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 Introdução 

 

 Esse ensaio é uma coleção de artigos sobre transporte aéreo, 

logística e desenvolvimento regional, escritos entre 2017 e 2018 

durante o mestrado no Programa de Pós-Graduação do Instituto de 

Geografia, da Universidade Federal de Uberlândia. 

 O interesse pelo tema surgiu nos anos da minha formação de 

piloto de avião e instrutor de voo. Ao longo desse período, realizei 

vários voos para diferentes cidades próximas à Uberlândia/MG e a 

cada procedimento de pouso e decolagem nesses aeroportos, um 

sentimento de curiosidade vagava em meus pensamentos: como 

podem existir tantas cidades com aeroportos sem operações 

regulares? Como um país de território tão imenso pode manter esses 

pequenos aeroportos na ociosidade? 

 As cidades modernas representam a síntese do modelo 

econômico da produção mundial a nível local. A dinâmica atual 

dessa economia, baseada em operações comerciais instantâneas por 

meio das inovações tecnologias no campo do transporte e da 

comunicação e informação, têm exigido novos modelos de produção 

e de distribuição que só um sistema de redes de transporte integrado 

pode proporcionar as condições adequadas para a circulação eficiente 

de bens e pessoas. 

 As redes aéreas, intensamente utilizadas nos países 

desenvolvidos, conectam não apenas os grandes centros econômicos 

entre si, mas também as pequenas e médias cidades do interior do 

país, constituindo um complexo conjunto de nós e fixos, promovendo 

maior integração entre os elementos que formam toda a rede.  

 O desenvolvimento e ampliação da rede aérea do Brasil com 

foco no desenvolvimento econômico regional a partir do transporte 

aéreo é uma condição fundamental para tonar mais eficaz o sistema 

de transporte nacional. 
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  O gerenciamento integrado dos processos ligados ao 

transporte é um recurso essencial para o desenvolvimento de toda a 

cadeia logística de distribuição, que busca facilitar a circulação das 

mercadorias utilizando técnicas de gerenciamento e as Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) para tornar o transporte mais 

eficiente e com maior redução de custos.  

 Um sistema de redes formado por nós, fixos e fluxos interage 

e sobrepõe no espaço com a finalidade de conectar não apenas as 

atividades produtivas, mas também sociais. As relações econômicas 

e sociais estão entrelaçadas na complexa trama onde a participação 

de todos os agentes é fundamental. 

 É neste contexto que a cidade de Uberlândia, localizada na 

Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paraíba, no estado de 

Minas Gerais, além de possuir os atributos de uma cidade logística 

(intermodalidade, armazenagem e distribuição), isto é, de um 

entreposto de mercadorias ligando o Sul ao Norte do país, é um 

típico exemplo do processo de descentralização urbana de algumas 

funções de acordo com as mudanças estruturais de transporte, 

relacionadas diretamente com rodovias, ferrovia e o aeroporto. 
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Capítulo 1 

 

A estrutura comercial logística intermodal da cidade de 

Uberlândia. 

 

A organização do espaço urbano atual é a representação do 

desenvolvimento desigual do modelo econômico capitalista vigente 

na maioria dos países do mundo, mas que mantêm em sua essência 

alguns elementos presentes em quase todas as metrópoles 

desenvolvidas. As cidades modernas tornaram-se importantes pontos 

da reprodução do capital por meio da unidade força de trabalho, 

planta produtiva, canais de distribuição e consumidores. 

O desenvolvimento socioeconômico gerado nas cidades 

também é resultado da síntese do acúmulo de experiências adquiridas 

por meio das transações comerciais que modificaram a estrutura 

urbana, ora representando os interesses da classe dominante, ora 

como resultado de violentos conflitos impulsionados pela 

necessidade do uso do solo de acordo com os interesses de grupos 

sociais menos favorecidos. 

A cidade possui diversas definições de acordo com o ramo da 

ciência que a estuda, como a história, antropologia, sociologia, 

arquitetura e engenharias. Para esse trabalho, a definição de David 

Harvey definirá melhor o objeto de estudo do ponto de vista da 

ciência geográfica. Harvey define a cidade como a expressão 

concreta dos processos sociais na forma do ambiente físico 

estabelecido sobre o espaço geográfico. Isso quer dizer que as 

relações sociais e, sobretudo, as relações econômicas, interferem e 

moldam o espaço-tempo das aglomerações urbanas, determinando 

locais centrais voltados para a reprodução do capital de acordo com 

interesses hegemônicos. (CORRÊA, 1979, p.100). 
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De simples aglomeração de pessoas em um mesmo espaço 

para a manutenção mais complexa das atividades sociais, a partir de 

um determinado período histórico as cidades passaram a concentrar 

todas as atividades econômicas capazes de promover não apenas a 

transformação da natureza, mas todo o sistema de produção, 

concentração, distribuição e consumo para grande parte da população 

mundial, potencializando os interesses dos grupos econômicos 

dominantes em todo o globo, promovendo a redução do espaço-

tempo por meio do uso de tecnologias de transporte e comunicação 

mais eficientes, interligando qualquer ponto do mundo. 

