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Consumo de energia

Este artigo trata da utilização de diferentes tipos de energia 
para o transporte de carga brasileiro. Através de estatísticas 
e comparações, tenta-se determinar qual seria a maneira 
mais econômica e mais efetiva de fazê-lo. 
Segundo o Ministério dos Transportes, a atual distribuição 
dos modais de transporte de cargas no Brasil significa gastos 
de 25% de nosso Produto Interno Bruto (PIB). Além disso, o 
setor de transportes no país apresenta um baixo aproveita-
mento de fontes não-renováveis de energia, quando 
comparado com os padrões norte-americanos. E esse 
consumo ineficiente de energia não-renovável acarreta uma 
maior emissão de poluentes, maior custo final de produtos, 
maior dependência externa de combustíveis e até mesmo 
pior desempenho da balança comercial. 
Um dos gases que mais prejudica o meio ambiente é o gás 
carbônico (CO2) e, neste caso, o Brasil está em boa condição 
produtiva. 
Tem sido considerável a participação brasileira de fontes 
renováveis de energias primárias e secundárias, como a lenha, 
o carvão vegetal, a energia hidráulica, o bagaço e a cana-de-
açúcar. Mas o consumo de petróleo e derivados tem crescido 
no país, mais de 17% em apenas quatro anos.   
Entretanto, o aumento do consumo energético não depende 
exclusivamente do nível da atividade econômica, mas também 
é influenciado por outros fatores como o progresso técnico, 
mudanças no comportamento dos consumidores e variações 
na estrutura da demanda final. Outros problemas apresenta-
dos neste artigo são as medidas de conservação de energia, 
nível e composição das exportações.
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mundo tem visto, nos últimos anos, 
um aumento na ocorrência de fenôme-

nos naturais como furacões, derretimentos 
de geleiras e elevação do nível dos mares. 
Embora ainda não haja consenso quanto às 
causas desses acontecimentos, muitos me-
teorologistas e climatólogos responsabilizam 
as emissões de gases, que provocam o efeito 
estufa e o conseqüente aquecimento global.

As maiores fontes da energia mundial (res-
ponsáveis por cerca de 80% da energia consu-
mida no mundo no momento) são o carvão, o 
petróleo e o gás natural – os chamados “com-
bustíveis fósseis” por terem surgido séculos 
atrás a partir de restos de plantas e animais 
mortos, ricos em carbono. No entanto, essas 
são fontes que um dia vão se esgotar (http://
www.bbc.co.uk – acessado em 10/12/2007).

O setor de transportes é o que mais co-
laborou com o crescimento das emissões em 
anos recentes, é o setor de maior peso nas 
emissões de CO2 e tem o maior consumo fi-
nal de combustíveis fósseis (figura 1). Nele a 
participação da eletricidade é insignificante 
(Bartholomeu, 2002).

Tendo em vista que as emissões, na maio-
ria dos demais setores, caíram ou cresceram 
menos que no transporte de cargas, discute-
se agora as tecnologias e políticas que pode-
riam, no futuro, conduzir a uma redução das 
mesmas neste setor. A energia utilizada para 
os transportes provém principalmente do 
petróleo e está associada a uma miríade de 
problemas ambientais que incluem mudan-
ças climáticas globais, poluição do ar urbano, 
chuva ácida, níveis de ruído e vibrações, con-
gestionamentos e acidentes com motoristas, 
pedestres e animais (Schipper et all, 1997).

Há pelo menos dois fatores básicos que 
afetam o consumo energético nos transpor-
tes. O primeiro é a demanda do serviço de 
transporte – definido como, por exemplo, 
tonelada-quilômetro; o segundo é a moda-
lidade de transporte. A priorização do trans-
porte rodoviário, como acontece no Brasil, 
deixa de lado outros modais mais baratos e, 
principalmente, menos nocivos ao meio am-
biente. A emissão de gases pelos meios de 
transporte de cargas é agravada ainda mais 
pelas deficiências do setor que conta com 
péssima conservação, pouco investimento e 

Figura 1 - Setores responsáveis pela 
emissão de CO2 no Brasil no ano de 1990 
(sem desmatamento)
Fonte: MCT, 1999 (www.ppe.ufrj.br)
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6 não utilização do imenso potencial dos dife-

rentes modais de transporte.

A PREOCUPAÇÃO MUNDIAL COM O 
PROBLEMA ENERGÉTICO

Todo o desenvolvimento econômico de 
um país (produção, exportação, emprego) 
está ligado ao seu potencial energético. 
Para uma fábrica funcionar ou para um 
carro andar é necessário que haja energia 
para ser transformada (energia corresponde 
ao potencial inato para executar trabalho 
ou realizar uma ação disponível). As princi-
pais fontes de energia utilizadas atualmente 
são o carvão, o petróleo e o gás natural. As 
fontes de energias limpas e renováveis, tais 
como a energia solar, a eólica e a geotérmi-
ca, ainda constituem parcelas desprezíveis 
no balanço energético mundial. 

