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Resumo: O objetivo do presente trabalho é analisar, com auxílio do geoprocessamento, a 

infraestrutura de transporte existente para a movimentação de cargas até os portos 

brasileiros e as alternativas possíveis para melhorá-la. A análise é realizada por meio do 

estudo de caso do Porto de Santos (SP) que, por sua vez, se apoia em técnicas de 

geoprocessamento através do software QGIS. Com a pesquisa, verifica-se que existe uma 

predominância do uso do modal rodoviário no Brasil, o qual, sobretudo nas regiões mais 

afastadas dos portos, não apresenta condições favoráveis ao transporte de carga. O Brasil 

precisa investir na melhoria das rodovias e em modais alternativos, como o ferroviário e o 

hidroviário, que são mais adequados ao transporte de longa distância do Brasil, mas que 

ainda são pouco explorados dado o potencial existente. Vale ressaltar que toda a análise da 

infraestrutura de transporte realizada foi possível pela visualização e organização dos dados 

na superfície terrestre. Sem a técnica do geoprocessamento, a noção de espaço físico 

necessária ao entendimento do fenômeno analisado se perderia, já que a posição relativa do 

porto, dos modais de transporte e das regiões produtoras não seria estabelecida com clareza. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Muitas áreas da Engenharia Civil lidam com o espaço físico. Pode-se citar, por exemplo, 

as áreas relacionadas com o projeto, a análise e a gestão das cidades, da infraestrutura de 

transporte e do saneamento básico. Dentro dessas áreas, diversas atividades precisam estar 

atreladas à sua localização na superfície terrestre, tais como: a escolha do melhor local para 

implantação de um elemento, seja este uma rede de esgoto, uma rodovia, uma ferrovia, uma 

linha de ônibus ou um conjunto de empreendimentos imobiliários; a verificação de 

interferências próximas ao projeto; a identificação de possíveis impactos do projeto em 

pequena e grande escala e a análise espacial de projetos já implantados. 

       Todas essas atividades podem ser facilitadas pelas ferramentas computacionais de 
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geoprocessamento, os chamados Sistemas de Informação Geográfica (SIG). O 

geoprocessamento consiste na obtenção e na análise de dados para estudos a partir de técnicas 

matemáticas e computacionais. Esses dados são georreferenciados com atributos de 

localização na superfície terrestre, ou seja, com coordenadas geográficas (latitude, longitude e 

altitude) ou coordenadas planas.  Essa característica dos dados justifica a importância do 

geoprocessamento em análises de engenharia, já que permite, através de mapas, a visualização 

e o cruzamento espacial de informações que podem consistir em condicionantes do projeto a 

ser implantado, analisado ou gerenciado. Entre as informações georreferenciadas possíveis de 

serem utilizadas, pode-se citar os dados políticos e demográficos, as curvas de nível, os dados 

pluviométricos, a vegetação, a rede hidrográfica, as zonas de proteção ambiental, a rede de 

transporte existente e suas características, os dados de uso e ocupação do solo, os dados de 

empreendimentos imobiliários, etc. 

Sendo clara a importância do geoprocessamento em projetos profissionais, a sua 

incorporação à grade curricular do curso de Engenharia Civil é de suma necessidade. O ensino 

do geoprocessamento deve envolver não só os conceitos e as ferramentas computacionais, 

mas também o seu emprego incorporado em disciplinas já existentes, tornando o processo de 

ensino e aprendizagem mais claro, visual e próximo de projetos reais e práticos. 

 De modo a exemplificar as vantagens do geoprocessamento por meio de uma análise 

prática e específica dentro da Engenharia Civil, o objetivo do presente trabalho é analisar a 

infraestrutura de transporte existente para a movimentação de cargas até os portos brasileiros 

e as alternativas possíveis para melhorá-la.  