Neste sentido, a urbanização atual demonstra um novo 

significado para a organização do espaço que passa a depender 

exclusivamente de um sistema de redes além das necessidades do 

local, necessário para ligar os fixos de acordo com o aumento 

contínuo dos fluxos. Assim, conforme se desenvolve esses fluxos 

entre as plantas de produção e o local de consumo de bens e serviços, 

as centralidades nas cidades vão se transformando e movimentando 

entre o espaço com o objetivo de atender as necessidades reais da 

população. 

 

 

Centralidade e Transporte de cargas 

 

 Se no início das transações comerciais internacionais as 

cidades economicamente mais importantes estavam quase sempre 

localizadas próximo ao mar, devido a navegação ser o meio de 

transporte mais importante até então, com o desenvolvimento de 

outros tipos de transporte mais rápidos e capazes de levar maior 

quantidade de produtos, as cidades passaram a desempenhar o papel 

de grandes núcleos aglutinadores de plantas produtivas consumidoras 

de matérias-primas e de força de trabalho, direcionadas não mais 
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para um mercado restrito, mas como um fixo que sustentará a 

quantidade de fluxos que compõe toda a rede mundial comercial. 

 Roberto Lobato Corrêa (1979), analisando Harvey, afirma 

que: 

Como tal, a metrópole moderna constitui-se em importante 

local de acumulação de capital e onde as condições para a 

reprodução da força de trabalho podem mais plenamente ser 

realizadas. Tais processos sociais produzem forma, 

movimento e conteúdo sobre o espaço urbano, originando a 

organização espacial da metrópole. (CORRÊA, 1979, p. 100). 

  

Apesar do limitado acesso ou mesmo a baixa produção de 

estudos sobre a estrutura das cidades nos países socialistas, 

principalmente da antiga União Soviética, o que temos de mais 

acesso e maior produção são pesquisas e estudos voltados para as 

cidades localizadas nos países onde o capitalismo como sistema 

econômico e social dominante e de maneira desigual entre os países 

ricos e os chamados “em desenvolvimento” prevalece. 

 Ainda, segundo Corrêa (1979), o que existe de fato nos países 

capitalistas, é o diferenciado uso da terra. A estrutura da cidade está 

dividida em área central, industrial e residencial, porém interagidas 

como fluxos do capital. Ou seja, esse autor aponta que alguns 

processos espaciais estão presentes nas cidades e que diversos atores 

(proprietários dos meios de produção, das terras, das empresas 

imobiliárias, de construção e ainda associados ao grande capital e ao 

Estado) definem a estrutura das cidades de acordo com seus 

interesses. 

 Sobre os processos espaciais definidos por Corrêa 

(centralização, descentralização, coesão, segregação, invasão-

sucessão e inércia), talvez o que mais está ligado diretamente com o 

tema desse trabalho seja a descentralização, uma vez que a estrutura 

comercial logística da cidade de Uberlândia/MG, passou por uma 
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transformação espacial, acompanhando o processo de interiorização 

do país por meio de grandes projetos de ligação litoral-hinterland 

com diversas rodovias cortando a cidade, além da ferrovia Centro-

Atlântica e do aeroporto. 

 O conceito de descentralização aplicado à cidade de 

Uberlândia demonstrou que, pela experiência acumulada em 

transportes, armazenamento e logística, as empresas deste setor 

foram aos poucos desocupando os espaços em torno da antiga 

estação ferroviária, localizada próxima ao centro, para se concentrar 

na região norte da cidade, beneficiados pelo entroncamento das 

principais rodovias que cruzam a cidade e também pelo excesso de 

congestionamento do tráfego na região central, além de benefícios 

como amenidades fiscais, menor preço da terra, infraestrutura 

adequada e proximidade com o setor industrial da cidade. 

 Autores como Walter Christaller (Bradford e Kent, 1987) 

pressupõe a existência de uma determinada ordem nos padrões das 

cidades, classificando-as de acordo com as suas funções e a relações 

existentes entre elas. Sobre a estrutura das cidades, Christaller aponta 

as centralidades de áreas específicas que conseguem atrair 

fornecedores de bens e serviços para um determinado número de 

pessoas e que essas centralidades possuem limites que influencia em 

outras, criando uma rede na forma de polígono definindo o tipo de 

bens ou serviços que podem atrair consumidores de acordo com o 

tipo de renda que estes possuem. 

 Contudo, os pressupostos de Christaller estão baseados em 

modelos ideais que nem sempre refletem a realidade material. Pois as 

cidades nem sempre estão localizadas em planícies uniformes e sem 

limites, tal como a distribuição física da população e os custos 

referentes ao deslocamento de produtos e pessoas, que podem 

impactar nos custos determinados pelos fornecedores. 

 Segundo Vitor Ribeiro Filho: 
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O modelo de Área Central definido pelos geógrafos e 

sociólogos da metade do século XX, não corresponde à 

dinâmica atual dessa área, que teve suas funções modificadas 

pela consolidação do processo de descentralização e pelo 

avanço dos sistemas de informações que afetaram o 

gerenciamento das funções de controle e decisão. (RIBEIRO, 

2004, p.157). 

