sendo capturada por terceiros. 