Segundo a Confederação Nacional do Transporte (2016), o Brasil possui uma 

infraestrutura de transporte dividida nos seguintes modais: rodoviário (61,1%), ferroviário 

(20,7%), hidroviário (13,6%), dutoviário (4,2%) e aeroviário (0,4%). Verifica-se uma 

desigualdade na distribuição dos modais, privilegiando-se o modal rodoviário, não indicado 

para o transporte de longa distância do Brasil. Os demais modais, por sua vez, seriam mais 

adequados a esse tipo de transporte. Em 1993, de acordo com o Grupo Executivo de 

Integração da Política de Transportes (1993 apud SCHROEDER; CASTRO, [200-?], não 

paginado), a matriz de transportes brasileira era composta por 58,7% de rodovias, 20,6% de 

ferrovias, 17,2% de hidrovias e 3,4% de outros. Portanto, a matriz de transporte sofreu poucas 

alterações ao longo dos anos. 

O resultado dessa má distribuição dos modais de transporte, junto com a sua má 

conservação, foi o surgimento das falhas de transporte para acessar os portos no Brasil. Isso 

eleva os custos com transporte das empresas, refletindo no preço dos produtos e nas 

exportações. A pesquisa de Resende et al. (2012) mostra que, em média, as empresas gastam 

13% de suas receitas com logística, o que inclui custos com transporte. Na construção civil, 

esse percentual se eleva para 20,9%. Esses dados revelam, portanto, que o assunto aqui 

abordado não contempla somente o engenheiro civil no papel de planejador e provedor de 

uma infraestrutura de transporte eficiente. A própria construção civil é afetada diretamente 

pelas falhas existentes no transporte, tendo em vista que os gargalos na infraestrutura 

prejudicam o andamento de obras devido a atrasos na entrega e problemas no transporte das 

matérias-primas.  

Assim sendo, o tema adotado para a exemplificação do uso do geoprocessamento possui 

importância prática dentro da Engenharia Civil, sendo justificada a realização de estudos 

sobre os modais de transporte para acesso aos portos brasileiros e as alternativas que podem 

ser implantadas para reduzir as falhas e os custos existentes no transporte de cargas. 

 Nesse contexto, alguns estudos já existentes, como Borges et al. (2013) e Morales, 
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D’agosto e Souza (2013), apontam para a aplicação da multimodalidade, o aumento da 

política de incentivos a modais mais econômicos, como o modal ferroviário e o hidroviário, e 

a diminuição do uso do modal rodoviário predominante no Brasil. 

A fim de se alcançar resultados de mesma natureza, a presente pesquisa é composta por 

uma análise prática que envolve o estudo de caso do Porto de Santos (SP). Vale ressaltar que, 

para obter resultados mais generalizados, o estudo também foi realizado para o Porto de Itaquí 

(MA) e para o Porto de Vitória (ES), no entanto, apenas o Porto de Santos será descrito com 

detalhes no presente artigo uma vez que resultados semelhantes foram obtidos para os demais 

portos. A análise da infraestrutura existente para o transporte de cargas até o Porto de Santos 

envolve três etapas: quantificação e tipologia dos acessos diretos ao Porto de Santos; 

determinação da densidade de modais em uma circunferência de raio de 200 quilômetros a 

partir do Porto de Santos; descrição dos trajetos possíveis para o transporte de soja das regiões 

produtoras até o Porto de Santos, bem como comparação dos custos (operacionais mais lucro) 

desses trajetos para o ano de 2010. Essas etapas são realizadas com o software de 

geoprocessamento QGIS e com dados sobre os modais de transporte e as origens da carga 

transportada. Esses dados são provenientes da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ, 2010), do Plano Nacional de Logística e Transportes do Ministério dos Transportes 

(BRASIL, 2010b) e do Sistema Aliceweb do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (BRASIL, 2010a). 

