
 

 

 

O transporte de açúcar e de contêineres para o porto de Santos visando à redução das 
emissões de co2. 
 

José Manoel Ferreira Gonçalves1 
 
SOS-Planeta – www.sosplaneta.com.br - jomafegoncalves@gmail.com 
 
RESENHA – O setor dos transportes vai ter dobrada sua demanda até 2050 e mais que dobrar as emissões de CO2. Para atenuar 

esse aumento se faz necessário o uso de meios de maior eficiência energética. Usar as ferrovias, e menos rodovias, aumenta a 
segurança nas estradas e diminui a degradação ambiental, fator de sérias consequências para as gerações atual e futuras. 
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INTRODUÇÃO:  
 
O Mundo emite todo ano cerca de 38 bilhões de toneladas de CO2

(2). A China e os Estados Unidos são 
responsáveis por quase 37% das emissões globais de CO2, enquanto o Brasil é o sexto maior emissor, sendo 
responsável, segundo a WRI por 2,63% das emissões mundiais, ou seja, emite 1,012 bilhões de toneladas de 
CO2 por ano.  

Estes dados são do World Resources Institute (WRI), que é uma organização não governamental na 
área ambiental, fundada em 1982 e sediada em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Trata-se de uma 
organização independente, não partidária e sem fins lucrativos, com um quadro de mais de 100 especialistas 
entre cientistas, economistas, especialistas em política, analistas de negócios, analistas estatísticos e 
cartógrafos. É financiado financiada pelo Fundo dos Irmãos Rockefeller (Rockefeller Brothers Fund) e pela 
Fundação MacArthur e ocupa alta posição na hierarquia do movimento ambientalista, podendo ser 
considerada como uma das principais “centrais de inteligência” dos grupos ambientalistas. Os dados são de 
2006 e incluem a controversa emissão das florestas. 

Diversos outros institutos e empresas divulgam dados relativos às emissões e há uma grande disputa 
entre relatórios conflitantes. Para que se tenha uma ideia dos disparates, o Brasil, a depender do relatório, 
ocupa desde o terceiro até o décimo oitavo lugar nas emissões totais. Os dados aqui apresentados 
representam o que há de brando e de mais próximo de um consenso acerca da questão, ainda que sejam 
veementemente rechaçados pelos respectivos governos. Há dados mais atuais, porém não gozam desta 
distinção. No gráfico abaixo, apenas como um importante dado adicional, além dos países, figura a União 
Europeia como um todo. 

 

 
GRÁFICO 1 – RANKING DE EMISSÕES DE CO2  
FONTE: WRI – WORLD RESOURCE INSTITUTE (2006) 
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Os dados mais atuais e de fonte confiável são os que foram publicados pela IEA (IEA, 2011) Agência 

Internacional de Energia – um organismo autônomo, criado em novembro de 1974, do qual são signatários 28 
países, especialmente os mais ricos, inclusive todos do G7 – International Energy Agency. Estes dados, ao 
contrário dos dados apresentados acima, desconsideram as emissões das florestas e do uso do solo e 
concentram-se nas emissões na produção de energia, entre as quais contabiliza-se as emissões geradas 
pelos transportes de cargas e pessoas. 

 

  
GRÁFICO 2 – EMISSÕES DE CO2 
FONTE - IEA, 2011 

 
Chama a atenção que, desconsideradas as emissões não provenientes da geração de energia, os 

números brasileiros caem a um terço, enquanto os dos demais países sofrem apenas ligeiras variações, algo 
em torno de dez pontos percentuais. Esse fato se justifica por vários motivos, mas dois deles são essências.  

O primeiro é inconteste e refere-se ao fato de nossa matriz energética ser a mais limpa do mundo, 
principalmente pela geração de energia elétrica por meio de hidrelétricas e pelo intenso uso do etanol no 
transporte de pessoas, entre outros, como o biodiesel, por exemplo. São fatores positivos que acabam por 
aumentar sobremaneira a diferença entre os números absolutos e os relativos. 

