
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: MULTIMODALIDADE APLICADA AO ESCOAMENTO DAS PRINCIPAIS MASSA ECONOMICAS
BRASILEIRAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO PELO PORTO DE SANTOS
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E TECNOLOGIASÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): THAION BARROS LAMBAIS, MARCELO GEMIGNANI, THAIS CRISTINE FRANCO DA
ROCHA NOGUEIRA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): PEDRO JOSÉ DA SILVAORIENTADOR(ES): 



1 

 

Multimodalidade (Intermodalidade) aplicada ao escoamento das principais massas 

econômicas brasileiras destinadas à exportação pelo Porto de Santos 

 

 

1. RESUMO 

 

Este trabalho irá descrever o atual sistema de transportes, passando pelo 

histórico e funcionamento de todos os modais envolvidos no escoamento das 

principais cargas com destino à exportação pelo Porto de Santos.  

Por fim, serão propostas melhorias dos modais de transporte, tanto na área 

infraestrutural, quanto na sua integração, e isso beneficiará todo o planejamento de 

produção e logística de transportes para a intensificação do desenvolvimento 

socioeconômico do país. 

2. INTRODUÇÃO 

O escoamento da produção industrial, pecuária, mineral e agrícola brasileira, 

com destino à exportação, é unimodal ou intermodal, o que dificulta a transferência 

das cargas nos terminais. Diferentes empresas, concessionárias, ou até mesmo o 

estado, operam, controlam e monitoram as linhas e as vias que compõem a malha 

de transporte disponível. Essa descentralização administrativa, se não for bem 

planejada e prevista, gera atrasos e perdas para a economia do país.  

De maneira específica, análises qualitativas e quantitativas sobre como é 

escoado os principais produtos destinados à exportação, direcionarão o trabalho 

para o principal problema da logística de transportes: o acesso ao maior porto em 

movimentação de cargas da América Latina, o Porto de Santos. 

 

3. OBJETIVOS 

Fazer um estudo descritivo sobre o atual sistema de transporte e verificar se o 

mesmo atende a produção destinada à exportação pelo Porto de Santos. 

 

4. METODOLOGIA 

Para o estudo serão pesquisados e analisados levantamentos estatísticos, 

relatórios técnicos, estudos de viabilidade, impactos ambientais, cartas topográficas, 
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mapas rodoviários, mapas hidroviários, mapas ferroviários e relatórios oficiais sobre 

os modais de transporte, as principais massas econômicas e o atual panorama de 

transportes envolvidos na região de interesse, para posterior proposição de 

melhorias. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente foi definida a área de estudo através de pesquisas que 

evidenciaram o Porto de Santos como a principal porta de entrada e saída de 

mercadorias da América Latina. 

O Complexo Portuário Santista responde por mais de um quarto da 

movimentação da balança comercial brasileira e inclui na pauta de suas principais 

cargas o açúcar, o complexo soja, cargas conteinerizadas, café, milho, trigo, sal, 

polpa cítrica, suco de laranja, papel, automóveis, álcool e outros granéis líquidos. 

Após evidenciadas as principais massas econômicas escoadas até o Porto 

Santista, foi verificado o trajeto percorrido por esses produtos e o seu meio de 

locomoção desde a sua chegada em São Paulo até o Porto. 

Os acessos ao Porto ocorrem através do Sistema Anchieta-Imigrantes; Cônego 

Domênico Rangoni; BR-101 (Rio Santos) e SP-55 (Padre Manoel da Nóbrega). 

Através do modal ferroviário a carga chega pelos ramais da MRS e ALL e por 

dutovia pelas linhas da Transpetro. 

Para concluir a pesquisa, foram estudados os problemas logísticos, rota, 

situação atual, infraestrutura e capacidade de cada modal utilizado no transporte de 

cargas até o Porto. 

O Modal Aquaviário, apesar de proporcionar economia de escala, possui 

grandes dificuldades físicas e técnicas de implantação enquanto o Modal Ferroviário 

se insere na cadeia logística de forma a facilitar trocas comerciais e o crescimento 

econômico. É um meio de transporte eficiente energeticamente, dotado de elevada 

capacidade. Apresenta baixo custo operacional em relação ao volume transportado 

e é adequado para o transporte de grandes volumes de cargas por longas 

distâncias, porém desde a II Guerra Mundial está em declínio. 

Com a grande corrida pela industrialização, muitas empresas automobilísticas se 

instalaram no Brasil e com isso o país passou a fazer cada vez mais investimento 

em rodovias de forma a acelerar o crescimento econômico. É perceptível que o 
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transporte rodoviário no Brasil é o mais utilizado, e isso tem desestimulado os 

investimentos em outros meios de transportes. O fato, porém, tem acarretado 

problemas causados não só pela falta de infraestrutura, mas muitas vezes pelo 

excesso de peso transportado nos caminhões e acidentes atribuídos ás más 

condições de viagem que os caminhoneiros enfrentam no decorrer do percurso. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O modal rodoviário continua sendo a opção utilizada pela maioria das empresas 

pois possibilita a interação entre diferentes regiões, até as mais remotas do país, 

além da falta de investimento do país nos demais modais. 

Porém o Brasil tem poucas estradas asfaltadas e em boas condições de uso, 

isso acarreta em atrasos, custos maiores de manutenção da frota e fretes elevados, 

aumentando o custo do produto final para os consumidores. 

Atualmente, o país conta com 27 mil quilômetros de ferrovias, que não são 

suficientes para suprir a demanda crescente da produção de grãos e açúcar. Dos 43 

mil quilômetros de rios navegáveis, apenas 33% são utilizados e a maioria das 

hidrovias brasileiras não se localiza próximas aos importantes centros econômicos. 

O modal ferroviário tem grande importância para o mercado brasileiro e ainda 

pode ser mais bem explorado. Uma das suas qualidades é a possibilidade de se 

transportar grandes quantidades de volumes por longas distâncias. 

É nítida a importância de entregar o produto no destino certo, na hora certa e 

com o menor custo possível e nesse quesito o Brasil perde na competitividade.  

Como consequência desse estudo, a proposição de melhorias administrativas e 

infraestruturais podem aperfeiçoar os modais estudados, objetivando o 

desenvolvimento socioeconômico do Brasil. 
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