
A  MATRIZ DE INFRAESTRURA DE TRANSPORTE NO BRASIL

                             (Ensaio técnico-científco de natureza socioeconômica e ambiental)

A  grave  distorção  da  Matriz  de  Infraestrutura  de  Transporte  no  Brasil,  seus  Modais  e  as 

consequências extremamente onerosas podem ser entendidos com base na descrição e análise das 

características e natureza de nossas riquezas nsaturais, produtos, polos econômicos regionais,  e 

aspectos  geopolíticos,  sendo  útil  para  esse  entendimento  a  MATRIZ  DE  INFRAESTRUTURA  DE 

TRANSPORTE  estudada  pelos  Engenheiros  (área  de  concentração  Estradas  e  Transporte),  no 

contexto  de  matérias  e  disciplinas  como  TRANSPORTE,  ECONOMIA,  PLANEJAMENTO, 

ORGANIZAÇÃO E TRÁFEGO, resumida abaixo

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODAIS         IDENT.          CARACTERÍSTICAS                          CUSTO  REL.                 Obs.: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1         CABOTAGEM           Grandes massas a grandes distâncias,                      Capacitação em

                              (transp. maritimo, hidrovias)  países com     1 : 1       navios, infraestrutura

                            dimensões continentais (a exemplo do Brasil).                          portuária, etc.

   2     FERROVIÁRIO      Massas médias, grandes distâncias      3 : 1    Linhas troncos  N-S, L-O 
                          e transporte de passageiros                     ramais, terminais ferroviários 
                                (maior  velociedade média)                        (200 % superior ao M-1).

   3     RODOVIÁRIO      Pequenas massas a pequenas distâncias,
                               ligações  e movimentação de massas nas     9 : 1     (800% superior ao M-1 

                      ligações intermodais (abstraindo-se o                            ou 500% ao M-2).
    transporte de passageiros).
 
  4     AEROVIÁRIO       Massas especiais e valores, (passageiros), 

                                           a grande e médias distâncias.                   55 :1       (5400% > ao M-1)  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Notas:

i) -  A  unidade  de  custo,  é  medida  em  unidade  monetária/unidade  de  massa  ou  por 
passageiro x distância. Por exemplo  em R$/(ton. x km) para massas ou R$/pass. x km), 
para passageiros

ii) -  Esses dados referem-se a informações disponíveis há cerca de 02 décadas.  Há novos 
valores de custos divulgados pela Federação Nacional dos Engenheiros Rodoviários.   

iii) - Foram abstraídos da matriz acima outros modais como hidrovias, minerodutos e outros 
adutores industriais (dutovias),  por não conhecermos a existência de estudos técnico-
científicos contemplando a Matriz na sua totalidade.

          O simples exame da matriz mostra como historicamente o Brasil foi administrado 
externamente, impondo uma gravíssima distorção a nossa Matriz que impossibilita o Povo 
Brasileiro a usufruir plenamente das riquezas do País, além degerar sofrimentro   com o 



custo  elevado dos produtos e serviços  --  ou seja,  um País  de dimensões continentais 
transportado sobre pneus !

 No item de composição de custo unitário dos produtos tem-se a incidência de 

500% maior do que se fossem transportados por ferrovias e um valor ainda maior (800%) se a 

matéria prima e produtos fossem transportados em Navios. Uma segunda incidência aumentando 

o custo dos produtos ocorre quando o produto industrializado ao sair da fábrica é levado aos 

centros consumidores.

IMPORTATE:

a) - A divulgação desse conhecimento requer  cuidado  na abordagem, pois coloca em evidência  uma movimentação 
de bilhões de dólares (multinacionais fabricantes de pneus, quase uma dezena ; e os royaltes das montadoras de 
motores  diesel  e  carrocerias  de  ônibus  de  caminhões).   Há  no  Brasil  mais  de  1  milhão  e  quinhentos  mil  
transportadores arodoviários.   Por estas razões são gigantescas as forças de oposição no sentido de que não  
sejam  exitosos  os  atuais  projetos  das  Ferrovias,  da  indústria  naval  para  construção  de  nossos  navios  e  da  
infraestrutura portuária, sendo  necessário que a Sociedade Brasileira seja conscientizada das garantias de que os 
recursos do PAC-2 terão  cada centavo efetivamente aplicados para conclusão desses projetos, a curto prazo,  em 
outras  palavras  deve  ser  informada  à  Sociedade  que  para  isso  haverá  o  aperfeiçoamento  das  instituições, 
especialmente doTribunal de Contas da União, MPF, Justiça Federal e Polícia Federal, cujo trabalho, se destacou  
neste Governo; e o fortalecimento da Lei. (1) 

b) – E na questão da nossa industria naval e do transporte marítimo, basta lembrarmos que no ano passado o Brasil 
pagou  6,5 bilhões de dólares de frete,  com a participação ínfima  de cerca 5%  da frota brasileira de navios.  
Assim, tendo nossos navios deixaremos de gastar tão elevados recursos e ainda poderemos transportar riquezas  
em navios de bandeira Verde-Amarela para outros países !  E aqui cabe a pergunta: por que foram desmateladas a  
Marinha Mercante Brasileria e as ferrovias ?