 

 A formação estrutural das cidades modernas não surge de 

forma aleatória ou segundo apenas à vontade de um ator isolado, mas 

se manifestam em sua complexidade dialética entre o choque de 

interesses que estão voltados para um ou mais grupos hegemônicos. 

A concorrência capitalista utiliza diversas inovações tecnológicas 

para atenuar o conflito direto entre produção e distribuição com o 

objetivo de evitar as crises econômicas internacionais, uma vez que 

todo o sistema produtivo capitalista está ligado a diversas redes que 

se interligam com velocidade cada vez mais impressionante, graças à 

explosão tecnológica informacional desde o século XX. 

Sobre o impacto das novas tecnologias sobre a estrutura das 

cidades, Milton Santos (2004), em sua obra “Por uma outra 

globalização” apontava que: 

Na história da humanidade é a primeira vez que tal conjunto 

de técnicas envolve o planeta como um todo e faz sentir, 

instantaneamente, sua presença. Isso, aliás, contamina a 

forma de existência das outras técnicas, mais atrasadas. As 

técnicas características do nosso tempo, presentes que sejam 

em um só ponto do território, têm uma influência marcante 

sobre o resto do país, o que é bem diferente das situações 

anteriores. [...] A técnica da informação alcança a totalidade 

de cada país, direta ou indiretamente. Cada lugar tem acesso 

ao acontecer dos outros. (SANTOS, 2004, p. 25-26). 

 

 As cidades modernas não teriam o caráter que possui hoje se 

não fosse o desenvolvimento e o emprego das novas técnicas de 
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transportes e comunicação. O crescimento das aglomerações urbanas 

e o aumento irracional da quantidade de veículos de uso particular e 

público coletivo tornou o tráfego nas grandes cidades um grande 

problema para a distribuição de bens e para o deslocamento de 

pessoas. Visando melhorar a eficiência do transporte de cargas para 

as regiões centrais urbanas, a gestão da cadeia de distribuição optou 

pela descentralização das empresas de transportes de cargas para 

áreas mais afastadas dos centros urbanos, mas ao mesmo tempo 

modificou sua estrutura de distribuição de mercadorias graças ao 

gerenciamento da cadeia logística por meio da combinação dos 

modais de transportes e grandes armazéns situados nos 

entroncamentos das rodovias. 

 Com as constantes inovações da Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), é possível hoje gerenciar todo o deslocamento 

de qualquer tipo de mercadoria por via rodoviária, ferroviária ou 

aeroviária, fazer a troca de modal, estocar, fazer o transbordo para 

pequenos veículos compatíveis com o trânsito das grandes cidades 

permitindo ao consumidor final o acesso das mercadorias de maneira 

mais rápida.  

 A descentralização das empresas de transportes exigiu um 

novo tipo de rede da cadeia logística que pudesse acompanhar a 

dinâmica frenética do atual estágio do capitalismo, com milhares de 

transações comerciais acontecendo em minutos. Realidade que só se 

tornou possível com o aprimoramento da tecnologia da rede de 

computadores e a troca instantânea de dados e informações entre as 

organizações. 
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Estrutura logística da cidade de Uberlândia: integração 

intermodal rodoviário-ferroviário-aeroviário 

 

 A cidade de Uberlândia, situada na Mesorregião do Triângulo 

Mineiro e a oeste no estado de Minas Gerais, está localizada em uma 

região privilegiada em relação ao tema distribuição logística e 

transporte. Desde a implantação da ferrovia em 1895 pela Cia. 

Mogiana de Estradas de Ferro, a cidade de Uberlândia tornou-se uma 

espécie de entreposto nas relações comerciais entre o Triângulo 

Mineiro e os estados de São Paulo, Mato Grosso e Goiás. Com a 

construção de Brasília, nova capital federal do país inaugurada em 

1960, uma nova fase de interiorização foi realizada com novas 

rodovias pavimentadas e novas ferrovias com o objetivo de 

consolidar uma malha de transportes ligando a produção do interior 

do país com as capitais e os portos marítimos, facilitando ao mesmo 

tempo a transferência da força de trabalho para as regiões 

anteriormente isoladas. 

 Segundos dados do IBGE (IBGE, 2017), atualmente com 

cerca de 680 mil habitantes, Uberlândia é a segunda maior cidade de 

Minas Gerais e a 30ª do país em população. Ocupando ainda a 22ª 

posição das cidades com maiores PIB do Brasil. Possuindo em 2016, 

uma frota de 439.689 de veículos, sendo que 69.138 eram compostos 

por caminhão, caminhão trator, caminhonete, reboque e 

semirreboque, representando cerca de 16% da frota total de veículos 

(DETRAN, 2016). 

 Conforme representado no Mapa 1, a cidade é cortada pela 

ferrovia Centro-Atlântica e por cinco importantes rodovias federais 

(BR-050, BR-365, BR-452, BR-455 e BR-497), além de possuir o 

terceiro aeroporto do Estado e entre os 30 maiores do Brasil.  
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Mapa 1. Mapa multimodal da localização geografia de Uberlândia, Brasil. 2016. 