 

2. ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso envolve a análise da infraestrutura de transporte existente para acessar o 

Porto de Santos (SP). O primeiro aspecto a ser descrito diz respeito à quantidade e aos tipos 

de modais que compõem os acessos diretos do Porto de Santos. Esses acessos diretos são 

apresentados na Figura 1. Percebe-se que as cargas podem acessar o Porto de Santos pelas 

ferrovias da Malha Sudeste e da Malha Paulista, bem como pela BR-050. Ainda existem as 

rodovias BR-101 e SP-055, que permitem alcançar a BR-050 que, por sua vez, permite 

alcançar o Porto de Santos. Em termos quantitativos, existem 1 rodovia e 2 ferrovias que dão 

acesso ao Porto de Santos, não se considerando ferrovias e rodovias com as quais essas se 

interligam, mas somente as que alcançam o porto. 

 
Figura 1 – Acessos diretos ao Porto de Santos (SP). 

 
 

Expandindo a área de estudo do entorno do Porto de Santos para uma área de 200 

quilômetros de raio (adotado como parâmetro de comparação entre densidades dos modais de 
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transporte), o cenário com predominância de ferrovias é alterado. Isso porque, nessa análise 

estão incluídos todos os modais existentes dentro da área e não só os que efetivamente 

chegam ao porto. Através do QGIS, é possível delimitar essa área a partir do Porto de Santos 

através da ferramenta buffer, além de filtrar os modais inseridos nela (Figura 2). Em 

65.855,81 quilômetros quadrados, existem 0,094 quilômetros de rodovias por quilômetro 

quadrado, 0,028 quilômetros de ferrovias por quilômetro quadrado e 0,0066 quilômetros de 

hidrovias navegáveis por quilômetro quadrado. Portanto, a densidade de rodovias é 236% 

maior que a de ferrovias e 1324% maior que a de hidrovias. 

 
Figura 2 – Modais de transporte existentes no raio de 200 

quilômetros do Porto de Santos.

 

 

As duas abordagens descritas revelam que não é possível caracterizar adequadamente a 

infraestrutura de transporte para acesso ao Porto de Santos apenas com o número de acessos 

diretos e a densidade de modais ao redor do porto, já que a primeira abordagem aponta para 

uma predominância de ferrovias e a segunda para uma predominância de rodovias. Os dois 
dados são importantes, porque indicam a possibilidade de uso dos modais de transporte, 

porém estes não estão relacionados com a origem dos produtos, podendo não ter relevância 

dependendo da área de produção analisada. 

Dessa forma, uma análise dos trajetos desde a região de produção até o Porto de Santos 

torna-se importante. Para isso, adotou-se como critério de análise o transporte da soja até o 

porto. Os dados sobre as regiões de produção da soja exportada pelo Porto de Santos se 

referem ao ano de 2010, sendo que os principais municípios envolvidos (BRASIL, 2010a) 

foram separados em grupos que possuem rotas principais semelhantes para alcançar o porto:  

a) grupo 1 (MT): Campos de Júlio, Sapezal, Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, 

Brasnorte, Nova Maringá, São José do Rio Claro, Diamantino, Tapurah, Lucas do Rio 

Verde, Nova Mutum, Sinop, Sorriso, Santa Rita do Trivelato, Nova Ubiratã, Cuiabá, 

Campo Verde, Primavera do Leste, Jaciara, Rondonópolis, Alto Garças, Itiquira, Alto 

Araguaia e Alto Taquari; 

b) grupo 2: Querência (MT), Gaúcha do Norte (MT), Canarama (MT), Água Boa (MT), 

Nova Xavantina (MT), Rio Verde (GO), Itumbiara (GO), São Simão (GO), Anhembi 

(SP), Limeira (SP) e Pederneiras (SP). 