Para que o potencial energético do petró-
leo seja aproveitado ao máximo, ele deve ser 
submetido a uma série de processos, a fim 
de se desdobrar nos seus diversos derivados. 
(...) Os numerosos aquecedores de processo 
usados nas refinarias de petróleo para aque-
cer as correntes de processo ou gerar vapor 
(caldeiras) para aquecimento ou retificação 
com vapor, podem ser fontes potenciais de 
emissões de CO, SOx, NOx, material particu-
lado e de hidrocarbonetos. Quando operadas 
apropriadamente e quando queimam com-
bustíveis limpos, tais como gás de refinaria, 
óleo combustível ou gás natural, tais emis-
sões são relativamente baixas. Se, no entan-
to, a combustão não for completa ou se os 
aquecedores estiverem sujos com piche ou 
outros resíduos, tais emissões podem se tor-
nar significativas (Mariano, J.B., 2001). 

As medições dos poluentes provenientes 
dessa queima energética são feitos de acor-
do com metodologia e fatores desenvolvidos 
pelo Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas 
(IPCC) [Programa de Ambiente da ONU, 
1995, apud Schipper et all, 1997]. Em seu 
relatório de 2001, o IPCC mostrou que o ní-
vel total de emissão de CO2 em 2000 foi de 
6,5 bilhões de toneladas. 

Nos biênios 2001/2002 e 2002/2003, a 
taxa de acumulação de gás carbônico (CO2) 
na atmosfera da Terra se elevou acentuada-
mente e os níveis de CO2 aumentaram mais 
de 2 ppm (parte por milhão). Nos anos an-
teriores, essa taxa de crescimento havia sido 
de 1,5 ppm, o que já era um fator elevado. 

Nos anos seguintes o índice de cres-
cimento da concentração permaneceram 
acima de 2 ppm. A exceção foi o biênio 
2003/2004 que marcou um pouco menos: 
1,8 ppm (dado do relatório Vital Signs 2007-
2008 da pesquisa Worldwatch Institute). 

A organização de pesquisa Worldwatch 
Institute, em seu relatório anual “Sinais Vitais 
2006-2007”, indica que a taxa média mun-
dial de acumulação do gás, atingiu 379,6 
partes por milhão (ppm) no ano passado. 
Isso representa 4,5 bilhões de toneladas de 
carbono a mais no ar, que se somam a 780 
bilhões já existentes, e um crescimento de 
2,2 ppm comparado a 2004.

Recentemente, muito tem se discutido 
sobre as conseqüências da grande quanti-
dade de poluentes na atmosfera. Uma das 
implicações é a chuva ácida.

O pH das chuvas é, normalmente, le-
vemente ácido – aproximadamente igual a 

5,65 – devido à dis-
solução de gases, es-
pecialmente o CO2. O 
lançamento de gases 
na atmosfera, a partir 
de fontes emissoras 
de poluentes, princi-
palmente de óxidos 
de enxofre e de nitro-
gênio, contribui para 
o aumento da acidez 
das águas, formando 
as chuvas ácidas. Es-

ses compostos, na atmosfera, transformam-
se em sulfatos e nitratos e, ao se combina-
rem com o vapor d’água, formam os ácidos 
sulfúrico e nítrico. Esses ácidos provocam 
as chuvas ácidas, cujo pH é inferior a 5,65 
(Mota apud Mariano, 2001). 

Outro problema muito importante e que 
tem ganhado bastante espaço para discus-
são é a mudança climática.

A maior concentração de dióxido de 
carbono e de outros elementos maléficos 
na atmosfera provoca a retenção do calor 
que deveria se dissipar no espaço e faz as 
temperaturas globais médias subirem. Esse 
fenômeno conhecido como “efeito estu-
fa” acarreta ainda uma reação em cadeia 
de conseqüências funestas para o planeta, 
como elevação do nível dos oceanos e al-
teração em padrões globais de chuva (Sanz, 
J.M.S., 1991).

Por outro lado, os sulfatos e as partícu-
las finas que diminuem a visibilidade podem 
igualmente reduzir a intensidade da radia-
ção solar. Os hidrocarbonetos halogenados 
e os óxidos de nitrogênio podem também 
provocar uma diminuição do ozônio na es-
tratosfera, ocasionando um buraco na ca-
mada de ozônio que protege o planeta, com 
o conseqüente aumento da quantidade de 
radiação ultravioleta que chega à Terra (Go-
dish apud Mariano, 2001).

