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ESTUDO QUALITATIVO DAS PERDAS EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

DE GRÃOS DE SOJA NO ESTADO DO PARANÁ E PROPOSTAS PARA 

SUA REDUÇÃO. 

RESUMO 

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de soja do mundo, 

tendo a China como seu maior consumidor. Por ser um produto de baixo valor 

agregado, melhorias adotadas na cadeia produtiva desde o plantio até a 

exportação podem reduzir os custos dos produtores e tornarem nosso produto 

mais competitivo no mercado internacional. Este trabalho tem como objetivo 

identificar, por meio do levantamento de dados e revisão bibliográfica, as 

causas dos desperdícios de toneladas de soja que ocorrem no transporte pelo 

modal rodoviário no Estado do Paraná, bem como demonstrar como o 

investimento em tecnologia e em infra-estrutura podem reduzir este desperdício 

e reduzir os custos envolvidos. Foi evidenciado que as más condições das 

estradas brasileiras e o uso de carretas graneleiras abertas podem ser 

apontadas como as principais causas de perdas ocorridas durante o transporte 

da soja desde os produtores até os portos onde serão exportados, e que, na 

busca pela minimização de custos e crescimento da competitividade dos 

nossos produtos, é essencial que estas questões sejam enfrentadas tanto pelo 

Estado como pelos produtores e empresários envolvidos. 

Palavras-chave: transporte rodoviário; desperdício no transporte; soja; 

carreta graneleira. 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente no Brasil, o custo por tonelada de soja transportada no Porto 

de Paranaguá chega a ser o dobro do custo portuário dos EUA. Essa variação 

pode representar até 700% (setecentos por cento) nos custos de transporte. A 

safra brasileira de soja em 2010 atingiu a meta de 75,0 milhões de toneladas, a 

segunda maior do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, que 

produziu 90,6 milhões de toneladas de soja. 
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Essa superioridade americana deve-se ao fato de que o Brasil 

desperdiça 10% do total de soja produzida, enquanto nos EUA o desperdício é 

quase zero (IBGE, 2010). Eles aproveitam o sistema hidroviário, com balsas 

que comportam o equivalente a 65 caminhões carregados de soja, reduzindo o 

desperdício, a demora na entrega, custo por tonelada transportada, entre 

outros. Esse sistema é usado nos EUA a mais de 80 anos. Além do transporte 

hidroviário, os americanos utilizam o transporte ferroviário, que, muitas vezes, 

passam por dentro das fazendas produtoras ou bem próximas a estas.  

As estradas americanas começam na entrada da fazenda, em perfeitas 

condições, facilitando o transporte rodoviário até os mini-portos hidroviários ou 

estações de trem. Esse trajeto leva em média 2 horas e são utilizados 

caminhões graneleiros selados (fechados) que possuem um sistema de 

alavanca fixada embaixo do caminhão para liberar a carga carregada, 

minimizando ainda mais o desperdício ao longo da viagem.  

No Brasil, o modal mais utilizado é o rodoviário, o que acarreta uma 

série de prejuízos tanto para o produtor, como para o consumidor. Além das 

más condições das estradas, há as barreiras fiscais, o afunilamento nos portos, 

caminhões mal conservados, distância percorrida desde a fazenda produtora 

até o local de exportação, entre outros. 

Não basta apenas produzir, são necessárias adequações no transporte 

brasileiro a fim de minimizar os desperdícios de soja, para que assim nosso 

mercado possa se tornar mais competitivo frente aos demais países 

produtores. 

2. PRODUÇÃO E DESPERDÍCIO 

Segundo o professor do Colégio Stockler, Cláudio Mendonça1 a soja, 

bem como outras culturas, são produtos de baixo valor agregado e, neste caso, 

é indispensável que todo sistema seja eficiente, para que o custo final dos 

                                                           
1 Mendonça; Cláudio, professor do Colégio Stockler e autor de "Geografia Geral e do Brasil" (Ensino 

Médio) e "Território e Sociedade no Mundo Globalizado" (Ensino Médio); Disponível em: < 
http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1701u50.jhtm> Acesso em 29/08/2011. 