       Vale ressaltar que o presente estudo se concentra nas rotas principais até o porto e não 
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nas interligações de cada município até essas rotas principais. No caso do grupo 1, de acordo 

com dados da Associação dos Produtores de Soja do Brasil (2011), o trajeto mais utilizado 

para o transporte da soja dos municípios citados envolve a BR-163 ou a BR-364 até o 

município de Diamantino, seguindo, então, pela BR-364 até alcançar a BR-050 e desta até 

Santos.  Essa rota (alternativa 1) é apresentada na Figura 3. 

 
Figura 3 – Alternativa 1 para o trajeto de soja do grupo 1 até o Porto de Santos. 

 
 

Para cada rodovia envolvida nos trajetos aqui apresentados, fez-se um levantamento de 

suas condições baseando-se nos dados da Confederação Nacional do Transporte (2013) e do 

PNLT (BRASIL, 2010b). Percebe-se no trajeto descrito que as condições das rodovias 

envolvidas melhoram à medida que se aproximam do Porto de Santos, já que as rodovias 

passam a ter trechos duplicados. As velocidades (baseadas em estudo de capacidade viária) 

variam de 65 a 70 km/h. Em Minas Gerais, pelo contrário, ainda existem trechos em leito 

natural, por exemplo, e as velocidades são reduzidas a 30 km/h de acordo com Brasil (2010b). 

Portanto, obras de pavimentação e conservação das rodovias são necessárias para atender o 

transporte de cargas. 

Além do uso exclusivo de modal rodoviário, de acordo com dados da Associação dos 

Produtores de Soja do Brasil (2011), existe uma rota que utiliza a BR-163 ou a BR-364 até o 

município de Rondonópolis (alternativa 2). Desse município em diante, a soja pode ser 

transportada através das Malhas Norte (até o município Aparecida do Taboado - MS) e 

Paulista. Analisando os dados do PNLT (BRASIL, 2010b), outra alternativa que poderá ser 

utilizada quando for implantada consiste na expansão da Malha Norte (alternativa 3). Através 

da nova ferrovia, será possível interligar os municípios analisados até o município 

Rondonópolis. Desse município em diante o trajeto a ser utilizado corresponde à Malha Norte 

e à Malha Paulista, descritas anteriormente. Ou seja, o trajeto até o Porto de Santos poderá ser 

feito inteiramente por ferrovias. No caso dos municípios próximos ao município de Sinop, 

também está prevista uma expansão da Malha Norte.  As alternativas 2 e 3 são mostradas na 

Figura 4. 
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Figura 4 – Alternativas 2 e 3 para o trajeto de soja do grupo 1 até o Porto de 

Santos. 

 
 

Para fins de comparação econômica, cada uma das três alternativas também tem seu custo 

analisado na Tabela 1 (BRASIL, 2010b). Todas as análises têm como ponto de origem o 

município de Campos de Júlio, que é o mais afastado do Porto de Santos. Percebe-se que a 

alternativa 1 e a alternativa 2 tiveram custos equivalentes. A rota 2 é mais extensa que a rota 

1, mas como foi utilizado o modal ferroviário, o custo não sofreu elevação. A alternativa 3 é a 

mais econômica, sendo 35% mais econômica que a alternativa 1, que é a mais custosa.  

 
Tabela 1 – Custos das alternativas de transporte do grupo 1 até o Porto de Santos. 

Transporte 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

km R$/ton km R$/ton km R$/ton 

BR-364 e BR-050 2.511,00 228,71 1.261,40 130,39 0,00 0,00 

Malha Norte  0,00 0,00 511,00 43,66 1.461,62 95,08 

Malha Paulista 0,00 0,00 748,75 52,65 748,75 52,65 

Total 2.511,00 228,71 2.521,15 226,70 2.210,37 147,73 

 

Partindo para a análise do grupo 2, o primeiro trajeto consiste em utilizar somente 

rodovias para o transporte de soja, de acordo com a Associação dos Produtores de Soja do 

Brasil (2011). Nesse caso, uma das opções que existe é utilizar a rodovia BR-158 até as 

proximidades do município de Rio Verde, seguir pela BR-364 até Limeira e pela BR-050 até 

o Porto de Santos. Essa rota (alternativa 1) é apresentada na Figura 5. Percebe-se que, assim 

como no grupo 1, as condições das rodovias melhoram conforme chegam próximo ao porto. 