Os poluentes atmosféricos também trazem 
diversas conseqüências para a saúde como:
Irritação nos olhos: freqüentemente associa-
da com a exposição a aldeídos e a oxidantes 
fotoquímicos. Portanto, é um fenômeno co-
mum nas grandes cidades, principalmente nas 
suas regiões industriais (Mariano, J.M., 2001). 
Efeitos cardíacos: poluentes como o CO e 
o chumbo são absorvidos através da cor-
rente sangüínea e podem, ambos, ter efeitos 
diretos e/ou indiretos sobre o sistema car-
diovascular (Mariano, J.M., 2001).
Problemas respiratórios: habitualmente a 
poluição do ar tem sido caracterizada como 
um agente causador ou agravante das do-
enças do sistema respiratório, tais como 
bronquite crônica, enfisema pulmonar, cân-
cer de pulmão, asma brônquica e infecções 
respiratórias (Mariano, J.M., 2001).

De acordo com o IPCC, entre 1970 e 
Figura 2 - Estrutura do consumo do setor transportes (em %)
Fonte: Secretaria de energia, recursos hídricos e saneamento
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2004 houve um 
crescimento de 70% 
nas emissões de ga-
ses que causam o 
efeito estufa (GEE). 
Estima-se que, se 
ações de mitigação 
forem feitas inten-
samente entre agora 
e 2015, é possível 
diminuir de 50% a 
85% as emissões de 
CO2 até 2050.

A estabilização 
do nível de CO2 na 
atmosfera em 450 
partes por milhão, necessária para evitar um 
aquecimento superior a 2ºC em 2100, deve ter 
um custo alto para a economia mundial (dado 
do Summary for Policymakers of the Synthesis 
Report of the IPCC Fourth Assessment Re-
port). Estima-se que corte de CO2 deve cus-
tar de 1% a 5% ao PIB e apesar de já haver 
a tecnologia de mitigação necessária, hoje, as 
emissões globais em relação a 1990 cresceram 
24%, quando deveriam ter diminuído. Isso 
coloca uma etiqueta de preço na meta ide-
al de estabilização, bem acima do 1% do PIB 
mundial previsto pelo famoso Relatório Stern, 
do governo britânico. Com base no Relatório-
Síntese do AR4, os cientistas do IPCC já iden-
tificaram o potencial de cortar a emissão de 
4,2 bilhões de toneladas de gás carbônico de 
graça ou com lucro, com a melhora da efici-
ência energética.

Cerca de 3/4 das emissões mundiais de 
gases estão ligados ao setor energético, de 
acordo com Roberto Schaeffer, do Progra-
ma de Planejamento Energético da Coor-
denadoria de Pós-Graduação e Pesquisa 
de Engenharia (Copped), da UFRJ. Reduzir 
emissões significa desacelerar a indústria e, 
conseqüentemente, a economia. Significa 
também fazer alterações na matriz ener-
gética. Em curto prazo, aumentar a efici-
ência da geração e do consumo de energia 
nos diferentes países; e em longo prazo, 
modificar essas matrizes para se basearem 
prioritariamente em energias limpas. E isso 
tudo é caro: custo de implementação e de 
criação de escala de novas energias, pesqui-

sas científicas prévias, construção de infra-
estrutura etc. O custo pode ser ainda maior 
se uma das sugestões principais do IPCC 
for levada em conta: aumentar o preço dos 
combustíveis derivados de carbono. O que 
se propõe, e pede, é a eficiência energética: 
produzir e usar da melhor forma possível e 
sem desperdício a energia que já é adotada 
hoje em dia.

Hoje o meio ambiente é uma preocupa-
ção econômica.

A tributação foi a primeira idéia para a 
formalização do controle econômico sobre 
a poluição, mas isto afetaria a relação do 
custo/benefício no setor de produção ou 
elevaria o custo final ao consumidor. Assim, 
para que fossem alcançados os parâmetros 
globais de poluição, surgiu outro conceito, 
ou seja, os países poderiam negociar direi-
tos de poluição entre si. Um país com altos 
níveis de emissão de gases na atmosfera 
poderia pagar a outro país que estivesse 
com os níveis de poluição abaixo do limite 
comprometido (Ambiente Brasil).

Atualmente, cerca de 80% da oferta de 
energia primária vem de combustíveis fós-
seis e os 7% restantes da energia nuclear. 
As fontes de energias renováveis suprem 
apenas 13% da demanda mundial de ener-
gia primária. A cota da energia renovável na 
geração de eletricidade é de 18% (dado reti-
rado do site: www.greenpeace.org.br).