O segundo motivo é controverso, refere-se às emissões naturais, geradas principalmente pela 
biomassa florestal e pelas queimadas, número que no Brasil tem sido inflacionado pelas extensões 
amazônicas. A polêmica se dá pela disputa entre os países. Os especialistas brasileiros e o Estado como um 
todo têm reiteradamente reclamado dos métodos dos organismos internacionais, que superestimariam as 
queimadas brasileiras (que existem, mas estariam em claro descenso, segundo o governo), e subestimariam 
as grandes queimadas anuais em países como Estados Unidos e Canadá, por exemplo. Mesmo os números 
brasileiros têm sido contestados, o único Inventário Brasileiro de Emissões (1990/94) teria apresentado mais 
de uma dezena de incorreções. Sequer teria descontada a madeira industrializada das áreas desmatadas, 
tendo convertido tudo em fumaça (Miranda, 2008). Enquanto isso, os mesmos números dos países 
desenvolvidos seriam desconsiderados, como a média de 9.100 incêndios florestais que ocorrem por ano no 
Canadá e queimam uma área média 2,5 milhões de ha (Thecanadian encyclopedia, 2008)3. Para a Rússia, a 
estimativa conservadora seria de 12 milhões de ha/ano4. Para Austrália a estimativa seria de 7.400.000 de 
hectares de florestas queimadas por ano. 

Alijando-nos dessa disputa, ainda que reconhecendo que o Brasil tem sido prejudicado nestes 
levantamentos, se considerarmos apenas os onze maiores emissores de CO2 na produção de energia 
teremos a seguinte partição relativa. 

 

                                                                 
3
  http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A 1ARTA0002905 

4
  http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=2307039 
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GRÁFICO 3 – PARTIÇÃO RELATIVA 
FONTE: IEA, 2011 

 

O gráfico é suficientemente eloquente e seria natural que os países que ocupam mais da metade do 
gráfico sofressem severas pressões dos demais países. Mas esta ação é refreada pelo grande mercado 
consumidor que oferecem ao mundo. Com a plenitude da globalização da economia (já iniciada pelas 
navegações portuguesas e espanholas no século XIV), a maioria dos países que realmente pertencem ao 
mundo globalizado tem alguma vantagem, ainda que indireta, por evidente, nas emissões que geram riqueza 
nos demais países. Esse é um segundo fator que inibe uma ação mais peremptória das nações que, por sua 
vez, sofrem o efeito negativo naturalmente globalizado dessas emissões.  

Segundo a WRI, a geração de energia representa sozinha uma média de 75% da origem de emissão 
de CO2 no Mundo. O Brasil, como se viu, tem distribuição peculiar. A geração de energia aqui representa 
apenas 33% das nossas emissões. Na verdade, em comparação com a média mundial, o Brasil, pelo disposto 
acima, ou seja, pela alta participação do desmatamento no cômputo das emissões por um lado e pela grande 
participação de hidrelétricas e do etanol (energia limpa) na matriz energética por outro, possui o menor 
percentual de emissões decorrentes da geração de energia entre as grandes economias. 
 

 
GRÁFICO 4 – ORIGENS DAS EMISSÕES DE CO2 EM MILHÕES DE TONELADAS 
FONTE: WRI – WORLD RESOURCE INSTITUTE (2006) 
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Em termos globais, o transporte rodoviário é a atividade que gera a maior parte das emissões de CO2, 
acresce que esse setor tem crescimento previsto ao redor de 40% nos próximos 20 anos (PNUMA, 2009). 
Globalmente o transporte contribui atualmente com cerca 1/4 de todas as emissões de CO2 à atmosfera.  

Para que as concentrações atmosféricas se estabilizassem em, ou abaixo de, 550 ppm de CO2, o setor 
de energia, em nível mundial, necessitaria ser descarbonizado em, no mínimo, 60% até 2050. Para isso são 
necessárias significativas reduções nas emissões. Para que se obtenha a redução necessária no setor de 
transportes este terá necessariamente de passar por expressivas mudanças matriciais.  