 
Fonte: IBGE, 2010. Autor: SILVA, F. O. 2016 

 

 A experiência logística acumulada ao longo de anos fez da 

cidade de Uberlândia um polo logístico de referência nacional. Nessa 

cidade estão localizadas as maiores empresas atacadistas do país, 

além de várias indústrias de porte nacional e internacional. Durante 

esse período de evolução logística, a cidade se reorganizou 

estruturalmente aproveitando a sua localização regional privilegiada 

buscando a integração dos modais de transporte, rodoviário, 

ferroviário e aeroviário para dinamizar o fluxo, principalmente de 

mercadorias, funcionando como um entreposto de quase tudo do que 

é produzido nas regiões Sul e Leste para a sua distribuição nas 

regiões Norte e Nordeste do país. 

 A escolha para a implantação dos empreendimentos logísticos 

tem como base a agilidade e a manutenção constante dos fluxos nas 

vias de acesso aos principais canais de escoamento das mercadorias, 
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quer seja pela via terrestre (rodoviário e ferroviário), aérea ou pela 

combinação de dois ou mais modais de transporte. Conforme mostra 

as Figuras 1 e 2, as principais empresas atacadistas de transporte em 

Uberlândia buscaram se organizar no setor Norte da cidade, não 

apenas pela proximidade do bairro Industrial, mas, sobretudo, pela 

facilidade de escoamento dos seus produtos, uma vez que esta região 

possui ligação direta com o anel rodoviário conectando com as 

principais rodovias que cortam a cidade e, ao mesmo tempo, 

localizado próximo ao terminal ferroviário e ao aeroporto. 

 

Figura 1. Localização das empresas de logística de Uberlândia. 2017. 

 
Fonte: Google Maps, 2017. Adaptado pelo autor.  
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Figura 2. Localização das empresas de transporte. Uberlândia. 2017. 

 
Fonte: Google Maps, 2017. Adaptado pelo autor.  

 

 É importante notar que a cadeia logística não se resume 

apenas ao transporte. Não obstante, para que a logística seja eficiente 

é necessário que haja a interação entre o espaço e as tecnologias 

utilizadas pela gestão da cadeia de distribuição no sentido de 

amenizar os problemas entre a produção e a distribuição, do ponto de 

vista do transporte. Afinal, a compensação do fator distância precisa 

ser mitigada com ações que apontam à redução dos custos de 

transporte para que o consumidor não seja prejudicado com o custo 

final do produto. 

 Indubitavelmente, o desenvolvimento da logística moderna se 

deve à utilização das novas tecnologias voltadas para a informação e 

comunicação. A integração dos dados e informações entre os vários 

componentes da cadeia logística contribuiu para maior especialização 

das tarefas pertinentes a cada momento histórico do processo de 
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produção e distribuição. Os modelos de produção Just in Time e 

Kanban, por exemplo, necessitam harmonizar a produção de acordo 

com a demanda, pois o propósito desses sistemas é justamente 

reduzir os estoques e todos os custos relacionados à armazenagem. 

Após a criação de várias redes de fluxos programados, o passo 

adiante é a criação de Centros de Distribuição (CD) estrategicamente 

localizados em regiões no interior do país. Esses Centros de 

Distribuição precisam apresentar uma distância planejada para 

otimizar o processo de deslocamento dos produtos conectando planta 

de produção-distribuidor-cliente. 

 O caráter intermodal do transporte talvez seja a 

particularidade mais importante do transporte moderno de 

mercadorias (Pons e Bey. 1991). A combinação dos modais de 

transporte proporcionou mais eficiência nos fluxos e maior redução 

dos custos logísticos, permitindo o gerenciamento integrado dos 

dados e informações entre as sedes das empresas localizadas na 

cidade de Uberlândia com suas filiais em várias regiões do Brasil. 

 A estrutura comercial logística da Uberlândia encontra-se em 

comum acordo com a dinâmica do comércio global, tanto em termos 

de retração em momentos de crise internacional do capital, quanto 

nos progressos visíveis na transformação do espaço em relação à 

necessidade de expansão e busca de novos consumidores. A 

integração dos modais de transportes na região ainda sofre com os 

gargalos referentes à infraestrutura, mas os diversos planos de 

governo em “parceria” com a iniciativa privada têm apontado novos 

rumos para a estrutura logística da cidade. 
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Considerações finais 

 

Em se tratando de estrutura das cidades, não existe um 

modelo padronizado que possa funcionar em conformidade 

desprezando as contradições particulares de cada localidade do 

mundo. Conforme as cidades crescem em tamanho físico e em 

população, as funções no espaço tomam novas centralidades 

acompanhando o fluxo dos consumidores e o valor do uso do solo. 

As propostas teóricas de autores como Walter Christaller, 

Milton Santos e David Harvey, demonstram que o tema sobre a 

estrutura das cidades ainda é vasto e complexo não cabendo a uma 

análise simples sobre a forma de ocupação e uso do solo urbano. 

