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O transporte marítimo de cabotagem teve uma evolução nos últimos 

anos no Brasil. Segundo a ANTAQ (2013) de 2003 a 2013 houve um 

aumento de 40% na sua utilização. Diante disso, o presente trabalho 

teve por objetivo analisar a utilização da cabotagem na logística 

brasileira comparando os custos e impactos ambientais na 

comparação com o transporte rodoviário. A análise foi realizada 

simulando os custos para os modais marítimo de cabotagem e 

rodoviário para uma determinada rota (ida e volta).  Os resultados 

demonstraram que o modal marítimo de cabotagem emite menos CO2 

na atmosfera e que tem maior competitividade para trajetos longos 

com uma quantidade superior a 5 toneladas. 
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1. Introdução 

 

 Para Confederação Nacional de Transportes (CNT 2013), o Brasil possui uma área 

costeira de 7,4 mil quilômetros e atuando em 17 pontos estratégicos localizadas nas regiões: 

Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Para Scholles (2013), a navegação de cabotagem, é aquela que 

ocorre no mar, na costa marítima, ligando apenas portos nacionais.  

Para Ballou (2006, p. 157), a grande vantagem da cabotagem é que os custos em 

perdas e danos resultantes desse meio de transporte são considerados baixos em relação ao 

outros modais. 

De acordo com Gerbelli (2012), as empresas, tem um custo estimado em sua logística, 

em média de 13,1% de suas receitas, considerando que esse fator requer medidas urgentes 

para redução de custo, o transporte de longa distância é o mais que tem contribuído, esse item 

é o responsável por 38% do gasto, seguido da armazenagem 18% e da distribuição urbana que 

é de 16%. 

Ching (2010, p. 195), o ponto crucial de uma boa dinâmica para a utilização maior da 

cabotagem, são os custos, algumas organizações estão repensando seus processos logísticos 

para fornecer  novas opções aos seus clientes. 

Para Christopher (2011, p. 13), a missão da gestão de logística é de planejar e 

coordenar todas as atividades necessárias para atingir os níveis de serviços desejados, com 

qualidade e ao menor custo. 

Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo analisar a utilização da cabotagem 

na logística brasileira comparando os custos e impactos ambientais na comparação com o 

transporte rodoviário. 

 

2. Cabotagem 

 

A cabotagem teve seu marco em 1890, quando a Companhia Lloyd Brasileiro 

começou a operar em navegação de cabotagem, de longo curso e interior. 

A legislação brasileira considera normalmente a cabotagem como sendo (lei 

10.893/04): “Navegação de cabotagem é aquela realizada entre portos brasileiros, utilizando 

exclusivamente a via marítima ou a via marítima e as interiores”. 
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Segundo o Regulamento para o Tráfego Marítimo Moura; Botter (2011) apud Medina, 

et al. (2010), a navegação mercante pode ser classificada em:  

 Longo curso: A realizada no tráfego marítimo mercantil entre os portos do Brasil e 

os portos estrangeiros.  

 Grande cabotagem: A realizada no tráfego marítimo mercantil entre os portos 

brasileiros e entre estes e os portos da Costa Atlântica da América do Sul, das Antilhas e da 

Costa Leste da América Central, excluídos os portos de Porto Rico e Ilhas Virgens.  

 Pequena Cabotagem: A realizada no tráfego marítimo mercantil entre os portos 

brasileiros, não se afastando a embarcação mais de 20 (vinte) milhas náuticas da costa e 

fazendo escala em portos cuja distância não exceda de 400 (quatrocentas) milhas náuticas. 

Considera-se também de pequena cabotagem a navegação realizada com fins comerciais entre 

a costa brasileira e as ilhas oceânicas brasileiras.  

 Alto-Mar: A realizada fora da visibilidade da costa;  

 Costeira: A realizada ao longo do litoral brasileiro, dentro dos limites de visibilidade 

da costa;  

 Apoio Marítimo: A realizada entre os portos ou terminais marítimos e as plataformas 

tripuláveis. 

A evolução tecnológica do transporte marítimo mundial é decorrente de diversos 

fatores, dentre os quais, destacam-se: o acondicionamento de carga, o nível de especialização 

da embarcação, o porte da embarcação e o sistema de propulsão (STOPFORD, 2004). 