O Brasil tem uma clara perspectiva de crescimento econômico nos próximos anos e o transporte terá 
nesse crescimento um papel estratégico. Caso a matriz de transportes não seja transformada para, por 
exemplo, maior utilização da ferrovia, menos poluidora, a expansão da economia trará uma grande e funesta 
contribuição: o aumento do aquecimento global. Entre outros, um grande vetor neste sentido é a discrepância 
da matriz de transportes brasileira quando comparada às demais matrizes do mundo, seja entre os países 
desenvolvidos, seja entre os BRICS5. 
 

DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
 

Dos 335 milhões de toneladas emitidos para geração de energia no Brasil, 140 milhões referem-se 
exclusivamente aos transportes. Este alto índice de contribuição tem vários motivos, alguns já apontados 
acima, porém a modalidade de transporte rodoviária eleita pelo país tem participação significativa neste 
número. Construídas em meados do século XIX, as malhas ferroviárias brasileiras operam com 30.223 
quilômetros de linhas de tráfego. A estrutura é obsoleta, apenas 1.916 km dos trilhos são eletrificados, a 
maioria absoluta dos trens é impulsionada pela queima de óleo diesel. Do total dos trilhos, 24.700 km foram 
construídos em bitola de 1,00 m e os 5.290 restantes em bitola de 1,60. Diferença que, por óbvio, dificulta o 
tráfego integrado entre os diferentes trechos.  

Privatizada em 1998, a rede ferroviária nacional é operada atualmente por oito concessionárias. 
Conforme a Associação Nacional de Transportes Ferroviários, já foram investidos, desde a privatização, 4,5 
bilhões de reais pelas empresas integrantes do sistema, retomando o crescimento da produção de 138 para 
185,5 bilhões de TKUs6 em 2003 e crescendo ano a ano a partir daí. No mesmo ano foi lançado um Plano de 
Revitalização das ferrovias, dividido em três etapas: a restauração de trechos precários; superação dos 
trechos críticos dos principais corredores de exportação que alimentam os portos exportadores e, por último, o 
Programa de Expansão da Malha Ferroviária e redução do chamado custo Brasil.  

As ferrovias que atendem ao Porto de Santos, por exemplo, atualmente transportam apenas 13% da 
movimentação total do Porto. Apesar do crescimento do transporte ferroviário que o país vem observando 
desde 1998, quando foram privatizadas, já que o poder público brasileiro havia olvidado delas há décadas. 
Esse transporte em Santos ainda é reduzido em face da pouca abrangência das malhas ferroviárias com 
acesso ao Porto (LACERDA, 2005).  

Importa destacar que o transporte ferroviário, se comparado ao rodoviário, permite ainda um aumento 
da produtividade nas operações dos terminais, por movimentar uma quantidade maior de carga em uma 
mesma área de cais. 

A priorização do transporte rodoviário, como acontece no Brasil, deixa de lado outros modais com 
maior eficiência energética. Com a migração de modais obter-se-ia de uma só vez a redução nos custos 
diretos de transportes e, por conseguinte, menor emissão de gases nocivos ao meio ambiente e destrutivos 
da camada de ozônio. Para que se tenha uma ideia comparativa e melhor se entenda a situação brasileira, a 
participação do transporte rodoviário no Brasil é de 62%, em contraponto com 32% nos Estados Unidos, país 
com área territorial semelhante a nossa, ainda que de economia e desenvolvimento tecnológico notadamente 
mais desenvolvidos. O gráfico abaixo dá um panorama das matrizes modais, justapondo três países ricos e 
três países do BRICS.  
 