De acordo com a Associação dos Produtores de Soja do Brasil (2014), outra rota para o 

escoamento de soja do grupo 2 é constituída pelo modal rodoviário, hidroviário e ferroviário 

(alternativa 2). O trajeto utiliza a BR-158 até o município de São Simão. Em seguida, é 

utilizado o modal hidroviário pelos rios Paranaíba, Paraná e Tietê até o município de 

Pederneiras, onde existe um terminal hidro-ferroviário. Vale ressaltar que nesse trecho há a 

necessidade de se utilizar o Canal Pereira Barreto, pois a barragem de Ilha Solteira não tem 
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eclusa. De Pederneiras em diante, o trajeto se dá pela Malha Paulista. Uma variante desta rota 

(alternativa 3) é utilizar o modal hidroviário até o município de Anhembi, onde existe um 

terminal hidro-rodoviário, e seguir pelas SP-147 e BR-050 até o porto (Figura 6). 

 
Figura 5 – Alternativa 1 para o trajeto de soja do grupo 2 até o Porto 

de Santos. 

 
  

Figura 6 – Alternativas 2 e 3 para o trajeto de soja do grupo 2 até o 

Porto de Santos. 

 
 

Assim como foi realizado para o grupo 1, a análise de custo de transporte é realizada para 

cada rota descrita, tendo como ponto de origem o município de Querência, que é o mais 

afastado do Porto de Santos. Os custos são apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Custos das alternativas de transporte do grupo 2 até o Porto de Santos. 

Transporte 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Km R$/ton km R$/ton km R$/ton 

BR-158 e BR-364 e/ou SP-

147 e BR-050 
1.948,40 192,43 1.152,20 121,58 1.458,30 158,85 

Hidrovia Tietê-Paraná 0,00 0,00 634,00 42,43 754,00 48,13 

Malha Paulista 0,00 0,00 467,32 40,72 0,00 0,00 

Total 1.948,40 192,43 2.253,52 204,73 2.212,30 206,98 

  

Percebe-se que o resultado aparentemente difere do grupo 1. Nesse caso, a opção do 

modal rodoviário foi a mais econômica. Uma explicação isso é o fato desse trajeto ser cerca 

de trezentos quilômetros mais próximo do porto e, portanto, a comparação não refletiu as 

vantagens dos modais e sim a distância percorrida. Porém, mesmo com a distância maior, 

percebe-se a vantagem de modais alternativos sobre o rodoviário, já que a diferença de custos 

é de 6% para uma variação de 16% na distância. 

Através da caracterização apresentada, verifica-se que as alternativas ferroviárias e 

hidroviárias são mais vantajosas economicamente. Entretanto, a maior parte do transporte até 

o Porto de Santos é feito por rodovias, pois as hidrovias e as ferrovias não atendem a 

produção de soja (BALBINO, 2014). Isso gera excessos de caminhões na chegada ao porto, 

ocasionando congestionamentos e aumentando os custos operacionais do transporte de carga.  

 

3. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

Por meio do presente estudo, pode-se observar que as más condições das rodovias e sua 

utilização como principal modal de transporte de cargas no Brasil são fatores que contribuem 

para a ineficiência da infraestrutura de transporte de cargas no país. Soma-se a isto o fato de 

que o custo de transporte por meio de rodovias é maior do que o custo de transporte por meio 

de ferrovias e hidrovias, como foi comprovado no estudo de caso do Porto de Santos. 