  

http://educacao.uol.com.br/geografia/ult1701u50.jhtm
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produtos mantenha-se competitivo. O problema é que a maior parte do 

escoamento é feito por rodovias que, para médias e longas distâncias, 

constituem o sistema mais caro. Num país com as dimensões do Brasil e com 

vasta extensão litorânea, outros meios seriam mais adequados ao transporte 

de cargas, como ferrovias, hidrovias e navegação de cabotagem.  

As rodovias são adequadas para o transporte em distâncias menores. 

Apresentam a vantagem de retirar a mercadoria no próprio local e transportá-la 

até o ponto desejado. O transporte rodoviário não depende de várias 

operações de carga e descarga, até o produto chegar ao destino final, como 

acontece com os outros meios, completa o professor Cláudio. 

Um estudo divulgado em Março de 2005 e realizado pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), destaca que 13% da safra de soja 

brasileira é perdida entre o plantio, a colheita, o transporte e a armazenagem. 

Das 51,48 milhões de toneladas de soja produzidas no Brasil em 2003, 3,45 

milhões de toneladas, ou 7% do total, foram perdidas no transporte. 

Conforme dito por Carlos Alberto Lauria, coordenador de Agropecuária 

do IBGE, essas perdas tão significativas para a produção brasileira, podem ser 

diminuídas com investimentos. Dados apontam que quase 70% da produção 

de soja é escoada pelas rodovias, em sua maioria, sem conservação.  

Segundo reportagem publicada na Revista Veja (edição 1749, ano 35, nº 

17), do total de soja desperdiçado no país, 50% ocorrem no manuseio e 

transporte, no transporte rodoviário para silos e cooperativas. Isso ocorre 

devido à falta de informação, treinamento e conscientização, estradas mal 

conservadas, carretas e contêineres inadequados. O instituto constatou que, 

entre 1997 e 2003, foram perdidas 53,5 milhões de toneladas de grãos após a 

colheita, ou seja, no transporte e armazenagem. O volume equivale a uma 

safra anual de soja do Brasil. 

Conforme citado em seu trabalho sobre Agronegócios, intitulado “Qual o 

tamanho do desperdício?” no ano de 2007, o professor Dr. Benedito Carlos 

Benedetti, da Faculdade de Engenharia Agrícola – Tecnologia Pós-Colheita, as 

maiores perdas são as que ocorrem durante o transporte de longa distância, na 
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maioria das vezes, entre a empresa e o exportador, podendo oscilar entre 5 e 

10%, conforme o produto.  

O professor ainda ressalta que a escolha do tipo de transporte para cada 

carga pode auxiliar a reduzir o desperdício.   

De acordo com a dissertação de Goncilio Corrêa Junior, as 

mesorregiões norte e oeste do Paraná somaram 13% da produção de 1998, 

avaliada em cerca de 31.307 mil t, de acordo com dados do IBGE no ano 2000. 

De acordo com dados de 2004 da EMBRAPA (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária), em 1999 o Paraná foi o maior produtor brasileiro de 

soja, com 7,7 milhões de toneladas, isso equivale a um quarto da safra 

nacional. 

Segundo Joaquim Girardi (2011), Agrônomo da Emater, a safra 

brasileira está na estrada. Milhares de caminhões transportam os grãos para 

silos, cooperativas e portos e parte da carga acaba perdida na beira das 

rodovias. O prejuízo fica para quem produz e para quem transporta, já que, 

segundo os próprios caminhoneiros, o valor que falta é descontado do frete. 

Ainda segundo Girardi (2011): 

“A colheita no asfalto é feita pelo menos duas vezes por 

semana e vai continuar nesse ritmo até o fim da safra. 

Nesse período, a turma da limpeza vai tirar da beira da 

estrada sacas e sacas de soja. Como ela vem misturada 

com muita sujeira, o destino de toda a produção é o lixo.”  

Em trabalho de conclusão de curso realizado por um grupo de alunos do 

curso de Administração da UNIP de Santos/SP (2011), os estes afirmam que o 

Porto de Paranaguá, o maior exportador de grãos no país, é um retrato de 

como o Brasil desperdiça o que produz. As ruas próximas ao porto e os trilhos 

de trens ficam totalmente cobertas pelos restos de milhos e sojas derrubadas 

pelos caminhões, onde se misturam com outras sujeiras como: garrafas, sacos 

plásticos, entre outros, causando mau cheiro e deixando o ar insuportável. 