Enquanto Christaller pressupõe a existência de certa ordem 

nos padrões de povoamento, com centralidades fornecedoras de bens, 

serviços e funções administrativas, onde os consumidores deslocam-

se ao lugar central interligado mais próximo, para Santos a cidade é 

formada por um conjunto de fixos e fluxos criando um sistema 

indissociável e caracterizado pelo domínio técnico-científico-

informacional controlados por atores hegemônicos. 

Já David Harvey defende a ideia do espaço urbano como um 

local de acumulação de capital, onde as contradições entre produção 

e distribuição também refletem na forma de organização das cidades, 

promovendo desigualdades inter-regionais e o desenvolvimento 

desigual do capitalismo em cada país. 

Para a logística, o processo de formação da estrutura 

comercial das cidades implica diretamente no fluxo das mercadorias. 

O transporte como principal componente da cadeia logística tem se 

beneficiado com a descentralização nas cidades, pois o aumento do 

tráfego urbano cria gargalos que reduz a eficiência do transporte 

elevando seu custo e impactando diretamente no preço final ao 

consumidor. 
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Nesse sentido, a cidade de Uberlândia, com todo o seu 

acúmulo de experiência em assuntos logísticos tem demonstrado um 

grande avanço no setor de transporte. A descentralização permitiu às 

empresas de transporte e logística maior acesso ao anel rodoviário e 

às vias de acesso ao terminal ferroviário e ao aeroporto, tornando o 

fluxo mais eficiente. 

Pelas características regionais centralizadoras, a cidade 

tornou-se num polo de entreposto ligando o país de norte a sul, 

utilizando de forma eficiente, a combinação intermodal entre os 

transportes rodoviário, ferroviário e aeroviário, desenvolvendo uma 

nova rede de fluxos contínuos de deslocamento de mercadorias e 

pessoas, contribuindo diretamente para o rearranjo espacial e para a 

reprodução do capital. 
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Capítulo 2 

 

Redes aéreas: a contribuição das aerovias e do fluxo ordenado do 

transporte aéreo para o desenvolvimento econômico regional. 

 

O desenvolvimento da economia mundial, com base nas 

transições comerciais simultâneas e nos processos integrados do 

gerenciamento da cadeia de distribuição, tem exigido cada vez mais 

eficiência na conexão entre os fixos e os fluxos com maior 

velocidade, segurança e amplitude espacial. 

 Todo esse processo de circulação de mercadorias está criando 

novos espaços e novas redes de conexão, reduzindo o espaço-tempo, 

conectando as cidades e eliminando cada vez mais as fronteiras 

políticas das nações em nome da mundialização do capital. Não há 

mais lugar isolado no mundo. Por terra, água ou pelo ar, inovações 

tecnologias desenham redes mais eficientes que se sobrepõem 

formando uma trama nem sempre aparente, deslocando milhares de 

pessoas e centenas de toneladas de produtos diariamente. 

 Por terra, emaranhados de rodovias e ferrovias cortam quase 

todo de tipo relevo. Pelos rios e oceanos grandes embarcações 

movimentam parte significativa da economia global e pelo ar, as 

trilhas de condensação1 que riscam os céus diariamente revelam uma 

complexa rede de aerovias capazes de balizar, com segurança e 

agilidade, milhares de voos ligando as mais vastas regiões do mundo 

em poucas horas. 

 
1 Gases expelidos pelas turbinas dos aviões a jato em altas altitudes que, ao entrar 
em contato com o ar frio se condensam instantaneamente formando nuvens de 
cristais de gelo. 
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 O sistema de redes de transporte vem se desenvolvendo 

graças às inovações tecnológicas desenvolvidas nos campos da 

engenharia mecânica (motores mais potentes e mais econômicos e 

equipamentos com maior capacidade de carga) e também nas áreas 

das telecomunicações (Tecnologia da Informação e Comunicação – 

TIC) que proporcionam o suporte adequado para o gerenciamento 

integrado de todo a cadeia de produção, distribuição e consumo.  

O novo conceito da logística moderna está focado na 

eficiência dos prazos de entrega e na redução dos custos 

operacionais. Deste modo, o gerenciamento da cadeia de distribuição 

busca a interação das informações relevantes de todos os processos 

operacionais, desde a aquisição da matéria-prima, passando pela 

produção, armazenagem, distribuição e consumo final. Essas 

informações estão baseadas nas formas que são feitas as transações 

comerciais (telefone, internet, etc), nos modelos de produção (just in 

time, kambam, etc), na localização geográfica das plantas de 

produção, nos modais de transportes (rodoviário, ferroviário, 

hidroviário, aeroviário e dutoviário) e na combinação entre eles. 

 O espaço-tempo encurtou. O desenvolvimento do sistema de 

transporte que, até o século XIX tinha como objetivo cobrir todo o 

território global, após o século XX toma como paradigma principal a 

otimização com um caráter mais organizativo, voltado ao 

gerenciamento integrado dos processos no objetivo de tornar mais 

ágil o deslocamento de bens e pessoas com o menor custo possível 

(PONS e REYNES, 2004). 

