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RESUMO

Entre os principais problemas da atualidade associados ao meio ambiente estão a poluição, o desmatamento, as queimadas, o aquecimento 
global, problemas estes provocados principalmente por diversas atividades humanas. Uma das grandes causas dessa degradação ao ambiente é o 
setor de transporte, que realiza um serviço crucial de movimentação de pessoas e cargas diversas, e para isso, conta com cinco diferentes modais: 
rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário e aeroviário. O trabalho de pesquisa enfatizou o transporte de cargas, visto sua importância para o 
desenvolvimento econômico do país, já que ele é responsável pelo escoamento da maior parte dos produtos entre as regiões. A ausência deste 
serviço é capaz de inviabilizar qualquer área, uma vez que ele é responsável pelo transporte de matérias-primas para as indústrias, e em seguida, 
dos produtos para os consumidores. Por isso, o objetivo geral foi estudar os diferentes setores de transporte de cargas e buscar alternativas para 
reduzir os impactos ambientais resultantes da má distribuição deste serviço entre os modais. O modal rodoviário de cargas é o modal com a 
maior disponibilidade no país, com participação de 61,10%, possuindo maior atividade que na Rússia, no Canadá e nos EUA. Apesar de ter a 
mesma extensão territorial que o Brasil, estes países têm um sistema ferroviário melhor, que é mais sustentável. Os principais impactos 
ambientais relacionados ao transporte de cargas dos modais analisados são a poluição da água e do solo, os ruídos, as emissões de CO2, NOx e 
outros gases poluentes, e a geração de resíduos sólidos; impactos estes que podem aparecer em diferentes níveis de acordo com as 
características de um veículo e modal transportador. Para o controle destes impactos existem diversas resoluções, mas a fiscalização para o 
cumprimento da legislação brasileira ainda é falha. Existem ainda alternativas, propostas no Brasil e em outros países, como a melhoria na 
logística do país, a implantação de um novo sistema de transporte, a combinação entre os diferentes modais existentes, a ampliação da malha 
ferroviária, a melhor capacitação dos motoristas, a introdução no mercado de veículos mais sustentáveis e o incentivo à perícia ecológica nas 
principais fases de implantação de um sistema de transporte, com o intuito de minimizar os impactos ao meio ambiente. Após a caracterização 
dos diferentes modais transportadores, foi realizado um estudo de caso com três empresas do transporte rodoviário de cargas, por meio de 
questionários. Com a análise dos dados coletados no estudo de caso e através da quantificação de consumo, emissão média de CO2 dos veículos 
das empresas e valor de benefício (economia) com o consumo de combustível em melhores estradas, foi possível chegar à algumas conclusões, 
entre elas: os principais impactos ambientais relacionados a poluição atmosférica estão ligados aos combustíveis utilizados no transporte, a 
condição das estradas pode interferir na quantidade consumida de combustível e no custo com manutenção da frota, a manutenção inadequada 
dos veículos pode acarretar em diversos impactos ambientais, e a inexistência de legislação que estabeleça limite à emissão de CO2 envolvendo 
motores a diesel. Com isso, o trabalho sugere que ajustes na legislação brasileira poderiam ser realizados, uma vez que o CO2 tem grande 
potencial poluidor e aponta para um constante crescimento de emissão nos próximos anos.
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