Segundo o mesmo estudo, no oeste dos Estados Unidos, por exemplo, a 
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produção de 415 milhões de toneladas de soja e milho é praticamente toda 

aproveitada. Um engenheiro agrônomo brasileiro, visitou fazendas de 

plantações americanas, e se impressionou com a forma como os grãos são 

acondicionados. Além de hidrovias, é comum encontrar linhas de trens ao lado 

das lavouras americanas para ajudar no escoamento. A soja que é retirada do 

campo vai diretamente ao terminal de embarque.  

Até chegar ao terminal, são utilizados o que os americanos chamam de 

“estradas rurais”, completamente diferente das rodovias brasileiras. Os asfaltos 

são lisos e os caminhões têm muita tecnologia embutida. As carretas são 

seladas e na hora de descarregar os grãos o funcionário puxa uma alavanca e 

tudo que esta dentro do caminhão desce por uma espécie de funil e fica 

armazenado. Quanto à diferença dos caminhões brasileiros para os 

americanos, basta nos atentarmos aos acostamentos nas estradas. Nos 

Estados Unidos são completamente limpos, sem nenhum grão perdido. No 

Brasil estima-se que dois bilhões e meio de grãos ficam na estrada. Os 

caminhões mais antigos, a falta de manutenção desses caminhões e o estado 

de conservação das rodovias fazem com que essa carga se movimente 

demasiadamente e isso tudo contribui para que os grãos caiam nas estradas.  

3. CUSTOS E COMPARATIVOS ENTRE MODAIS 

Segundo Fábio César Bovolenta (2007), o departamento de logística de 

todas as empresas e até mesmo o Governo Federal buscam atualmente a 

diminuição do chamado “Custo Brasil”, que é composto por impostos, estradas 

(rodovias e ferrovias), sistemas de armazenagem, transportes hidroviários 

(fluviais e cabotagem), sistemas portuários e custos com mão-de-obra. 

O transporte rodoviário apresenta mais flexibilidade de rotas em relação 

aos outros, porém com fretes maiores. Já os transportes hidroviários e 

ferroviários são caracterizados pela movimentação de cargas com baixo valor 

agregado e alto peso específico e fretes menores. 

Bovolenta (opus cit.) ainda cita que a multimodalidade é uma boa opção 

para o escoamento da soja, pois possui características diferentes entre os 
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modais. Dentre elas cita os custos e outros aspectos qualitativos que podem 

ser levados em consideração para um serviço de custo menor e maior 

qualidade.  

Em períodos de pico, as frotas de caminhões existentes não são 

suficientes para atender a movimentação da soja na região. Pensando nisso, a 

Iniciativa Privada tem investido em infra-estrutura para diversificar o 

escoamento desta “comoditie2”, tais como a Ferronorte e as Hidrovias do Rio 

Madeira e Tietê-Paraná. 

O sistema hidroviário Tietê-Paraná, possui 2400 km de vias navegáveis 

que vão de Piracicaba a Conchas (São Paulo) à Goiás e Minas Gerais e Mato 

Grosso do Sul, Paraná e Paraguai e liga os cinco maiores estados produtores 

de soja do País, também considerada a hidrovia do MERCOSUL. 

4. TRANSPORTE E A IMPORTÂNCIA DA SOJA 

Segundo Edson Roberto da Silva Michelon (2006), no Brasil, até a safra 

de 2005/2006, a produção da soja representava 30% do total mundial, 

enquanto que nos EUA representava 36%. 

Com relação à exportação da soja, a logística ganha importância entre 

as grandes empresas, que procuram atender as crescentes demandas exigidas 

pelo gerenciamento da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management). A 

China atualmente é o maior consumidor de soja do mundo, portanto os EUA 

devido a sua localização geográfica estratégica exportam para a China pelo 

Oceano Pacífico, economizando com frete marítimo cerca de US$ 6,00 / ton. 

em relação a importação do Brasil, por exemplo. 