                                                                 
5
  Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

6
  TKU – Toneladas por quilômetros úteis – A produção em TKUs é obtida multiplicando-se a tonelagem transportada pela distância 

percorrida. Na prática, um TKU é uma unidade física que representa o esforço necessário para transportar uma tonelada por um 
quilômetro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
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GRÁFICO 5 – MATRIZ DE TRANSPORTES NO MUNDO 
FONTE: WORLD RESOURCE INSTITUTE (2006) 

 
Eficiência Energética Dos Modais 
 

O modal rodoviário, para uma mesma tonelagem em semelhante distância emite 244% mais gás 
carbônico que o modal ferroviário e 770% mais CO2 que o aquaviário. Por exemplo, o transporte de uma 
tonelada por 1.000 km, consumiria aproximadamente 40 litros de diesel na via rodoviária; 11,6 litros na malha 
ferroviária e 4,6 litros no modal aquático. Se levarmos em consideração a idade e estado da frota rodoviária 
perceberemos que os litros de diesel convertidos por caminhões geram ainda mais gás carbônico que os dois 
outros meios de transporte em tela. 
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GRÁFICO 6 – CONSUMO MODAL EM LITROS POR 1.000 TKUS 
FONTE: ESTUDO DA HARVARD BUSINESS SCHOOL SOBRE COMPETIÇÃO DA FERROVIA NO BRASIL - 2008 

 
Outro dado: para se transportar 10 mil toneladas por via rodoviária seriam necessários 278 caminhões 

e 556 homens, entre motoristas e ajudantes; enquanto o comboio férreo, além de não oferecer perigo aos 
próprios e demais usuários das rodovias nem lentidão nas pistas, seria tripulado por apenas 12 profissionais, 
fator de segurança e de economia (PEREIRA, 2002). 

A conquista de market share da ferrovia tem orientação por tipo de produto, fazendo com que alguns 
deles, como minério e commodities agrícolas, tenham uma elevada participação. No entanto, há exceções 
mesmo, por exemplo, por tipo de produção agrícola.  

[SLN1] Comentário: Os números do 

Brasil tive de rearranjar porque a 

soma dos percentuais dava apenas 

96%, quando, como os demais, 
deveria dar 100%. 
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GRÁFICO 7 – MARKET SHARE VIA RODOVIA DOS PRINCIPAIS PORTOS 
FONTE: ILOS (2009) – (PERCENTUAIS INDIVIDUAIS POR PRODUTO) 

 
Estudo de Caso – Açúcar e Contêiner 
 
Ao focar-se especificamente o Porto de Santos, identifica-se o expressivo volume de movimentação de cargas 
de contêineres e de açúcar. Esse porto movimentou 13,9 milhões de toneladas de açúcar e 2,2 milhões de 
TEU’s7 (CODESP, 2009). 
Tanto as cargas de açúcar quanto as de contêineres estão em processo de migração para a ferrovia, mas 
atualmente ainda dependem da expressiva utilização de caminhões. Para mais bem mensurar o volume 
necessário de transporte para atender a demanda de açúcar e contêineres, é preciso localizar a origem das 
cargas com destino ao Porto de Santos.  
 
Açúcar 

 
A partir de um levantamento com as 115 principais usinas que se servem do Porto de Santos para 

exportar seu produto, ao ponderar-se o volume produzido por cada usina e sua respectiva distância, encontra-
se que a necessidade de transporte é de 3,7 bilhões de TKU`s de transporte rodoviário.  

Utilizando o transporte exclusivamente rodoviário, são emitidos anualmente 604 milhões de quilos de 
CO2, o que representa 0,432% do total das emissões brasileiras oriundas do transporte. Ao utilizar-se a 
intermodalidade com a ferrovia, o transporte de açúcar irá reduzir sua emissão em 312 milhões de quilos 
anuais de CO2 o equivalente a 0,209% das emissões do transporte brasileiro, o que significaria a redução de 
52% das emissões em comparação com o que é emitido atualmente.  

 
Contêiner 
 

Ao ponderarmos as distâncias (em quilômetros) por suas respectivas origens e pelos respectivos 
volumes (em toneladas) chegamos à demanda necessária de transporte rodoviário até o Porto de Santos, que 
é de 2,9 Bilhões de TKU`s. 

A distância média de cada origem até o porto é de 258 Km. A demanda de 2,9 milhões de TKU`s 
representa o consumo anual de 117 milhões de litros de diesel. Considerando o parâmetro mundial de que a 
queima de 1 litro de diesel representa a emissão de 4 Kg de CO2, o potencial de emissão de CO2 a partir da 
queima deste combustível é de 468 milhões de quilos. Este volume representa cerca de 0,343% do total das 
emissões brasileiras oriundas dos transportes.  