 Estimuladas pela demanda industrial, as redes de transportes 

estão estruturadas por nós, fixos e fluxos, que se entrelaçam e se 

sobrepõem no espaço proporcionando a interconexão entre o local, o 

regional e o internacional com base em um sistema arterial composto 

por rodovias, ferrovias, hidrovias, dutovias e aerovias, além do 

sistema de telefonia e transmissão de dados formados por uma 

imensa rede de satélites e cabos submarinos que transportam em 

frações de segundos as informações necessárias para o 
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gerenciamento e operacionalização da produção e distribuição de 

milhares de produtos. 

 No entanto, o funcionamento constante e ininterrupto dos 

fluxos (deslocamento de bens e pessoas) numa rede de transporte é 

necessário superar os acidentes geográficos e, sobretudo, que os nós, 

segundo Pons e Reynes, passem a constituir focos de geração e 

atração de fluxos, obedecendo a certa distribuição heterogênica de 

acordo com a infraestrutura instalada nos fixos (PONS e REYNES, 

2004, p. 36). Isso demonstra que o desenvolvimento das redes está 

ligado diretamente com o desenvolvimento econômico de um país, 

que determinará a quantidade dos fluxos conforme a demanda 

industrial e a capacidade de consumo de uma determinada região. 

 No caso da rede aérea, o fluxo é maior nos países 

desenvolvidos, pois o transporte via modal aéreo possui um custo 

operacional alto, sendo mais utilizado para o transporte de produtos 

de médio e alto valor agregado e onde o fluxo de turistas ou viagens 

a negócios é mais relevante. A Figura 3 demonstra o alto fluxo de 

aeronaves entre os países europeus, Estados Unidos e países asiáticos 

mais desenvolvidos. 

 

Figura 3. Fluxo do transporte aéreo. 

 
Fonte: Flightradar24. Adaptado pelo autor. 2018 
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Para Milton Santos a hierarquização das redes promove as 

desigualdades socioespaciais, afirmando que “mediante as redes, há 

uma criação paralela e eficaz da ordem e da desordem no território, 

já que as redes integram e desintegram, destroem velhos recortes 

espaciais e criam novos” (SANTOS. 1999, p.222). Os agentes 

econômicos tendem a selecionar áreas destinadas para a produção e 

distribuição de bens conforme o nível técnico peculiar de cada rede 

de acordo com as vantagens que essas organizações possam obter, 

como expressado na Figura 1. Não é por acaso que o transporte aéreo 

é mais utilizado por esses agentes econômicos e nos países mais 

desenvolvidos. 

No Brasil, o desenvolvimento do transporte aéreo surgiu 

como necessidade de integração nacional e desenvolvimento 

regional, com o objetivo principal de reduzir as distâncias entre as 

capitais desenvolvidas e o interior isolado, instituindo redes com 

fluxos constantes, mais seguros e rápidos, beneficiando o 

deslocamento de pessoas e bens. 

A necessidade de ligar os polos econômicos das capitais às 

cidades interioranas, separadas por longos trechos de rodovias 

precárias fez com que o governo investisse na infraestrutura 

aeroportuária, incentivando também a criação de várias empresas 

privadas de transporte aéreo que surgiram com a finalidade de 

explorar esse mercado promissor. 

Na Figura 4, com base nos dados da Confederação Nacional 

do Transporte (CNT. 2006) sobre as principais rotas aéreas no Brasil, 

nota-se que o resultado após 80 anos de transporte aéreo no Brasil a 

prioridade de conectar as cidades no plano nacional se restringiu 

praticamente entre as capitais, deixando as metrópoles regionais no 

interior do país ainda carente do transporte aéreo. 
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Figura 4. Mapa aeroviário do Brasil 

 
Fonte: CNT. Atlas do Transporte - 2006. 

 

A principal característica do transporte aéreo é sua velocidade 

de deslocamento e sua capacidade de atingir praticamente qualquer 

lugar do globo terrestre. Com o desenvolvimento de novas 

tecnologias na indústria aeronáutica, principalmente com motores 
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turbo jato, turboélice e turbofan, com a utilização de materiais mais 

leves e resistentes para a construção da estrutura de fuselagem e de 

sistemas mais precisos de navegação eletrônica, a aviação moderna é 

capaz de produzir aeronaves capazes de decolar com 120 toneladas 

de carga e voar à velocidade média de 900 km/h, como o Boing 747. 

Outra característica importante do transporte aéreo é a 

capacidade de redução dos custos relacionados à estocagem e 

armazenagem, uma vez que esse modal oferece um serviço com 

relativa confiabilidade, disponibilidade e maior segurança. Assim, 

para determinados tipos de produtos, a diferença do custo do frete 

aéreo é compensado pela redução de grandes estoques, minimizando 

também os custos relacionados a perdas, danos e roubos, graças à 

segurança do transporte aéreo que também torna possível a redução 

do preço do frete devido o custo do seguro para essa modalidade ser 

mais acessível que do transporte rodoviário. 