Michelon (opus cit.) cita que é com base nas cotações de Chicago, que 

se realizam alguns cálculos para encontrar o preço da exportação em 

Paranaguá (Paraná/PR), o maior porto exportador de soja do Brasil. O custo do 

                                                           
2
 Comodities ou Commodity é um termo de língua inglesa que, como o seu plural commodities, significa 

mercadoria, é utilizado nas transações comerciais de produtos de origem primária nas bolsas de 

mercadorias. Disponível em :<http://pt.wikipedia.org/wiki/Commodity>. Acesso em 19/09/2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercadoria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comerciais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_mercadorias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_mercadorias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_mercadorias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Commodity
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transporte no Brasil é mais caro do que na Argentina e nos EUA, podendo 

chegar até 8 vezes mais, porém, mesmo assim cerca de 70% dos produtos 

ainda são levados via modal rodoviário. 

Segundo dados do COMEXNET (Comunidade do Comércio Exterior 

Transporte e Logística para América Latina), o transporte rodoviário tem um 

custo no PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro de R$ 104,3 bilhões.  

5. MODELOS DE CARRETA E DESPERDÍCIO 

Segundo pesquisa realizada em empresas especializadas neste tipo de 

equipamento, o custo para personalizar uma carreta baú, deixando-a apta para 

carregamento de grãos, seria por volta de R$15.000,00 a mais do que as 

tradicionais graneleiras que vemos rodando pelas estradas. Essa carreta 

personalizada, muito semelhante às utilizada nos transportes de grãos nos 

Estados Unidos, é chamada carreta graneleira baú. Ainda não existem no 

mercado brasileiro e seriam uma excelente escolha na busca pela redução do 

desperdício. 

No Brasil o preço médio de uma carreta graneleira é de R$75.000,00 

(2011, Carrocerias Randon). Apesar da modernidade desses equipamentos, 

elas não evitam o desperdício durante o transporte. 

 

Figura 1 – Carreta Graneleira. Custo: R$75.000,00 / 13% é desperdiçado 

durante o transporte. 



8 
 

 
 

    

Figura 2 – Carreta Super Hopper – U$$ 40,000 Dolar a R$2,37 : 

R$94.800,00 / Desperdício Zero 

 

6. ANÁLISE DE DADOS 

Ao analisar os dados coletados e todas as informações obtidas nesta 

pesquisa, chega-se a conclusão de que o Brasil precisa investir fortemente em 

infra-estrutura em suas rodovias, na atualização e manutenção das frotas e em 

toda cadeia logística da soja, pois conforme visto neste levantamento de 

dados, o Brasil tem muita capacidade e competência para alcançar altos 

patamares na exportação da soja. 

Para a melhoria do processo de transporte da soja, foram enumerados 

alguns problemas e suas possíveis soluções: 

a) Má conservação das estradas: É fato que o estado de 

conservação das rodovias no entorno dos portos é precário, comprovada pela 

grande quantidade de grãos encontrada nestas rodovias. Para que haja 

melhoria destas rodovias é necessária a integração entre os governos das 

esferas Estaduais e Federal para que seja realizado o recapeamento e a 

manutenção periódica destas. 

b) Veículos inadequados para o transporte de grãos: Outro problema 

muito comum no transporte da soja está nas frotas que realizam este trabalho, 

pois a falta de manutenção e o uso de caminhões com carreta graneleira 
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aberta contribuem para os altos índices desperdícios de soja durante o 

transporte rodoviário. Neste caso, a solução apontada é a manutenção 

periódica das frotas existentes e a adoção da carreta baú graneleira baú, a qual 

irá facilitar o carregamento e descarregamento e, consequentemente, 

contribuirá para a diminuição dos índices de desperdícios de soja durante o 

transporte. 

c)   Demora no carregamento e descarregamento da carga: Este 

talvez não seja o maior problema que o transporte da soja enfrente, porém a 

demora no carregamento e descarregamento do grão interfere muitas vezes 

até no tempo disponível que o transportador tem para realizar toda operação. 

