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1. RESUMO  

 
Ferrovias e rodovias incluem-se nos principais modais de transporte 

terrestre utilizadas em nossa sociedade. Destacam-se por suas características, 

vantagens econômicas e sociais. As diferenças entre funcionalidades e 

utilização, considerando o transporte de cargas e pessoas, demandam estudos 

aprofundados. 

Este estudo visa verificar as principais distinções entre os modais, de 

forma que seja possível analisar a viabilidade, eficiência e indicadores de 

sustentabilidade e produção no Porto de Santos.  

Pesquisas bibliográficas e visitas técnicas com profissionais dessa área 

foram as principais fontes de informações para a aquisição do conhecimento 

técnico sobre os modais. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 
Este trabalho tem como intuito a análise do Porto de Santos 

contextualizando o processo de formação e decadência das ferrovias no Brasil 

em meio à sua história e a prevalência das rodovias a partir da segunda metade 

do século XX. 

O Porto de Santos movimenta anualmente milhões de toneladas de todos 

os tipos de cargas. É o maior Porto da América Latina e é responsável por um 

quarto da balança comercial brasileira em valores. O modal rodoviário é 

predominante no Porto, seguido pelo transporte ferroviário. 

 

3. OBJETIVOS  

 
Apresentação e comparação das características técnicas e operacionais 

entre os modais ferroviários e rodoviários, visando buscar melhorias na 

movimentação de carga e sustentabilidade na utilização dos modais. 

Comparar aspectos de eficiência, qualidade e viabilidade econômica na 

utilização do transporte rodoviário e ferroviário no Porto de Santos, de forma a 

demonstrar suas vantagens e desvantagens buscando possíveis melhorias para 

o porto na área de transportes. 

 



4. METODOLOGIA  

 
Do ponto de vista da natureza do trabalho tem por definição a pesquisa 

objetiva, a fim de gerar conhecimentos técnicos na área de transporte de 

ferrovias e rodovias, visando estabelecer uma comparação entre os mesmos no 

Porto de Santos. O motivo desta correlação é o fato de que as ferrovias e 

rodovias têm particularidades, de forma que sua eficiência pode ser avaliada 

considerando suas especificidades. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

  
O modal ferroviário é eficaz quando transporta cargas pesadas a média e 

longa distância onde apresenta custo de frete competitivo em relação ao 

transporte rodoviário. No plano físico o percurso de declives e aclives é um dos 

maiores problemas enfrentados por este modal, tendo em vista isto, podemos 

concluir que este modal seria ideal para o Brasil, pois há um predomínio de 

planícies em grande parte do país. 

O modal rodoviário proporciona deslocamentos ágeis e efetivos devido à 

sua flexibilidade, trazendo vantagens na movimentação de cargas, e também 

para o transporte de passageiros. Tem grande importância para a economia pois 

a maior parte da carga transportada atualmente no Brasil segue por rodovias. 

A eficiência de um transporte está ligada com a logística do mesmo. 

Quando a tonelagem de carga transportada é elevada e a distância a ser 

percorrida extensa, o modal ferroviário é o mais eficiente quando disponível. Já 

o modal rodoviário é viável ao transportar cargas menores, sua maior vantagem 

é a flexibilidade na entrega de mercadorias para o consumidor, já que o modal 

rodoviário tem menores restrições quanto ao local de entrega, tornando-se 

atrativo em determinadas situações.  

Quando se compara a viabilidade econômica na implantação dos modais, 

devem ser contabilizados os custos explícitos (implantação/manutenção de vias 

e operação/manutenção de veículos) e custos implícitos (meio ambiente). A 

construção de rodovias deve levar em consideração os impactos ambientais 

decorrentes, devido ao adensamento populacional em torno delas, trazendo 

consigo industrias, moradias e consequentemente benefícios sociais. 



Medidas sustentáveis estão sendo tomadas por empresas no Porto de 

Santos. Ao analisar alguns dados sobre a Santos Brasil, uma das empresas em 

operação no Porto, verificam-se que diversos programas e campanhas 

sustentáveis estão em andamento. No setor de energia, as lâmpadas de LED 

trouxeram diminuição no consumo geral do Porto, já em economia de água, 

lavagens à seco substituindo as lavagens convencionais se mostraram eficientes 

diminuindo o consumo em 13%.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Através de estudos realizados estima-se que o volume de carga 

transportada por caminhões pode dobrar em 10 anos, a partir da previsão de que 

em 2024 o Porto movimentará cerca de 230 milhões de toneladas e o transporte 

rodoviário será responsável por 53% deste total. Para garantir um bom 

rendimento econômico no Porto de Santos de forma que suporte a carga 

transportada nos próximos anos, é necessário que haja uma adequação na 

logística e investimentos no modal ferroviário pois o mesmo tem a capacidade 

de movimentar grandes cargas e desobstruir o tráfego nas rodovias que estão 

saturadas. A solução ideal para este caso seria a avançar na construção do 

ferroanel, um projeto que está sendo andamento, principalmente considerando 

a disponibilidade do potencial ferroviário.   
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