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RESUMO   
 

 

Os transportes são elementos cruciais no nosso dia a dia e também nas relações comerciais. Tanto no 

deslocamento cotidiano como os trajetos casa x trabalho x escola, podem ser penosos. Não necessariamente 

isso se dá pela distância mas pela dificuldade de atender as necessidades de mobilidade na área urbana. Ao 

mesmo tempo, a comida e tudo que consumimos depende de uma rede de transportes integrada para chegar 

nas nossas casas. Então uma parte fundamental do comercio é o transporte, levando o produto em todas as 

etapas produtivas até a compra. O transporte carrega pessoas, produtos e está sempre lutando na relação 

espaço tempo. É considerado um bom meio de transporte o que anda um espaço maior em menos tempo e 

menor custo. Assim, a escolha dos modais de transporte para cada etapa produtiva depende de vários fatores 

que veremos a seguir. 

 

Os modais de Transporte  

 

Um modal de transporte, modo de transporte ou sistema de transporte é uma forma particular de transporte 

que se distingue principalmente pelo veículo utilizado e, como consequência, da infraestrutura necessária 

para seu uso. Existem cinco principais modais de transporte: 

➢ Transporte Rodoviário - comumente associado ao uso de caminhões, carros, etc. O Brasil investiu 

muito no transporte rodoviário que, apesar de ter uma menor capacidade de carga em relação aos 

trens e também maiores custos de manutenção com seguros, combustível e pneus, acaba sendo mais 

rápido. A Petrobrás e o investimento nas estradas foram fatores que influenciaram o crescente 

investimento nesse modal.  

 

➢ Transporte Marítimo - transporte feito por mar, tem a vantagem de transportar grandes cargas, 

contêineres e ser mais barato e é através dele que acontece o comércio mundial. Implica 

necessariamente na construção de portos 

 

➢ Transporte Aéreo - O modal aéreo é o mais rápido e também tem uma grande capacidade de carga. 

Mas porque então não se utiliza esse meio nos transportes de mercadoria internacionais? Ele é o mais 

caro e também o mais seguro só transportando então cargas valiosas e seres humanos. 

 

➢ Transporte Ferroviário - o transporte sobre trilhos ainda é bastante utilizado no Brasil e no mundo e 

funciona a partir da combustão do carvão. Quando relacionado ao problema do transporte urbano 

se apresenta como uma boa solução, reduzindo o trânsito e sendo capaz de transportar um grande 

número de pessoas 

 

➢ Transporte Hidroviário - se distingue do transporte marítimo por estar em água doce, em rios, lagos 

com barcos. 

 

Faz-se necessário notar que a locomoção de uma mercadoria pode vir a necessitar de uma combinação de 

diversos modos 

adotado tanto no planejamento logístico de transporte em escala nacional/global quanto na escala 

urbana/metropolitana. Quando diversos modais de transporte são associados para que ocorra uma operação 

de transporte, caracteriza-se uma multimodalidade. 

 

Dentre todos esses modais de transporte, dois são particularmente usados no que diz respeito ao transporte 

internacional: os modais marítimo e aéreo. Somente uma parte marginal de bens é transportada por rodovias 
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ou ferrovias, na ótica de um transporte de porte global, já que esses possuem vocação a ter destaque nas 

escalas regionais e/ou nacionais e não globais. O modal aéreo, apesar de ter mais segurança, também é mais 

caro, não sendo utilizado em larga escala como o marítimo. Apesar de ser lento, tem uma alta capacidade de 

transporte e é barato. O container, por ser padronizado e pode armazenar quase que qualquer tipo de 

produto, sendo um imenso facilitador para transportar carga. Todos os transportes passaram a ser modelados 

no padrão do container, o que permitiu uma maior integração dos modais, com pouquíssimo custo, tanto de 

tempo quanto de energia, para a baldeação.  

 

Na Amazônia Brasileira, principalmente na parte norte, o transporte hidroviário é muito utilizado, já que os 

rios são caudalosos e o início da ocupação urbana desses locais se constituiu pelo rio e por suas margens.  

Atualmente existem elites políticas que controlam esse sistema de transporte, que foi muito utilizado durante 

a economia da borracha, ligando o local de extração às casas de aviamento, que por sua vez enviavam a 

borracha por meio da ferrovia até o porto. Hoje, o transporte hidroviário liga as comunidades do interior ao 

centro, onde existem mais ofertas de serviços como saúde e compras básicas, além de maior movimentação 

financeira e oferta de emprego.  

 

 

 
Fonte: Google Images 

 

A escolha do modal de transporte 

 

A escolha do modal de transporte de mercadorias obedece a variáveis como o custo, a rapidez e a segurança. 

Muitas vezes é a geografia (necessidade de contornar ou transpor obstáculos naturais), o clima e geralmente 

o ambiente e o entorno que induzem ao uso de certo tipo de transporte. Locais com rios navegáveis seriam 

propícios ao transporte hidroviário; locais muito declivosos, mais propícios ao transporte rodoviário; locais 

planos, ao transporte ferroviário etc. A escolha de um modal de transporte na ótica de uma operação de 

importação/exportação depende, em grande parte, dos seguintes elementos: 

➢ O peso e o volume das mercadorias; 

➢ O custo do transporte; 

➢ A distância a percorrer e os acidentes geográficos e características climáticas do percurso; 

➢ Os atrasos, prazos e tempo de entrega; 

➢ A noção de segurança e risco (ligado intimamente a fragilidade do produto.). 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. A invenção do avião tornou os transportes mais rápidos e facilitou a vida do homem, principalmente 

no caso de longas distâncias. Quando a aviação começou a crescer significativamente, em meados do 

século XX, chegou-se até a pensar que o transporte de um continente para o outro por meio de navios 

perderia espaço, o que não aconteceu.  
GIMENEZ, K. Os oceanos: o movimento da vida em um universo pouco conhecido. São Paulo: Atual, 2008.  

 

Qual fator determinante para que a previsão citada no texto não se concretizasse?  

a) infraestrutura simplificada dos portos.  

b) segurança no deslocamento marítimo.  

c) rapidez para a circulação de pessoas.  

d) capacidade de carga das embarcações. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

1. d. 

Os navios, apesar de não serem muito rápidos, carregam grandes cargas por um preço barato. Por isso é 

um modal muito utilizado no comercio mundial. Os aviões são caros para transportar mercadoria comum, 

sendo utilizado para cargas preciosas como pessoas ou objetos caros.  

 

 