As respectivas emissões estão sintetizadas na figura abaixo. 

                                                                 
7
  TEU – Twenty Equivalent Unit – Capacidade de 20 pés (Tanto o contêiner de 20 quanto 40 pés, comportam no máximo 27 

toneladas). 
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A PARTIR DO CONSUMO DE TKUS E A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS MODAIS, 

É POSSÍVEL MENSURAR A EMISSÃO DE CO2

Contêineres

Logística Atual para o Porto de Santos – Origem Grande 

SP, ABC, Região de Campinas e Vale do Paraíba

TKU  Rodoviário 
Direto 

2.943449.734

EMISSÃO ATUAL DE CO2  em Kg/ano:  468 milhões

Transformação de Modal

40 l/mil TKU
Consumo atual de 

diesel em litros:

117 milhões 

4 Kg/l

[EMISSÂO ANUAL BRASILEIRADE TRANSPORTES – 140 bilhões de Kg/ano] 

0,334 % das emissões brasileiras de transportes

Açúcar

Logística Atual para o Porto de Santos – Origem do 

Interior de São Paulo

TKU Rodoviário
Direto

3.780.215.114

EMISSÃO ATUAL DE CO2  em Kg/ano:   604 milhões

Consumo

atual de diesel:

151milhões

40 l/mil TKU

4 Kg/l

[EMISSÂO ANUAL BRASILEIRADE TRANSPORTES – 140 Milhões de Toneladas/ano] 

0,432 % das emissões brasileiras de transportes

TKU Ponta

Rodoviária
901.058.327

TKU Ferrovia
2.588.840.597

Rodovia - 40 L/Mil TKU

Ferrovia – 11,6 L/Mil TKU

CONSUMO

DE DIESEL – L

66 Milhões

EMISSÃO ATUAL DE CO2  em Kg/ano:  264 milhões

Redução de 204 milhões de Kg por ano – 0,145% do emitido 

pelos transportes no Brasil

TKU Ponta

Rodoviária
591.566.833

TKU Ferrovia
4.761.460.564

Rodovia - 40 L/Mil TKU

Ferrovia – 11,6 L/Mil TKU

CONSUMO

DE DIESEL – L

78 Milhões

EMISSÃO ATUAL DE CO2  em Kg/ano:  312 milhões

Redução de 292 milhões de Kg por ano – 0,209% do emitido

pelos transportes no Brasil

4 Kg/l
4 Kg/l

Contêineres Açúcar

 
QUADRO 1 – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
FONTE: CÁLCULO BASEADO NOS DADOS DO ESTUDO DA HARVARD BUSINESS SCHOOL SOBRE FERROVIA NO BRASIL – 2008 

 
Para a transformação do modal de transportes e a migração para a ferrovia, é necessário operar com a 

intermodalidade, já que a origem das cargas raramente está muito próxima da malha ferroviária.  
Para a interligação das usinas produtoras de açúcar junto à ferrovia é necessário que os caminhões 

percorram em média 65 Km, o que gera o consumo de 592 mil TKU`s. Ao ingressar na ferrovia, o trajeto em 
quilômetros tende a ser maior, já que a ferrovia possui trajetos mais longos devido à baixa capacidade de 
rampas. A distância média da intermodalidade é de 540 Km, o que representa o consumo de 5,3 bilhões de 
TKU`s, em contraponto com o consumo exclusivamente rodoviário de 3,7 bilhões de TKU`s. 

Para o transporte de cargas em contêineres da origem até o Porto de Santos, é necessário conciliar o 
trajeto rodoviário médio de 55 Km, o que gera a demanda de 901 mil TKU`s, associados ao percurso 
ferroviário médio de 118 KM – 2,5 bilhões de TKU´s. Isso revela a necessidade de transportes de 3,489 
bilhões de TKU`s, em contrapartida aos 2,9 bilhões de TKU`s caso fossem utilizadas exclusivamente as 
rodovias. 