A grande evolução tecnológica no acondicionamento de cargas foi o surgimento do 

contêiner em meados da década de 60. Devido à padronização de suas dimensões, os 

benefícios foram distribuídos ao longo de toda rede logística: facilidade para o exportador 

acondicionar a carga no local de origem, especialização de veículos de transporte terrestres 

(trens e caminhões), especialização da movimentação da carga nos terminais (centros de 

distribuição, portos etc.) e especialização das embarcações de transporte marítimo com o 

surgimento do navio porta-contêiner (MOURA; BOTTER, 2011). 

A unitização de carga facilitou o transporte e permitiu que empresas de navegação 

pudessem oferecer o transporte porta-a-porta (Figura 1). Hoje, as empresas possuem a 

disposição, além dos operadores logísticos, os centros de consolidação de carga, onde a carga 
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de diversas empresas é consolidada, ou seja, unitizada em contêineres que assim são 

transportados por via marítima ao porto de destino (MOURA; BOTTER, 2011). 

 

Figura 1 – Representação do uso de centro de consolidação de carga para transporte marítimo 

 

Fonte: Moura; Botter, 2011 apud Medina, et al. (2010) 

 

Esta melhoria em relação a cabotagem é perceptível ao analisar o crescimento do 

volume transportado em toneladas nos últimos 10 anos. De 2003 a 2013 o crescimento foi de 

40%, conforme o gráfico 1 a seguir. 

 

Gráfico 1 - Crescimento da Cabotagem de 2003 a 2013 

 

Fonte: Adaptado ANTAQ (2013) 

 

Para CNT (2013), a cabotagem irá agregar uma grande capacidade de carregamento 

por veículo, e assim um menor risco de roubos e avarias nas mercadorias, menor custo na 

manutenção de rodovias e menor emissão de CO2. Na figura 2 tem-se a quantidade de 

caminhões que podem ser substituídos com o transporte sendo realizado por cabotagem. 
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Figura 2: Capacidade de carga – comparações entre os modais rodoviário e marítimo de cabotagem 

 

Fonte: Adaptado de CNT (2013) 

 

 

Segundo Christopher (2011, p. 291), houve um aumento na conscientização aos 

danos ao meio ambiente e que isso poderá ser usado para mostrar os menores índices de 

emissão de poluentes que a cabotagem possui. Na figura 3 da A.P. Moller – Maersk Group 

(2013) mostra que a cabotagem tem um menor índice de emissão de poluentes, o modal 

marítimo emite em média 73,33% menos do que o modal rodoviário. 
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Figura 3 - Fatores de emissão de transportes 

 

Fonte: A.P. Moller – Maersk Group (2013) 

 

Conforme dados da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP 2013), no 

mundo, a emissão de CO2
  
no ano chega a 38 bilhões de toneladas. Para Gonçalves (2013), o 

transporte contribui com cerca de ¼ de todas emissões na atmosfera.  

No estudo apresentado pela CNT (2013), estima que até 2020, o transporte rodoviário 

será responsável por 88% das emissões de poluentes contra apenas 4% do modal marítimo. 

Barbosa (2013) relata que a cabotagem lida com excesso de burocracia. Cada vez que 

um navio de cabotagem atraca em um porto, ele preenche novamente todos os papeis da 

ultima parada, como se estivessem navegando por águas internacionais. Além disso, a 

tributação coopera para atrapalhar o setor. 

Para Santiago (2013), o navio que realiza o transporte de cabotagem, precisa de 42 

documentos diferentes para navegar com mercadorias. 

 

3. Metodologia 

 

O presente trabalho simulou rotas (Ida e Volta) de um mesmo produto partindo da 

cidade de Ribeirão Preto – SP para a cidade de Manaus – AM, conforme figura 4 abaixo. 
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Figura 4 - Rotas de Ida e Volta, Santos, SP x Manaus, AM e Manaus, AM x Santos, SP – Ribeirão Preto, SP x 

Manaus, AM e Manaus, AM x Ribeirão Preto, SP. 

 

Fonte: Adaptado Mercosul Line (2014) 

 

Nota-se que na figura 4, as rotas via cabotagem tem uma escala diferenciada, as 

escalas são devido ao transportador (marítimo), obter uma eficiência melhor de espaço de 

utilização do navio para ratear os custos entre os seus clientes e tornar a cabotagem mais 

competitiva.  

Em seguida levantaram-se os custos dos fretes do transporte de cabotagem e do 

rodoviário. A descrição dos itens levantados para o transporte de cabotagem foram:  

 Distância da ponta rodoviária de coleta;  

 Distância da ponta rodoviária de entrega; 

 Tipo de equipamento (container de 20 ou 40 pés); 

 Taxas portuárias; 

 Modalidade de transporte: porto/porto – porta/porta – porta/porto entre demais 

modalidades; 

 Carga perigosa ou não (caso a carga for perigosa, há adicional no frete); 

 Custos operacionais de frotas de navios;  
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 Distância entre porto de origem/destino;  

 Peso da mercadoria. 