Mais da metade de todas as usinas em 
operação têm mais de 20 anos e estarão 
obsoletas em um futuro próximo. Muitas 

das usinas nos países industrializados, como 
Estados Unidos, Japão e União Européia, se-
rão desativadas. Por outro lado, países em 
desenvolvimento como China, Índia e Brasil 
terão de aumentar sua capacidade energé-
tica para suprir a crescente demanda resul-
tante de sua expansão econômica.

TRANSPORTE DE CARGAS E 
O CONSUMO ENERGÉTICO

Os transportes respondem por aproxima-
damente 30% do uso final total de energia 
entre os países membros da Agência Inter-
nacional de Energia (IEA), que faz parte da 
Organização para a Cooperação e o Desen-
volvimento Econômico (OECD). A participa-
ção dos transportes no consumo final total 
de energia tem aumentado em quase todos 
os países industrializados. Os únicos desvios 
dessa tendência provêm dos Estados Unidos 
e do Canadá onde o consumo de energia no 
transporte de passageiros foi consideravel-
mente diminuído pela redução da intensidade 
energética nos automóveis (Schipper et all, 
1997). 

“No Brasil, o consumo de energia do 
setor de transportes, corresponde a pouco 
mais de 20% do consumo final energético, 
o que o coloca como o segundo maior se-
tor consumidor de energia do País” (BNDES, 
1997) [tabela 1].

O crescimento do consumo de ener-
gia verificado no setor transportes resulta 
basicamente do segmento rodoviário que 
absorveu, em 1995, cerca de 90% do total 

Tabela 1 - Distribuição do consumo final energético segundo os setores 
produtivos da economia brasileira - 1990/1995 - (em %)

Comércio e 
outros

Transporte Agropecuário Indústria Energético Residencial

1990 8,3 20,2 4,5 41,2 8,3 17,4

1991 8,2 20,6 4,6 40,9 8,4 17,3

1992 8,5 20,3 4,5 41,0 8,2 17,3

1993 8,6 20,5 4,6 41,6 8,0 16,6

1994 8,8 20,6 4,6 41,8 8,1 16,1

1995 9,2 21,2 4,6 40,8 7,8 16,4
Fonte: Balanço Energético Nacional, 1996 - Ministério de Minas e Energia
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consumido pelo setor. Assim, o aumento de 
23% do consumo do setor no período 1990-
1995 é decorrente do crescimento de 26% 
no segmento rodoviário, 24 % no aéreo, e 
das quedas no consumo de energia dos 
segmentos ferroviário e hidroviário (16% e 
21%, respectivamente). Ponderando pela 
representatividade dos modais no consumo 
do setor, verificamos que do crescimento de 
23%, 90% são explicados pelo rodoviário, 
6% pelo aéreo e 2% para cada um dos mo-
dais restantes (BNDES, 1997). 

Estudo elaborado pela Associação Na-
cional de Transporte de Carga e Logísti-
ca (NTC&Logística), em 2006, com os 20 
maiores PIBs do mundo, mostra o país em 
20º lugar, quando ponderados o tamanho 

da malha de transporte 
com o território nacional 
e a população. De acor-
do com a comparação 
dessas variáveis, a malha 
nacional é, proporcional 
e relativamente, dez vezes 
menor que a dos Estados 
Unidos, três vezes menor 
que a da Rússia e a meta-
de da chinesa.

Um dos principais itens 
que jogam o Brasil para a 
base do ranking é o baixo 
índice de pavimentação 
das estradas. Apesar de ter 
a quarta maior extensão 

(1,6 milhão de quilômetros) entre o conjun-
to de economias estudadas, o país só detém 
196 000 quilômetros asfaltados – 12,2% da 
malha rodoviária (Queiroz, 2007). 

Segundo recente pesquisa da Confe-
deração Nacional dos Transportes (CNT), 
da extensão total pesquisada, tem-se que 
26,1% (22 893 quilômetros) foram avalia-
das positivamente, contra 73,9% (64 699 
quilômetros) apresentando algum tipo de 
deficiência. Ou seja, da malha pesquisada 
em 2007, 10,5% (9 211 quilômetros) obtive-
ram classificação ótimo; 15,6% (13 682 qui-
lômetros) bom; 40,8% (35 710 quilômetros) 
regular; 22,1% (19 397 quilômetros) ruim e 
11,0% (9 592 quilômetros) péssimo (CNT, 
2007). 

“O transporte rodovi-
ário de cargas é responsá-
vel pela movimentação de 
aproximadamente 60% do 
volume total transporta-
do no Brasil, consumindo, 
para tanto, cerca de 90% 
do combustível total de-
mandando pelo setor de 
transporte” (Bartholomeu, 
2002).