Com a implementação da carreta baú graneleira, o fator humano irá diminuir 

consideravelmente, pois o sistema de carregamento torna-se totalmente 

automático e o descarregamento será necessário apenas um operador para 

realizá-lo. 

d)  Barreiras fiscais: Barreiras fiscais existem para todo e qualquer 

produto ou material transportado via modal rodoviário, portanto não é um 

problema tão relevante. O que os produtores e transportadores devem se 

atentar é para que a documentação necessária para que o produto seja 

transportado esteja sempre em ordem. 

e) Armazenamento da soja em locais precários: O armazenamento 

da soja é um fator de suma importância para garantir a qualidade do grão e 

também contribui para diminuição do seu desperdício. A carreta baú-graneleira 

pode exercer esta função no caso da falta de local de armazenagem adequada 

disponível no momento do descarregamento. Além de reduzir a praticamente 

zero o desperdício no transporte, este equipamento auxilia em todo o processo 

de transporte e armazenagem da soja. 

Com estas medidas, o Brasil alcançará qualidade e eficiência em todo o 

processo produtivo e logístico da soja, reduzindo seus custos e maximizando 

seus resultados, e, dessa forma, tornará nosso produto mais competitivo 

perante os demais países exportadores. 
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Isto posto, fica evidente a necessidade de maiores estudos e 

investimentos que visem melhorias nas rodovias e no desenvolvimento de 

veículos mais adequados para o transporte da soja, pois, por meio deste 

estudo, foi possível identificar estas como as principais causas dos altos 

índices de desperdícios de grãos de soja por meio do modal rodoviário. A longo 

prazo, é necessário também maiores investimentos por parte dos governos 

estaduais e federal no sentido de ampliar as opções de modais de transporte, 

como o ferroviário e o pluvial, por exemplo, para dessa forma diminuir a grande 

dependência da utilização do modal rodoviário no transporte de grãos. 

7. CONCLUSÃO 

Observa-se que no Brasil, a maior parte do desperdício de soja ocorre 

entre as fazendas produtoras e os grandes pólos de exportação no campo. 

Além do armazenamento precário da soja produzida em silos, ou até mesmo 

em locais abertos, há a ineficiência por parte dos transportadores, que 

desperdiçam parte da carga nesse trajeto. Uma solução rápida e eficaz para o 

problema destacado é a utilização da carreta baú-graneleira para o transporte 

da soja. Podendo reduzir a quase zero o desperdício durante o trajeto 

percorrido. Não só a soja pode ser transportada por essa carreta, mas também 

diversos outros tipos de comodities, como café, trigo, entre outros produzidos 

no Brasil. No caso da soja, a mesma seria transportada em grãos soltos para 

facilitar seu descarregamento nos Portos, porém as demais culturas como o 

milho, o trigo ou outro grão poderiam ser transportadas talvez ensacadas, 

neste caso as carretas deveriam ser equipadas com um dispositivo o qual 

serviria como uma espécie de porta para facilitar o descarregamento da carga 

ensacada. 

Outra possível utilização para a carreta baú-graneleira, seria o 

transporte de cargas via “big bags”, que são utilizados muitas vezes para o 

transporte de grande quantidade de café e cal virgem, utilizados por empresas 

de Usinagem para a produção do aço. Neste como no caso da utilização acima 

citada, teriam que ser elaboradas modificações para que seja carregada e 

descarregada a carga, pois nem todas as empresas estão preparadas para o 

descarregamento dos “big bags”. Além destas utilizações citadas acima, o 
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equipamento descrito neste trabalho pode ser utilizado também para entregas 

de diversos materiais agregando valor ao produto e ao transporte, pois como a 

carreta baú-graneleira será fabricada com material impermeável, o mesmo irá 

possibilitar diversas adaptações para que o investimento feito tenha retorno e 

garanta a entrega do produto final nas melhores condições possíveis. 

Para se alcançar a minimização de custos, tão almejada por 

produtores e exportadores brasileiros, são necessários investimentos em novas 

tecnologias em toda a cadeia produtiva da soja. Um fator é de suma 

importância e não deve ser deixado de levar em consideração: o Brasil hoje se 

destaca na produção de grãos, porém desperdiça muito do que produz. Investir 

em tecnologia e infra-estrutura são essenciais para que o Brasil não perca o 

espaço já conquistado no mercado mundial da soja e, mais do que isso, possa 

expandir ainda mais este mercado. 
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