c) – Vale lembrar que o Brasil  tendo a 2ª. Maior Jazida de Ferro do mundo, em volume  (1ª. em concentração de 
ferro);  um dos maiores Parques Siderúrgicos, mas não tínhamos navios nem ferrovias sendo o Brasil administrado 
do  exterior,  não  nos  deixavam  fechar  o  ciclo  de  utilização  do  aço.   Daí  o  fechamento  das  ferrovias,  a 
descontinuidade da industria naval e desaparelhamento dos portos, para impor ao Brasil a condição de simples  
fornecedor de matéria prima (minério de ferro)  para o exterior,  a preços controlados, ficando o País cativo do 
dispêncio a cada ano de blhões de dólares  destinados ao  custeio do frete de navios de bandeiras estrangeiras.

  Como  conseqüência  da  distorção  (grandes  cargas  fora  dos  modais  próprios)  tem-se  o 

tráfego pesado sobre as rodovias brasileiras originando: a rápida deterioração da Rede Rodoviária, 

impossibilidade  técnica  de  manutenção  adequada,  elevados  custos  de  recuperação  ou  de 

reconstrução, respectivamente, R$ 175.000,00/km, R$ 575.000,00/km e R$ 765.000,00 segundo a 

Federação Nacional dos Engenheiros (www.fne.org.br); 158.893 acidentes nas rodovias federais (em 

2009)  mais  de  5.900  mortos,  mais  de  55  mil  feridos  (www.dnit.gov.br/rodovias/operacoes-
rodoviarias/estatisticas-de-acidentes), e custos de  alguns milhões de Reais ao Sistema de Sáude 

Pública e de Previdência (financiados pelo contribuinte).  Recaem ainda sobre as cidadãs e cidadãos 

proprietários de automóveis  o elevado valor  do IPVA, a taxação do imposto sobre combustível 

(53,03%)  e cumulativamente, novos ônus com os pedágios. Qual será o valor (e quem pagará pelo 

acréscimo)  da mercadoria  transportada até  chegar  ao  destiino,  passando por  várias  praças  de 

pedágio? E, por que um automóvel pesando 40 vezes menos do que uma carreta de 50t tem a taxa 

de pedágio proporcionalmente 921% superior? Tem-se um conjunto de fatores que demonstra que 

http://www.dnit.gov.br/rodovias/operacoes-rodoviarias/estatisticas-de-acidentes
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há muito mais do que uma bitributação levando o contribuinte à exaustão e ao constragimento.  Os 

iimpostos embutidos no preço dos combustíveis e a taxa do IPVA  seriam mais do que suficientes 

para termos estradas seguras,  se o transporte no Brasil não estivesse sobre pneus e não houvesse 

o desvio dos recursos públicos ! Em conclusão a Sociedade Brasileira deve ser convencida dos riscos 

de descontinuidades de projetos cruciais para a nossa soberania: indústria naval, as linhas troncos 

ferroviárias,  infraestrutura  portuária  e  hidrovias.  Uma Mudança Política  traz  no seu  bojo  riscos 

potenciais de indefinições próprias de transição ou de mudança de rumos, bem como o de vermos 

nos próximos 02 ou 03 anos, notícias como:   INTERROMPIDAS  obras da N-S; obras portuárias ou 

da indústria naval, etc,  por falta de verba, ou seja da mesma forma como no passado assistíamos a 

cada mudança de governo !  E, como é público e notório, tudo isso devido a superfaturamentos de 

obras  públicas, historicamente, com a conivência ou mesmo a participação de membros do  próprio 

Congresso Nacional !

Outro  aspecto  perverso  é  a  constatação  de  que  o  denominado  custo-Brasil  deve-se 

justamente à esta distorção da Matriz de Transporte, ao contrário do que é divulgado na Mídia, de 

forma equivocada e injusta, como sendo decorrência da ineficiência do trabalhador brasileiro.

                                   Salvador, 22 de outubro / 2010

                    

                           Joaquim Xavier Cerqueira Neto

                                Engenheiro Civil e Geofísico
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