A descrição dos itens levantados para o transporte rodoviário foram: 

 

 Deslocamento origem de carregamento;  

 Frete destino;  

 Tipo de veículos (¾, toco, truck, bitruck e carreta 27);  

 Tributação; 

 Pedágio ou Balsa;  

 Chapa (descarga); 

 Carga perigosa ou não (caso a carga for perigosa, há adicional no frete); 

 Custos operacionais de transportes; 

 Quantidades de entregas negociadas;  

 Peso da mercadoria. 

 

Levou-se em consideração na simulação a quantidade em toneladas do transporte, 

assim, foi necessário levantar as características dos principais caminhões utilizados no modal 

rodoviário e os containers utilizados no transporte de cabotagem. Nas tabelas 1 e 2 tem-se o 

resumo destas informações.   

 

Tabela 1 - Medidas dos containers de 20 e 40 pés 

Medidas de Contêineres 

Marítimo 

Equipamento Peso Comprimento 

Externa 

Largura 

Externa 

Altura 

Externa 
20 22.000 6,06 2,43 2,59 

40 27.000 12,19 2,43 2,59 

Equipamento Peso Comprimento 

Interna 

Largura 

Interna 

Altura 

Interna 
20 22.000 5,91 2,34 2,38 

40 27.000 12,04 2,34 2,38 

Fonte: Adaptado Brascargo (2014) 
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Tabela 2 - Medidas de carroceria de veículos 

Medidas de Carroceria 

Rodoviário 

Veículo Peso Comprimento Largura Altura 

¾ 3.000 5,40 2,20 2,15 

Toco 6.000 6,80 2,45 2,30 

Truck 14.000 7,90 2,45 2,50 

Bitruck 18.000 12,00 2,50 2,60 

Carreta 27.000 14,50 2,50 2,50 

Fonte: Adaptado Log Vision (2014) 

 

Por fim, levantou-se a emissão de CO2 emitida na atmosfera para cada um dos 

modais utilizados. Para os cálculos, utilizou-se a média de emissão CO2 fornecida na figura 2, 

onde a emissão para o navio varia entre 10 a 40Mt*p/km de carga transportada e o rodoviário 

entre 60 a 150Mt*p/km de carga transportada. Levou em consideração para o calculo o trajeto 

de ida e volta. 

 

4. Análise e discussão dos resultados 

 

Neste capítulo são discutidos os resultados da emissão de poluentes e da simulação 

dos custos para as rotas selecionadas. 

 

4.1. Comparação na emissão de CO2 

 

 A figura 3 comparou a rota via marítimo de: Santos – SP x Manaus – AM e Manaus  

– AM x Santos – SP, e via rodoviário de: Ribeirão Preto – SP x Manaus  – AM e Manaus  – 

AM x Ribeirão Preto – SP, comparando as emissões
 
na atmosfera terrestre entre a cabotagem 

e o rodoviário. Os valores considerados foram a média emitida de CO2 para os modais em 

análise. 
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Gráfico 2 - Emissor de Poluentes Ctns 40’ e 20’ – Carreta de 27 tons, Bitruck de 18 tons, Truck de 14 tons, Toco 

de 6 tons e ¾ de 3 tons (Ribeirão Preto, SP x Manaus, AM e Manaus, AM x Ribeirão Preto, SP) e (Santos, SP x 

Manaus, AM e Manaus, AM x Santos, SP) 

 

Fonte: Adaptado Vessel (2014), Mercosul Line (2014) 

 

A redução na emissão de CO2 (298,55 % menor) faz do transporte por cabotagem um 

importante modal para maior sustentabilidade da logística e um consequente apelo 

competitivo para diferenciação no mercado. Christopher (2011, p. 291) relata o aumento da 

conscientização dos impactos ambientais, assim, a cabotagem tem um importante apelo para a 

sua utilização.  

 

4.2. Simulação das rotas através do modal rodoviário e cabotagem 

 

Para essa simulação, foram cotados os fretes para as rotas selecionadas, está cotação 

foi realizada em julho de 2014. Os dados foram separados entre ida e volta e podem ser 

observado na tabela 3.  

