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BRASIL: 10º PIB mundial (FMI, 2005)( , )
x 

PIB per capita abaixo da média mundial (Cia World Factbook, abril 2008)

4º país em extensão geográfica



LUGAR PAÍS KM

1º Rússia 17.075.200

2º Canadá 9.984.670

Segundo dados de Kasnakoglu (2004),
Brasil, China, Estados Unidos, Índia,
França e Alemanha são responsáveis por:

50% d PIB di l
3º Estados Unidos 9.631.418

4º China 9.596.960

5º Brasil 8.511.965

50% do PIB mundial
40% do PIB mundial da agricultura
65% da população da agricultura mundial
50% da produção mundial de alimentos 

6º Austrália 7.686.850 

7º Índia 3.287.590

8º Argentina 2.766.890

p ç
(calorias)
50% do consumo mundial de alimentos 
(calorias)
40% d t ã di l d i lt9º Cazaquistão 2.717.300 

10º Sudão 2.505.810

Área Geográfica da CIA - The World Fact Book 2008

40% da exportação mundial da agricultura
40% da importação mundial da agricultura
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PRODUÇÃO AGRÍCOLAPRODUÇÃO AGRÍCOLA

83 ilhõ d t l d 2000• 83 milhões de toneladas em 2000 para
• 113 milhões estimados na safra 2004/5,           

segundo dados da CONAB (2005).

• Nesse mesmo período:
– área de plantio cresceu 29% 
– produtividade média do País, 43%.

• O setor de armazenagem, no entanto, não 
acompanhou esse ritmo de crescimento.. 



ARMAZENAMENTOARMAZENAMENTO
• O Brasil consegue armazenar atualmenteO Brasil consegue armazenar atualmente 

apenas 70% da safra que colhe por ano. 

• Nos EUA, a capacidade de armazenamento é 
2,5 vezes a produção. 

• O maior gargalo de estocagem no Brasil ocorre 
f d d ti i ã tinas fazendas, onde a participação atinge 

apenas 0,3% da produção, ante:
– 65% nos Estados Unidos65% nos Estados Unidos, 
– 80% no Canadá, 
– 50% na União Européia e 
– 40% na Argentina. 



ESPAÇOS DE ARMAZENAGEMESPAÇOS DE ARMAZENAGEM

• De acordo com informações de produtores do Estado do Mato• De acordo com informações de produtores do Estado do Mato 
Grosso, o crédito para esse segmento não é fácil,

• Cerca de 70% das unidades instaladas são feitas a produtores• Cerca de 70% das unidades instaladas são feitas a produtores 
que utilizam capital próprio, na maioria das vezes vencidos pela 
burocracia bancária. 

• A esse propósito, cabe destacar um problema singular vivenciado 
pela CONAB nas áreas de fronteira agrícola, quando da busca por 
espaços de armazenagem, especialmente para os produtos arroz p ç g , p p p
e milho, no período da colheita. 

• Constata-se que os detentores de infra-estrutura, na sua grande q , g
maioria focados na soja, preferem manter seus armazéns vazios 
a alugar para o Governo e assim correr riscos da não liberação 
dos respectivos espaços, quando a soja, razão do seu negócio, 
estiver sendo colhidaestiver sendo colhida



CUSTOS DE ARMAZENAGEMCUSTOS DE ARMAZENAGEM

Aluguel mão de obra depreciação de instalações e• Aluguel, mão de obra, depreciação de instalações e 
equipamentos de movimentação – são fixos e 
representam elevada parcela sobre os custos de 
armazenagem. 

• O preço dos Commodities agrícolas desconsideram porO preço dos Commodities agrícolas desconsideram, por 
exemplo, distância dos centros de comercialização. 

i é d i i d d d d• competição até certo ponto administrada, dependendo: 
– da oferta de capacidade de armazenagem das empresas 

multinacionais e cooperativas;
– do monopólio de compra;
– da precária infra-estrutura modal; 
– do baixo percentual de armazéns nas propriedades, que força o p p p , q ç

produtor, no menor espaço de tempo possível a realizar sua 
comercialização



PERDAS AGRÍCOLASPERDAS AGRÍCOLAS
• IBGE indicadores agropecuários (1997/2003) apud CONABIBGE, indicadores agropecuários (1997/2003) apud CONAB 

(2005) detectou que, anualmente são perdidas 
aproximadamente 10 milhões de toneladas de grãos nos 
processos de armazenagem e distribuição. 

• Cálculos da Kepler Weber, empresa fabricante de equipamentos 
para armazenagem, mostram que dessas deficiências resultaram 

d t dperdas em torno de

• 13% das safras, no período entre 1997 e 2003, 

• equivalente a 81,5 milhões de toneladas de grãos. 

• Com base nessas estatísticas, pode-se efetuar um paralelo 
afirmando que a cada 10 anos uma safra inteira é perdida, fruto 
das ineficiências observadas nas diversas etapas do escoamento 
d d ãda produção.