No entanto, o aumento de TKUs necessários para a prática da intermodalidade é amplamente 
compensado pela maior eficiência energética dos modais a serem utilizados. Enquanto o modal rodoviário, 
como se viu, consome 40 litros de diesel a cada mil TKUs, a ferrovia consome apenas 11,6 litros. 

Este raciocínio fica mais evidente e quiçá mais bem sintetizado no quadro abaixo. 
 

 
QUADRO 2 – REDUÇÃO DA EMISSÃO COM A TROCA DO MODAL RODOVIÁRIO PARA O INTERMODAL NAS CAGAS DE AÇÚCAR E DE 
CONTÊINERES AO PORTO DE SANTOS 
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Ao utilizar exclusivamente o modal rodoviário, são emitidos anualmente 468 milhões de quilos de CO2, 
o que significa 0,334% (extremamente expressivo se levar-se em conta que estamos falando de apenas dois 
tipos de transporte a um único porto) das emissões anuais do Brasil em relação ao transporte. A migração 
para a intermodalidade proporcionaria a redução anual de 204 mil toneladas, o que representaria uma 
redução de 48% em relação às emissões atuais. 

Além do exposto, para que haja efetividade na viabilidade no transporte ferroviário, é necessário obter 
ganhos de escala, através do carregamento de elevados volumes em poucos pontos de concentração de 
carga. Ao observamos a concentração das usinas produtoras de açúcar e polos que demandam contêineres, 
é possível identificar grande pulverização. Este fato dificulta a mobilização da carga e, consequentemente, 
diminui a atratividade da ferrovia. No entanto, é possível solucionar este aspecto e ainda formar um modelo de 
negócio extremamente lucrativo. O que tem impedido que isto aconteça é o alto investimento inicial 
demandado. 

O quadro abaixo demonstra que tem havido um ganho na participação do modal ferroviário quanto ao 
transporte de contêineres. Entre 2004 e 2008 houve um crescimento de 66% de embarques no total, embora 
isso represente apenas um aumento de 11% na participação relativa, já que a demanda por transportes 
cresceu 49% no período. Esse número acanhado demonstra que os investimentos anunciados com estrondo 
pelas concessionárias para depois de 2003 se mostram insuficientes para mudar a realidade que as mesmas 
diziam ter chegado para mudar. 

 
GRÁFICO 8 – PARTIIPAÇÃO DA FERROVIA NA LOGÍSTICA DE CONTÊINERES - BRASIL 
FONTE: CODESP (2009) 

 
CONCLUSÕES: 
 

Por meio de maior espaço para os modais de transporte diferentes do rodoviário, o Brasil poderá vir a 
alcançar os padrões internacionais da área. Se adotássemos aqui o padrão norte-americano de priorização da 
rede ferroviária, por exemplo, ainda que reconheçamos as diferenças abissais entre as possibilidades de 
investimento de cada um desses países, pode-se vislumbrar uma economia de até 1 bilhão de dólares por 
ano, além da (talvez mais importante) externalidade positiva relativa à diminuição das emissões nacionais.  

Por sua vez, o porto de Santos recebe diariamente cerca de 10 mil caminhões, responsáveis por levar 
85% da carga movimentada anualmente pelos seus terminais (VALOR, 2010). A maior concentração 
rodoviária se dá no transporte de contêineres, que tem cerca de 97% de seu volume movimentado pelo 
sistema Anchieta–Imigrantes, que corta a Serra do Mar. São hoje 30 milhões de toneladas que, segundo 
projeção do próprio porto, devem chegar a 84 milhões em quinze anos.  