Segundo estimativas 
da Empresa Brasileira de 
Planejamento de Transpor-
tes - Geipot (dado retirado 
do site: www.geipot.gov.br), 
em 1999 havia 1 778 084 

veículos de transporte de carga no país. Em 
1997, a frota de caminhões tinha cerca de 
14,5 anos (Denatran). Há, portanto, um nú-
mero significativo de caminhões com idade 
média elevada, refletindo numa maior emis-
são de CO2 por unidade. 

Bartholomeu acrescenta – particular-
mente para o caso do Brasil – que outro 
agravante decorre do fato de que, atual-
mente, o grande aumento do número de 
pedágios nas rodovias privatizadas eleva os 
custos do transporte de cargas. Diante des-
sa situação, os motoristas preferem evitar 
essas rodovias (com melhores condições de 
infra-estrutura), procurando rotas alternati-
vas, mas em piores estados de conservação, 
o que provoca um aumento das emissões de 
CO2 (apud Cepea, 2002).

Segundo o Ministério dos Transportes 
(dado retirado do site: www.transportes.
gov.br), a distribuição atual dos modais de 
transporte de cargas no Brasil, fortemente 
alicerçado nos caminhões em detrimento 
das ferrovias, hidrovias e dutovias, signi-
fica gasto de 25% de nosso PIB. Em com-
paração, o Canadá faz o mesmo processo 
investindo 12% e Portugal 12,7% dos seus 
respectivos PIBs.

A estrutura do modal de transporte de 
cargas é medida pela cota da atividade de 
transporte realizada através de cada meio 
(caminhão, trem, barco). A escolha do modal 
para o embarque de cargas é fortemente in-
fluenciada pelo tipo de carga a ser transpor-
tada. Minérios, matérias-primas e produtos 
agrícolas básicos, que têm menor valor por 
tonelada e tendem a ser embarcados a gra-
nel, são freqüentemente transportados por 
ferrovia ou hidrovia, que são muito menos 
energo-intensivas que o transporte rodoviá-
rio. À medida que as economias se tornam 
mais industrializadas, os produtos interme-
diários e finais adquirem maior participação 
no transporte de cargas. Dado que os cami-
nhões oferecem maior flexibilidade para tais 
embarques, eles tendem a assumir um papel 
crescente no transporte de cargas nos países 
mais industrializados (Schipper et all, 1997).

No Brasil, milhões de toneladas de grãos 
percorrem distâncias enormes, desde onde 
estão as nossas novas fronteiras agrícolas 

Figura 3 - Energia equivalente por modalidade no transporte
Fonte: Revista ‘Economia & Energia’ editada pela Fapemig com apoio do
Ministério da Ciência e Tecnologia e patrocínio do CNPq. ISSN 1518-2932

Figura 4 - Participação dos setores de transporte 
no consumo de combustíveis
Fonte: Revista ‘Economia & Energia’ editada pela Fapemig com apoio do
Ministério da Ciência e Tecnologia e patrocínio do CNPq. ISSN 1518-2932
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até o nosso imenso litoral, onde estão os na-
vios nos portos, que os levarão ao mercado 
internacional. É o caso, por exemplo, da soja 
que sai de Mato Grosso e precisa ser leva-
da ao porto de Paranaguá, no Paraná. Nes-
se percurso, os caminhões percorrem pelo 
menos 2 115 quilômetros. No Rio Grande do 
Sul, 85% das cargas são transportadas pelo 
modal rodoviário. Hoje se estima que mais 
de 70 milhões de toneladas por ano trafe-
guem nas carrocerias dos caminhões (dado 
retirado do site: www.intelog.net). 

O impacto desse modelo distorcido do 
ponto de vista energético pode ser medido 
com base em um estudo feito pelo Environ-
mental Advantages of Inland Barge Transpor-
tation em 1994; um comboio de embarcações 
com 10 000 toneladas transporta uma carga 
equivalente a de 278 caminhões de 36 tone-
ladas cada um (apud site: www.ahsfra.gov.br).

Calculando-se o consumo num percurso 
de 500 quilômetros, esse mesmo comboio 
consumiria mais de 21 toneladas de com-
bustível. A frota de 278 caminhões, cobrin-
do o mesmo percurso, consumiria 54 tone-
ladas, bem mais que o dobro. Além do que, 
para se conduzir os 278 caminhões seriam 
necessários 556 homens, entre motoristas e 
ajudantes, enquanto o comboio de 10 000 
toneladas seria tripulado por apenas 12 pes-
soas (apud site: www.ahsfra.gov.br).