 

 

 

298,55% MENOS CO2 NA 
ATMOSFERA TERRESTRE 

 

212.500 

846.930 
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Tabela 3 - Cotação de Frete de Ribeirão Preto, SP x Manaus, AM e Santos, SP x Manaus, AM (Regiões Sudeste 

e Norte) 

IDA VOLTA 

Ribeirão Preto, SP x Manaus, AM  Manaus, AM x Ribeirão Preto, SP 

Peso Rodoviário Cabotagem Peso Rodoviário Cabotagem 
3000 R$ 8.325,00 R$ 10.298,72 3000 R$ 4.170,00 R$ 6.928,23 

6000 R$ 11.100,00 R$ 10.298,72 6000 R$ 5.560,00 R$ 6.928,23 

14000 R$ 14.800,00 R$ 10.298,72 14000 R$ 7.700,00 R$ 6.928,23 

18000 R$ 18.030,00 R$ 10.298,72 18000 R$ 9.750,00 R$ 6.928,23 

27000 R$ 22.500,00 R$ 11.967,92 27000 R$ 13.000,00 R$ 9.287,52 

Fonte: Adaptado Mercosul-Line (2014) 

 

É importante observar que os fretes para cabotagem tem o mesmo valor  para a 

variação do peso de 3 a 18 toneladas, isso se deve porque os mesmos utilizam os containers 

de 20 pés. 

No gráfico 3, tem-se a comparação dos modais rodoviário e cabotagem no trajeto ida 

de Ribeirão Preto – SP  a Manaus – AM . Observa-se no gráfico 3 que o aumento na 

quantidade transportada é mais sensível ao modal rodoviário do que cabotagem. A cabotagem 

responde melhor ao aumento de escala transportada. Vale destacar ainda que uma quantidade 

inferior a 5 toneladas é mais viável a utilização do modal rodoviário. 

 

Gráfico 3 - Comparação do valor do frete (R$) dos modais rodoviário e cabotagem no trajeto ida de Ribeirão 

Preto – SP a Manaus – AM 

 

Fonte: Autoral (2014) 

 

 

Valor de Frete (R$) 

Capacidade de Carga (KG) 
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No gráfico 4 tem-se a Comparação dos modais rodoviário e cabotagem no trajeto 

volta de Manaus – AM a Ribeirão Preto – SP. A diferença entre o trajeto de ida e volta está no 

menor valor cobrado para volta, em ambos os modais analisados e verificado está diminuição. 

No entanto, está diminuição no valores são maiores para o modal rodoviário e assim, o 

transporte por cabotagem se torna competitivo apenas quando a carga é maior que 11 

toneladas.  

 
Gráfico 4 - Comparação do valor do frete (R$) dos modais rodoviário e cabotagem no trajeto volta de Manaus – 

AM a Ribeirão Preto – SP 

 
 

Fonte: Autoral (2014) 

 

Outra maneira de demostrar os dados desta simulação estão nos gráficos 5 e 6, onde 

a análise considerou o custo do transporte pela quantidade (t) transportada. Para os trajetos de 

ida e volta tem-se uma melhor observação da diferença entre os modais comparados.  

 

 

Gráfico 5 - Comparação do valor do frete (R$ / t) dos modais rodoviário e cabotagem no trajeto ida de Ribeirão 

Preto – SP a Manaus – AM 

Valor de Frete (R$) 

Capacidade de Carga (KG) 
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Fonte: Autoral (2014) 

Gráfico 6 - Comparação do valor do frete (R$ / t) dos modais rodoviário e cabotagem no trajeto volta de Manaus 

– AM a Ribeirão Preto – SP 

 
 

Fonte: Autoral (2014) 

 

 

5. Conclusão 

 

As principais conclusões deste trabalho são: 

A cabotagem demostrou ter um baixo impacto ambiental quando analisado a emissão 

de CO2, o que poderá proporcionar um diferencial competitivo ao seu favor em comparação 

com o modal rodoviário. 

Capacidade de Carga (KG) 

Valor de Frete (R$ / ton) 

Valor de Frete (R$ / ton) 

Capacidade de Carga (KG) 
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A cabotagem em comparação com o transporte rodoviário na rota selecionada, 

demonstrou ser mais viável em termos de custo para uma quantidade superior a 5 toneladas no 

trajeto de ida e 11 toneladas no trajeto de volta. Isto demonstra que a cabotagem é um 

transporte competitivo e que sempre deverá ser levada em consideração na configuração da 

rede de distribuição e de suprimentos logístico das empresas. 
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