As apostas variam, mas calcula-se que a proporção dos contêineres levados a Santos por ferrovia 
possa alcançar de 30% a 40% nos próximos anos. Isso significaria até 33 milhões de toneladas em 2024, – 
um mercado promissor, tendo em vista que hoje se calcula em 1,1 milhão de toneladas a carga levada por 
ferrovia.  
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A prioridade do setor ainda é o transporte de ferro, aço e minério. Consoante Moveleiro (2010), para 
ser competitivo nos demais setores, o transporte intermodal precisa desfrutar de uma estrutura adequada de 
transbordo e de estocagem das mercadorias. Mas para tanto é preciso que haja políticas de Estado e não 
apenas políticas de governos, como se vê reiteradamente nos governos que se sucedem no Brasil. Os custos 
de implantação da infraestrutura só podem ser considerados elevados se não forem consideradas as 
externalidades positivas, ou seja, o ganho ambiental. Importa destacar que todo o investimento neste sentido 
pode ter retorno garantido por contratos prévios, apenas que este retorno se dá a médio e longo prazo. 
Finalmente, não podemos esperar que as coisas mudem se fizermos sempre o mesmo. 

Há neste contexto a questão cultural, o brasileiro se acostumou a conviver com filas gigantescas de 
caminhões engalfinhadas aos automóveis de passeio, mistura nas mais das vezes sinistra. Eis aí outra 
externalidade ultrapositiva da intermodalidade. Necessitamos também de uma reformulação jurídica 
desburocratizante e desconcentradora no processo de concessões para garantir, mediante preço justo de 
mercado, acesso a todos os interessados e evitar o monopólio do uso dos trilhos, estações e hubs, a todos.  

A mudança na matriz dos transportes no Brasil em geral e ao porto de Santos em específico será 
salutar aos cofres do país, dada a economia que teríamos, ainda que mais acertado fosse falar do desperdício 
atual em vez de economia futura. Contudo, há outros fatores de relevância a serem considerados. A 
implantação e/ou reforço da intermodalidade seria fator de segurança nas estradas, dado o vultuoso número 
de acidentes envolvendo caminhões. Mas a principal externalidade é aquela referente à redução dos 
malefícios ambientais. Mais que economia monetária; saúde pública (redução de acidentes e de problemas 
respiratórios) e meio ambiente limpo compensam os investimentos nas instalações da infraestrutura 
ferroviária. Não obstante, a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática, (CQNUMC) 
que é o órgão encarregado de aprovar os projetos de redução de emissões, de acordo com as metodologias 
aprovadas pelos cientistas do IPCC, o Painel do Clima da ONU, reunindo as maiores autoridades sobre o 
assunto, analisou até o momento apenas 36 projetos do setor de transportes visando à redução, via MDL, o 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 

Apenas quatro deles foram aprovados em todo o mundo, (nenhum projeto prevendo mudança do 
modal de cargas), o que, por óbvio, é muito pouco, especialmente se considerada a importância do setor dos 
transportes e o peso nas emissões mundiais. Para que se tenha uma ideia do quanto é irrisório este número, 
o setor elétrico tem mais de 3.800 projetos em validação ou aprovados. 

O Brasil colaborou com apenas um projeto, que, aliás, teve a aprovação negada pela CQNUMC. Era 
um projeto de fabricação de biodiesel a partir do óleo descartado, com uma redução de 410.417 toneladas de 
CO2 por ano.  

Como, espera-se, ficou demonstrado em nosso estudo de caso, a intermodalidade tem um potencial 
redutor de emissões de grandeza nacional. Por outro lado, como também se procurou demonstrar aqui, os 
transportes no Brasil representam 42% do total de emissões energéticas e, mais importante, 90% das 
emissões do transporte são derivadas do transporte rodoviário. Então, à guisa de conclusão: ainda que não 
possamos aqui dar um número suficientemente confiável quanto a isso, porque isso dependeria de 
investigação específica neste sentido, pode-se afirmar que migrar para intermodalidade inclusive nas demais 
cargas e demais portos brasileiros, os que não foram objeto deste estudo, é a forma mais efetiva no caso 
brasileiro de obter-se redução concreta nas emissões.  

Abstemo-nos de comentar neste artigo os últimos e alvissareiros anúncios governamentais relativos 
aos novos trechos rodoviários e ferroviários por não se constituírem esses em escopo deste estudo.  
 
 