Considera-se ainda que o setor de trans-
portes no Brasil apresenta um baixo aprovei-
tamento de fontes não-renováveis de energia, 
quando comparado com os padrões norte-
americanos. O grau de aproveitamento de 

nossas fontes alternativas no transporte de 
cargas e de passageiros pode ser verificado 
a partir dos gastos pelo setor para cada dó-
lar gerado no PIB do país. Estima-se que para 
cada dólar gerado em nosso PIB sejam gastos 
cerca de 88 670 400 J no setor de transporte. 
Nos Estados Unidos, este índice é da ordem de 
68 641 000 J, ou seja, gastamos mais de 30% 
por dólar do PIB em transporte de cargas (Bar-
tholomeu, 2002). Em outras palavras, o índice 
de aproveitamento energético brasileiro é mais 
de 30% abaixo do americano.

Esse consumo ineficiente de energia 
não-renovável acarreta uma maior emissão 
de poluentes, maior custo final de produtos, 
maior dependência externa de combustíveis 
e até mesmo pior desempenho da balança 
comercial. O Brasil produz 39,12% dos 45,4 
bilhões de litros de etanol que é usado como 
combustível no mundo. São cerca de 17 bi-
lhões de litros/ano, sendo que só o Estado 
de São Paulo é responsável pela produção 
de 10 bilhões (dado da Diretoria de Pesqui-
sas do IBGE, Coordenação de Agropecuária, 
produção agrícola Municipal 2004). 

O escoamento da produção paulista, 
hoje feito por transporte rodoviário, poderia 
ser oito vezes mais barato se substituída por 
comboios fluviais pela Hidrovia Tietê-Paraná 
(dado da Central de Informações da Agência 
de Desenvolvimento Tietê-Paraná).

É o que revela um estudo que acaba de 
ser apresentado durante o XX Congresso 
Pan-americano de Engenharia Naval, Trans-
porte Marítimo e Engenharia Portuária – 
Copinaval, em São Paulo.

O estudo comparou os impactos econô-
micos (valor do frete) e ambientais (esgota-
mento de combustíveis fósseis, aquecimento 
local e global, eutroficação da água e polui-
ção do ar) na operação de comboios fluviais 
pela Hidrovia Tietê-Paraná com uma frota de 
caminhões-tanques em rotas correlatas. 

Para tornar o transporte fluvial viável, 
foi indicada a necessidade de quatro rotas, 
em que seriam instalados terminais distribui-
dores: um em São Simão (GO) e os demais 
nas cidades paulistas de Presidente Epitácio, 
Araçatuba e Jaú. Essas rotas terminariam em 
um terminal receptor localizado em Conchas 
(SP), de onde o álcool seria transportado por 
duto até a refinaria de Paulínia (SP), e de lá 
para os portos de São Sebastião (SP) ou Ilha 
Grande (RJ). Essas rotas estão localizadas 
nas regiões de maior produtividade de álcool 
e com fácil acesso à hidrovia.

Para chegar à conclusão de que o trans-
porte fluvial é muito mais barato que o ro-
doviário, levou-se em consideração todos 
os custos envolvidos na operação para cada 
rota (veículos, capital, seguro, tripulação, 
manutenção e reparo, administração, com-
bustível e lubrificante, uso da via, porto e 
terminal). 

No rodoviário, também se considerou o 
número de caminhões-tanque necessários 
para levar a mesma quantidade de álcool 
que o comboio de navios. Já com relação ao 
meio ambiente, o pesquisador contabilizou 
todos os impactos gerados pela queima de 
combustível fóssil e, em seguida, quantifi-
cou os valores dessas substâncias para cada 
modal nas diferentes rotas.

Os combustíveis usados nos transpor-
tes se constituem numa fonte importante 
de emissão de dióxido de carbono (CO2). A 
oxidação do carbono durante a queima dos 
combustíveis fósseis responde por 70-90% 
das emissões antropogênicas totais de CO2 e 
estima-se que as emissões de CO2 sejam res-
ponsáveis por 60% do agravamento do for-
çamento radiativo ocorrido desde os tempos 
pré-industriais (Schipper et all, 1997).

A conclusão de que o transporte fluvial 
gera menos impacto ambiental é de extre-
ma importância para o setor. Embora a pro-
dução brasileira tenha um custo muito com-

Figura 5 - Projeção do consumo de energia de transporte
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petitivo, já existem movimentos em outros 
países para que sejam aplicadas ao etanol 
brasileiro restrições que não se limitarão às 
tarifas alfandegárias.

Quando se fala de transportes também 
se pode destacar o uso do petróleo como 
principal fonte de energia, como fica evi-
dente no gráfico da figura 2.

O consumo de energia é relativo ao pre-
domínio do transporte rodoviário no Brasil, 
ressaltando sua relativa ineficiência energé-
tica em relação ao transporte ferroviário e 
hidroviário (figura 3).

Na figura 4, observando-se a participa-
ção dos quatro setores de transportes no 
consumo de combustíveis, podemos cons-
tatar que o setor rodoviário consome mais 
de 80% há muitos anos.

