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RESUMO

A competitividade no agronegócio exige que os produtores adotem métodos e procedimentos que possam auxiliar no planejamento e na 
organização de suas atividades, indo também para as questões operacionais do seu negócio não somente ao planejamento produtivo, mas 
mostrando que as atividades e produções antes desenvolvidas somente dentro da porteira das fazendas, agora também se destacam fora delas. 
Na cadeia logística do agronegócio o transporte possui grande importância para disponibilizar os produtos até o cliente consumidor. Segundo os 
dados econômicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o Brasil é o segundo maior produtor de grãos no mundo com uma produção 
de 116 milhões de toneladas por ano. No entanto gera alguns impactos negativos em virtude, principalmente, das emissões de carbono no 
transporte dos grãos. No Brasil, as emissões de CO2, também vêm aumentando gradativamente e, estas emissões estão diretamente associadas à 
queima de combustíveis fósseis. O desafio para as empresas reside na redução dos custos e dos riscos associados, tendo que lidar com as 
exigências de redução nas emissões. Repensar um mundo de carbono restrito exige o desenvolvimento de estratégias capazes de lidar com esse 
novo contexto de mercado, buscando obter vantagem competitiva. As empresas têm alcançado alguns benefícios com a redução voluntária das 
emissões de gases de efeito estufa como o carbono, por isso é importante optar por modais menos agressivos ao meio ambiente, ou seja, da 
transferência de volume das rodovias para o transporte hidroviário que são menos poluentes. O transporte aquaviário tem um custo menor se 
comparado ao rodoviário; reduzido consumo de combustível; grande capacidade de transporte; melhores condições de segurança, gerando 
menores índices de avarias; e menor impacto ambiental. A Cidade de Barcarena no Estado do Pará, é um município que possui uma área 
estratégica para o escoamento de grãos, o investimento iniciado no terminal portuário em estudo permitiu transformar e alavancar o 
desenvolvimento no norte do país, melhorando a logística de grãos, gerando uma alternativa mais eficiente, econômica e rápida para o 
escoamento dos grãos brasileiros para o mundo. O presente trabalho tem como objetivo Analisar o transporte de grãos entre o modal hidroviário 
e o modal rodoviário identificando o mais sustentável para o transporte através da verificação da emissão de carbono no meio ambiente em um 
terminal de grãos de Barcarena. A primeira etapa para a realização do inventário de GEE foi definir o ano base para esta atividade, que neste 
trabalho ocorreu com informações de 2018, para a confecção do inventário optou-se pela metodologia do Programa Brasileiro GHG Protocol, que 
tem como objetivo promover uma cultura corporativa de caráter voluntário para a identificação, o cálculo e a elaboração de inventários de 
emissões de GEE. A metodologia de cálculo converte as emissões de cada GEE (CH4, CO2, N2O, etc.) para toneladas equivalentes de CO2 (tCO2e) 
com base no seu potencial de aquecimento global (PAG). A coleta de dados foi feita primeiramente através dos relatórios emitidos mensalmente 
pelo terminal e de informações recebidas de funcionários e caminhoneiros. Para a mesma quantidade de grãos a ser transportada (40 mil 
toneladas) foram utilizados para o transporte rodoviário 75 mil litros de combustível, enquanto que para o transporte hidroviário foram utilizados 
40 mil litros de combustível. No que se refere a emissão de CO2, o transporte rodoviário emitiu mais de 2 milhões de toneladas de CO2, enquanto 
que o transporte hidroviário emitiu pouco mais de 1 milhão de toneladas de CO2. O tempo para transporte dos grãos também é fator importante, 
pois ganha-se um dia quando optado pelo transporte hidroviário. Conclui-se, portanto, que no ano de 2018 o transporte hidroviário no porto de 
Barcarena se comportou de maneira mais sustentável no quesito emissão de CO2 do que o transporte rodoviário.
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