Contudo, a realidade do Brasil não reflete o desenvolvimento 

da aviação no mundo. A disposição da malha aérea nacional ainda é 

muito restrita e está muito longe da cobertura territorial ideal para um 

país de extensão continental. Grande parte das cidades de médio 

porte consideradas centros ou polos econômicos regionais do interior 

do país não possuem fluxo constante das operações aéreas. A 

infraestrutura aeroportuária é ineficiente e não existe um plano 

governamental exclusivo para o setor aéreo regional. Aliás, a 

prioridade para a aviação no Brasil tem se limitado praticamente às 

grandes empresas comerciais. 

Ao proporcionar a infraestrutura necessária para a rede aérea 

regional, além de disponibilizar para a população do interior do país 

maior acesso à mobilidade de maneira mais rápida e segura, o 

desenvolvimento da malha aérea regional pode tornar mais eficiente 

o sistema de transporte combinado com os modais de superfície, 

sobretudo o rodoviário, oferecendo mais opções para a 

movimentação de mercadorias, afetando diretamente na redução do 

custo logístico. 
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Novas redes aéreas regionais implicariam em novos 

investimentos em infraestrutura logística, permitindo a reativação 

dos pequenos aeroportos espalhados pelo Brasil para o transporte de 

bens e pessoas por meio de aeronaves de pequeno e médio porte. O 

transporte aéreo possui a capacidade de agregar valor ao serviço 

oferecido, gerando mais riqueza e renda em decorrência da instalação 

outros tipos de comércios no entorno desses aeroportos, tais como 

pequenos centros logísticos, escritórios comerciais, oficinas de 

manutenção, hotéis, restaurante etc. 

A reestruturação da rede aérea regional pode impactar 

diretamente no aumento do fluxo das cargas, no volume de 

passageiros e no desenvolvimento da indústria aeronáutica nacional 

por meio da demanda de novas aeronaves para essa finalidade. Em 

consequência, essa restruturação passaria a exigir a ampliação das 

aerovias que, no cenário atual do espaço aéreo brasileiro, estão 

basicamente concentradas nas ligações entre as capitais e os polos 

econômicos regionais, deixando as pequenas e médias cidades 

excluídas do transporte aéreo. 

 Para compreender a importância das aerovias no sistema da 

rede aérea nacional é necessário ter o conhecimento prévio sobre o 

funcionamento do espaço aéreo e os órgãos que regulamentam as 

atividades aéreas. 

 

 

A estrutura do espaço aéreo brasileiro: o papel das aerovias 

 

 A configuração do espaço aéreo brasileiro está estruturada de 

acordo com as normas e regulamentos internacionais definidos pela 

Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), criada em 1944 

na cidade de Chicago, EUA. Com sede em Montreal, no Canadá, a 

OACI está ligada à Organização das Nações Unidas (ONU) como 
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agência especializada para o desenvolvimento da aviação mundial de 

forma mais segura e ordenada. 

 O Brasil, como membro-fundador da OACI, adota as normas 

e os regulamentos recomendados por essa organização por meio da 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e o Departamento de 

Controle do Espaço Aéreo (DECEA), ambos subordinados ao 

Comando da Aeronáutica. Esses dois órgãos federais são 

responsáveis pela organização e ordenamento de todo o espaço aéreo 

brasileiro, sempre em concordância com os dispositivos e 

convenções da OACI. 

 Conforme definido pelo ANAC e o DECEA, o espaço aéreo 

sob a jurisdição do Brasil é dividido em dois níveis de controle: o 

Espaço Aéreo Inferior (do nível do mar até 7.500 m) e o Espaço 

Aéreo Superior (a partir dos 7.500 m, sem limite superior), com os 

limites laterais definidos pelas Cartas de Rota (ERC). Para cada tipo 

de espaço aéreo existem determinados órgãos de controle para a 

prestação de Serviço de Tráfego Aéreo. 

 Os Serviços de Tráfego Aéreo são responsáveis para auxiliar 

a navegação aérea com maior fluidez e segurança, prevenindo 

colisões entre as aeronaves, além de prestar informações úteis para os 

voos. Em geral, o espaço aéreo está dividido em: 

a) Regiões de Informação de Voo (FIR). São espaços aéreos não 

controlados, ou seja, não existe prestação de serviço de controle 

do tráfego aéreo e os pilotos devem voar respeitando as regras do 

ar; 

b) Espaços Aéreos Controlados. São espaços providos de serviço de 

controle de tráfego aéreo; 

c) Espaços Aéreos Condicionados. Representa as áreas onde o 

sobrevoo não pode ser realizado ou realizado em altitudes 

definidas. Esses espaços são identificados nas cartas aeronáuticas 

como: Áreas Proibidas (P), Áreas Perigosas (D) e Áreas Restritas 

(R). 
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 Conforme a Figura 5, os Espaços Aéreos Controlados estão 

divididos em: 

− Zona de Tráfego de Aeródromo (ATZ). Espaço aéreo em 

torno de um aeródromo; 

− Zona de Controle de Tráfego (CTR). Espaço aéreo controlado 

próximo a um ou mais aeródromos; 

− Área de Controle de Terminal (TMA). Partes do espaço aéreo 

inferior que controlam o fluxo nas confluências das aerovias 

próximas aos aeródromos; 

− Área de Controle (CTA). Área de controle das aerovias 

inferiores; 

− Área de Controle Superior (UTA). Área de controle das 

aerovias superiores. 