Além do consumo de derivados de pe-
tróleo, um caminhão ao rodar 1 000 qui-
lômetros consome cerca de 330 litros de 
diesel. Nesse trajeto, ele lançará na atmos-
fera quase 900 quilos de dióxido de carbono 
(CO2), um dos gases que mais danos causam 
ao meio ambiente. É quase um quilo de CO2 
por quilômetro rodado, enquanto um trem 
emite em média 0,3 quilos desse poluente 
por km (tabela 2)

No Brasil ao final de década de 1990 o 

óleo diesel tinha a maior participação entre 
os combustíveis consumidos (47%), seguido 
da gasolina (30%), recursos não renováveis. 
Das energias renováveis o álcool, em proces-
so de crescimento, participava com aproxi-
madamente 14% e a energia elétrica com 
insignificantes 0,7%, devido à erradicação 
da eletrificação nas ferrovias de longo per-
curso, e ao fim dos sistemas de transporte 
elétrico nos centros urbanos, como os bon-
des e os trólebus (AD = TREM, 2007).

Já o transporte hidroviário brasileiro, 
embora tenha esse grande potencial de-
vido a sua costa marítima de 8 000 qui-
lômetros e quase 50 000 quilômetros de 
rios navegáveis, apresenta, de fato, baixa 
disponibilidade, em função da escassez 
de infra-estrutura portuária, terminais, 
sinalização adequada e do uso das águas 
muitas vezes preferencialmente para fins 
energéticos.

Dos 25 000 quilômetros de rios navegá-
veis em condições naturais, há transporte 
de passageiros e carga em somente 10 000 
quilômetros. Para que um rio seja conside-
rado uma hidrovia é necessária uma série 
de serviços, como sinalização, balizamento, 
carta eletrônica, navegação com GPS, calha 
de navegação, estação de rádio de contro-
le e eclusas, entre outros. A ampliação das 
condições de navegabilidade do Rio Madeira 
permite não só melhores condições nos flu-
xos de origem e destino da Zona Franca, mas 
também aumenta a eficiência do transpor-
te da produção agrícola do Oeste do Mato 
Grosso escoada pelos portos de Itacoatiara 
e Santarém. 

A emissão de poluentes, medida em gra-
mas de monóxido de carbono expelida por 
tonelada/quilômetro de produção de trans-
porte, é 2,6 vezes superior à norte-america-

na. De forma geral, 
é o modal rodoviá-
rio o maior emissor 
de gases de efeito 
estufa no setor de 
transportes, quando 
confrontado com os 
modais ferroviário e 
hidroviário. Temos 
menos ferrovias que 

o México, a Argentina ou a China. Os trens, 
entretanto, são alternativas mais econômi-
cas, seguras e eficientes que os caminhões, 
além de emitirem menos gases de efeito 
estufa. 

Segundo dados do governo norte-ame-
ricano, um caminhão com quatro litros de 
diesel de petróleo, transportando uma to-
nelada, percorre 25 quilômetros. Um trem, 
com a mesma quantidade de energia, é 
capaz de rodar 86 quilômetros. Já em uma 
hidrovia é possível percorrer 219 quilôme-
tros. Em um trajeto de 500 quilômetros, um 
comboio de embarcações por hidrovias seria 
capaz de transportar 10 000 toneladas de 
produtos. A mesma quantidade, em rodo-
vias, necessitaria de 278 caminhões. Porém, 
enquanto esses barcos consumiriam cerca 
de 21 toneladas de combustível, os cami-
nhões gastariam mais de 50 toneladas.

De acordo com o Ministério dos Trans-
portes os três modais: rodoviário, ferroviário 
e hidroviário apresentam diferenças impor-
tantes, em termos de eficiência energética, 
consumo de combustíveis e emissões de 
CO2, apresentadas na figura 3.

De acordo com o site Setorial News 
(apud site: www.redepetromg.com.br).

Diante de toda a vulnerabilidade do 
petróleo, que é um combustível fóssil não 
renovável, o Brasil passa a ocupar posição 
de destaque na produção e oferta de ener-
gias limpas, com destaques para o etanol 
e o biodiesel. Segundo dados da União da 
Indústria de Cana-de-açúcar, ano passado 
a utilização de etanol (álcool etílico) como 
combustível no país atingiu 13,4 milhões de 
litros. Mercado que se abriu em 1975, com 
a criação do programa nacional do álcool 
(Proálcool). 

Atualmente, 80% da produção brasilei-
ra de etanol é destinada ao uso carburante. 
Outros 15% são utilizados para exportação 
e apenas 5% para utilização alimentar, per-
fumaria e alcoolquímica. Com o aumento 
crescente do etanol como carburante, a pre-
visão do setor sucro-alcooleiro é que entre 
2012 e 2013 o país processe 700 milhões de 
toneladas de cana, com uma produção de 36 
bilhões de litros de álcool (dado retirado do 
site: http://ecen.com/eee30/s_trnsp9.htm).