PRODUÇÃO AGRÍCOLA NACIONAL (arroz, milho e soja ~ 90% prod. Nacional)

• ________________________________________________________________________________________________
• | | | |
• PRODUTOS AGRÍCOLAS | ÁREA (ha) |  % PARTIC. | PRODUÇÃO (t)      | % PARTIC.
• _______________________________________|_______________|___________|________________|___________

T O T A L 47 272 201 100 0 136 050 328 100 0• T O T A L .............. 47 272 201 100.0 136 050 328 100.0
• ALGODÃO HERBÁCEO (caroço de algodão)..               867 542                       1.8                1 944 977            1.4
• AMENDOIM (em casca) - TOTAL ..........                        110 526                        0.2                  284 831       0.2
• AMENDOIM (em casca) - 1ª safra .......                             84 103                       0.2                  238 425    0.2
• AMENDOIM (em casca) - 2ª safra .......                             26 423                       0.1                    46 406   0.0
• ARROZ (em casca) .....................                                 2 935 930                      6.2              12 853 377            9.4
• AVEIA (em grão) ......................                                       108 585                       0.2               234 508             0.2
• CENTEIO (em grão) ....................                                        4 673                       0.0                6 833             0.0
• CEVADA (em grão) .....................                                      86 635                       0.2                 255 222            0.2
• FEIJÃO (em grão) - TOTAL 4 111 202 8 7 3 821 157 2 8FEIJÃO (em grão) TOTAL .............                             4 111 202                       8.7                3 821 157 2.8
• FEIJÃO (em grão) - 1ª safra ..........                               2 428 174                       5.1                1 927 114            1.4
• FEIJÃO (em grão) - 2ª safra ..........                                1 499 093                      3.2                 1 504 098           1.1
• FEIJÃO (em grão) - 3ª safra ..........                                   183 935                      0.4                    389 945            0.3
• GIRASSOL (em grão) ...................                                      67 151                      0.1                  97 116            0.1

MAMONA (baga) 152 196 0 3 92 825 0 1• MAMONA (baga).........................                                       152 196                      0.3                92 825            0.1
• MILHO (em grão) - TOTAL ..............                              13 924 419                   29.5                51 255 040 37.7
• MILHO (em grão) - 1ª safra ..........                                    9 178 968                   19.4                34 233 903         25.2
• MILHO (em grão) - 2ª safra ..........                                    4 745 451                   10.0                17 021 137         12.5
• SOJA (em grão) .......................                                       21 643 726                  45.8                57 591 757         42.3
• SORGO (em grão) ......................                                          753 739                   1.6                1 722 826           1.3
• TRIGO (em grão) ......................                                         2 433 829                   5.1               5 711 313          4.2
• TRITICALE (em grão) ..................                                           72 048                    0.2               178 546          0.1
• ________________________________________________________________________________________________
• FONTE: Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias - GCEA/IBGE,FONTE: Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias GCEA/IBGE,
• Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Levantamento Sistemático
• da Produção Agrícola, Abril/2009.







• Na safra 2002/03, agricultores do Mato Grosso se uniram com o 
governo estadual para asfaltar a área do estado mais 
diretamente vinculada ao corredor do rio Madeiradiretamente vinculada ao corredor do rio Madeira.

• Esta área apresenta a terceira maior produção de soja do 
estado e é uma das mais prejudicadas durante o períodoestado e é uma das mais prejudicadas durante o período 
chuvoso já que tem o escoamento de sua produção 
constantemente prejudicado devido a intrafegabilidade das 
rodovias.



Implantação da Ferroeste, que vai propiciar o escoamento da produção agrícola 
e das indústrias de Mato Grosso do Sul para outros países, por meio do Porto de 
Paranaguá (PR). A previsão é que sejam investidos cerca de R$ 2 bilhões no 
ramal ferroviário, que terá aproximadamente 950 quilômetros de extensão, 
envolvendo recursos do governo federal e dos governos estaduais do Estado e 
do Paraná. A obra vai acelerar o desenvolvimento econômico do Estado, 
barateando os custo dos transporte, incentivando aumento da produção 
destinada à exportação. (fonte:Agência estadual de gestão de empreendimentos 
de Mato Grosso do Sul, 10/02/2009)



Efficiency and Sustainability
Indicators for passenger and
Commodities transportationp
Systems. The case of Siena,
Italy. M. Federici, S. Ulgiati, 
D. Verdesca, R. Basosi
Ecological Indicators
3 (2003) 155-169

Assume-se tempo de vida útil
10 anos para carros
15 anos para ônibusp
30 anos para trens

A massa do sistema (veículos e infra-estrutura) do rodoviário é 3,26 vezes da 
massa ferroviária além de produzir muito mais material particulado em suamassa ferroviária, além de produzir muito mais material particulado em sua 
construção. 
O  sistema rodoviário consome 25,28 vezes mais combustível que o ferroviário

Os indicadores de energia e exergia do sistema ferroviário são muito melhores,
devido aos indicadores locais
1,2-1,8 MJ/t-km (rodoviario) x 0,28-0,37 MJ/t-km (ferroviário), ,8 J/ ( odo a o) 0, 8 0,3 J/ ( e o á o)
e globais
1,2-7,9 MJ/t-km (rodoviario) x 0,5-1,4 MJ/t-km (ferroviário)





CONSIDERAÇÕES FINAIS
• São consideráveis as 

vantagens da 
hidrovia/ferrovia sobre a

Assassinatos no 
Campo por Região –
Brasil – 1985 a 2005hidrovia/ferrovia sobre a 

rodovia como corredores de 
escoamento, 
particularmente em regiõesparticularmente em regiões 
sensíveis como a região 
amazônica, uma vez que 
com a construção e nacom a construção e na 
medida em que se consolida 
o modal rodoviário, é 
previsível que os migrantesprevisível que os migrantes, 
em função da facilidade de 
acesso, sigam e se instalem 
ao longo dos eixos eao longo dos eixos e 
estradas vicinais, podendo 
daí resultar em aumentos 
significativos nos níveis designificativos nos níveis de 
desmatamento.