Analisando as condições das rodovias abordadas, percebe-se que, nos Estados em que 

elas se apresentam em piores condições, suas velocidades são reduzidas. É o que ocorre, por 

exemplo, em Minas Gerais. As más condições das rodovias, além de causarem uma demora 

maior no transporte em decorrência das velocidades reduzidas, implicam em um aumento do 

custo do transporte rodoviário e no aumento das perdas de cargas durante o trajeto até os 

portos. Nesse sentido, são necessários investimentos de forma a melhorar as condições do 

pavimento das rodovias já existentes, além de realizar obras que permitam o escoamento de 

um maior fluxo de veículos, como duplicações, construção de pontes e viadutos, entre outros. 

Tais melhorias devem ocorrer nos acessos aos portos, mas, principalmente, próximo das 

regiões produtoras, já que são as áreas onde as rodovias se encontram em piores condições. 

Outro ponto falho na infraestrutura de transporte brasileira é a baixa utilização do modal 

ferroviário e do modal hidroviário. Partindo da premissa de que tanto a ferrovia quanto a 

hidrovia são indicadas para o transporte de longas distâncias, conclui-se que são os modais 

mais adequados para o transporte brasileiro. Portanto, são necessárias análises de viabilidade 

para a implantação de novas ferrovias, bem como estudos para melhorias e para manutenção 

das ferrovias já existentes. No caso das hidrovias, investimentos para sua implantação e 

manutenção também implicariam em menor custo nos transportes.  

Uma solução para melhoria da eficiência de transporte no Brasil seria a utilização dos 

diversos modais abordados nesse estudo de forma combinada, como apontado por Borges et 
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al. (2013). Ou seja, cada modal deve ser utilizado para sua respectiva função. Assim sendo, as 

rodovias devem ser utilizadas principalmente para o transporte da região produtora até uma 

estação ferroviária ou um porto fluvial e para o transporte a partir destes até o porto marítimo. 

Ferrovias e hidrovias, portanto, devem ser utilizadas para o transporte de longas distâncias. 

Com tal solução seria possível um melhor aproveitamento da rede de infraestrutura brasileira.  

Para finalizar, no que diz respeito ao processo adotado para analisar a infraestrutura de 

transporte para acesso aos portos, percebe-se claramente que todas as discussões e conclusões 

só foram possíveis de serem obtidas devido ao uso do geoprocessamento, já que este permitiu 

a visualização e a organização dos dados na superfície terrestre. Sem a técnica do 

geoprocessamento, a análise se tornaria superficial, não permitindo o cruzamento e a 

associação de dados referentes à infraestrutura de transporte com a posição exata do modal 

existente ou planejado. Em outras palavras, a noção de espaço físico necessária ao 

entendimento do fenômeno analisado se perderia, já que a posição relativa do porto, dos 

modais de transporte e das regiões produtoras não seria estabelecida. 
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APPLICATION OF GEOPROCESSING IN THE ANALYSIS OF THE 

EXISTING TRANSPORT INFRASTRUCTURE TO ACCESS THE 

BRAZILIAN PORTS  
 

 

 

Abstract: This paper aims to analyze, using the geoprocessing, the existing transport 

infrastructure for the movement of loads to the Brazilian ports and the possible alternatives to 

improve this infrastructure. This study is performed by means of a case study of the Port of 

Santos (SP), which uses the geoprocessing techniques through the QGIS software. Through 

research, it is concluded that there is a predominance of the transportation by roads in 

Brazil, which does not have favorable conditions for load transportation, especially in the 

most remote regions from the port. Brazil needs to invest in better roads and in alternative 

modes, such as railways and waterways, which are more suitable for the long-distance 

transport of Brazil, but are still little explored given the existing potential. It is concluded that 

all the analyses of transport infrastructure were possible by the visualization and the 

organization of the data on Earth's surface. Without the geoprocessing, the notion of physical 

space, which is necessary to the understanding of the phenomenon analyzed, would be lost, 

since the relative position of the port, the transport modes and the producing regions would 

be not established clearly. 
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