Tabela 2 - Emissão de CO2 por 
tipo de combustível

Combustível CO2² (kg/l)

Gasolina 2,4

Diesel 2,69

Metanol 1,08

Etanol 1,5
Fonte: Goldemberg 1988, in Vasconcellos,E.

Tabela 3 - Modal de transporte e emissões

Modal de 
transporte

Hidróxido de 
carbono

Monóxido de 
carbono

Óxido
nitroso

Hidrovia 0,025 0,056 0,149

Ferrovia 0,129 0,180 0,516

Rodovia 0,178 0,536 2,866
Fonte: Secretaria dos Transportes do Rio Grande do Sul.
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CONCLUSÃO
Segundo o Painel Internacional de Mu-

danças Climáticas (IPCC), caso não sejam 
adotadas medidas restritivas, cerca de 25 
giga toneladas de CO2 serão emitidas por 
volta do ano 2100.

A quantidade de CO2 emitida em um 
país está fortemente ligada ao padrão de 
vida de seus habitantes e ao seu grau de 
desenvolvimento socioeconômico e tec-
nológico. A emissão depende da maior ou 
menor necessidade de eletricidade, calor, 
trabalho mecânico e do correspondente 
energético para as suas produções. Cerca 
de 50% das atuais emissões são de respon-
sabilidade dos países da OCDE. Entretanto, 
espera-se um crescimento menor da emis-
são desses países em comparação com a 
China e outros países em desenvolvimen-
to, fato que deve se constituir no principal 
contencioso internacional nos próximos 
anos, em função dos interesses conflitan-
tes e da grande heterogeneidade mundial 
quanto à conscientização e preocupação 
com essa questão.

A atividade de transporte é um compo-
nente-chave do desenvolvimento econômi-
co e da prosperidade humana e está aumen-
tando ao redor do mundo com o crescimento 
das economias mundiais. Mesmo se aconte-
cer um colapso econômico mundial, a ati-
vidade de transporte continuará crescendo 
a passos rápidos, exigindo combustível. O 
transporte de carga aumenta também mais 
rapidamente do que o transporte de passa-
geiros e isso deve continuar no futuro.

Haverá ainda um dispêndio regional pon-
derável do consumo de energia de transpor-
te, com as economias emergentes crescendo 
significativamente, como pode ser observado 
na figura 5.

Considerando o potencial de mitigação 
do setor de transporte, é importante en-
tender os efeitos que ele tem nas altera-
ções climáticas. Enquanto o GEE principal 
emitido é o CO2, outros poluentes e seus 
efeitos podem ser importantes para que 
sejam controlados e a mitigação deles 
pode ser feita por avanços tecnológicos ou 
operacionais, como a mudança dos modais 
de transportes.

Relatório do IPCC divulgado no início 
de maio de 2007 ratifica a importância de 
buscar alternativas ao petróleo e aos demais 
combustíveis fósseis que aceleram o aque-
cimento global (dado retirado do site: www.
ipcc.ch). O IPCC recomenda o investimento 
e a adoção de energias alternativas, citando 
os biocombustíveis.

Combustíveis de origem vegetal, como 
o biodiesel e o álcool etílico, apresentam 
emissões zero ou próximas a zero. De acor-
do com dados da agência de Proteção Am-
biental (EPA), o biodiesel permite redução de 
95% nas emissões dos gases de efeito estu-
fa (dado retirado do site: www.epa.gov). 

A Companhia de Transporte Metro-
politano de Bangalore (BMTC), da Índia, 
pode ser uma das primeiras empresas 
de transporte do mundo a ter um proje-
to aprovado no Protocolo de Kyoto. Sua 
proposta (troca de diesel comum por uma 
mistura com 20% de biodiesel) está sen-
do avaliada desde 29 de abril de 2007. Se 
aprovada, a empresa receberá créditos de 
carbono – documentos que valem dinhei-
ro, comprados por empresas da Europa 
e do Japão, por exemplo, que precisam 
emitir gases de efeito estufa além de suas 
cotas (dado retirado do site: www.pirelli-
clubtruck.com.br).

De acordo com empresa de consultoria 
ATA Participações, as empresas brasileiras 
têm potencial para obter créditos de car-
bono, inclusive no setor de transporte. Cem 
projetos brasileiros já foram registrados 
pelo protocolo de Kyoto. E, no total – en-
tre os projetos registrados e aqueles que se 
encontram em avaliação pelo Protocolo de 
Kyoto – 300 propostas foram encaminhadas 
por empresas brasileiras (dado retirado do 
site: www.pirelliclubtruck.com.br).
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