 

Figura 5. Estrutura do Espaço Aéreo. Brasil. 2016. 

 
Fonte: Revista Aviação Notícias, 2016. 

 

 Outra ferramenta muito importante para o auxílio da 

navegação aérea são as cartas aeronáuticas, que no Brasil são 

elaboradas sob a responsabilidade do DECEA. Essas cartas servem 
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para auxiliar os pilotos em todos os procedimentos do voo, desde a 

operação do taxi no pátio dos aeroportos, como os procedimentos de 

subida, cruzeiro, descida, aproximação e pouso. Nos diversos tipos 

de cartas aeronáuticas os pilotos conseguem se informar ainda sobre 

as condições topográficas da rota do voo e obstáculos artificiais, as 

aerovias e as frequências dos auxílios à navegação. 

 As aerovias são definidas como corredores controlados e 

classificadas como aerovias inferiores e superiores. Os tipos de cartas 

aeronáuticas que limitam as aerovias (AWY) são conhecidos como 

Carta de Rota (ERC) ou Carta de Área de Terminal (ARC). Estas 

cartas possuem identificação bilíngue (português e inglês) e são 

atualizadas periodicamente. As aerovias também são designadas 

conforme a rota ATS (Serviços de Tráfego Aéreo). 

 As figuras 6 e 7 referem-se às cartas de rota. Essas cartas são 

divididas em Carta de Rota Inferior (L = Low) e Carta de Rota 

Superior (H = high). Essas cartas apresentam todas as informações 

necessárias para que os pilotos possam navegar um voo em rota com 

mais segurança, como altitude mínima da rota, o sentido da aerovia, 

rumo magnético e auxílio rádio. Os pilotos devem seguir os 

procedimentos descritos nessas cartas e obedecer as ordens do 

Controle, desde que a segurança do voo não seja comprometida. 
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Figura 6. Carta de Rota Inferior. 2018. 

 
Fonte: AISWEB. Carta ERC L2. Adaptado pelo autor. 2018. 
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Figura 7. Carta de Rota Superior. 2018. 

 
Fonte: AISWEB. Carta ERC H2. Adaptado pelo autor. 2018. 

 

 Analisando um pouco mais as Figuras 4 e 5, nota-se 

claramente que a maioria das aerovias está estabelecida no espaço 

aéreo superior. Essas aerovias superiores concentram a maior parte 

dos voos no espaço aéreo brasileiro basicamente por dois motivos: 1) 

devido a grande extensão do território brasileiro a distância entre as 

capitais é superior a 500 km; e 2) devido ao fato de que grande parte 

dos voos internacionais saindo dos países da América do Sul 

sobrevoa o território brasileiro. Geralmente, em voos de longa 

distância são utilizadas aeronaves a reação (motores a jato tipo 

turbofan), que possuem melhor performance em altas altitudes. 
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Porém, em comparação com a Figura 4, o número reduzido de 

aerovias no espaço inferior também demonstra o atraso no 

desenvolvimento da aviação regional. A quantidade menor de 

aerovias no espaço aéreo inferior demonstra que grande parte das 

cidades espalhadas no interior do país não possui serviço de 

transporte aéreo frequente. 

 Contrariando os planos iniciais do governo de promover a 

aviação com o objetivo de integração nacional e desenvolvimento 

regional, o Brasil desde a década de 1950 tem limitado cada vez mais 

o acesso ao serviço aéreo aos grandes centros urbanos, sobretudo as 

capitais. Assim, para que o mapa das aerovias inferiores possa ser 

ampliado, é necessário um planejamento centralizado do sistema de 

transporte aéreo visando a expansão das redes aéreas para todas as 

regiões do país, possibilitando a oferta do modal de transporte mais 

rápido e seguro para toda a população e também conectado com o 

sistema de transporte de mercadorias. A ampliação da infraestrutura 

aérea permitirá que os aeroportos localizados nas cidades 

interioranas sob a influência dos polos econômicos regionais sejam 

novamente operacionais, aumentando o fluxo dos voos e, por 

conseguinte, a ampliação das aerovias inferiores. 

 

 

Regionalização necessária da rede aérea  

 

 A regionalização da aviação no Brasil é um desafio complexo 

que exigirá a ação conjunta dos setores público e privado nas 

localidades além das capitais e dos grandes centros urbanos.  

 Desde o início da aviação no Brasil, vários governos 

elaboraram diferentes planos para o desenvolvimento do transporte 

aéreo com base em investimentos públicos para a infraestrutura 

aeroportuária, financiamentos e benefícios para o setor privado, que 
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seguem até hoje explorando o serviço de transporte aéreo por meio 

de concessões. 

 Porém, grande parte dos investimentos públicos para o setor 

aéreo foi insuficiente quando analisado a partir da realidade de um 

país de extensão territorial tão imensa como o Brasil. A dependência 

externa de tecnologias no campo da aeronáutica, a preferência pelo 

transporte rodoviário e o interesse das companhias aéreas apenas 

pelo lucro das foram alguns dos problemas que afetaram e segue 

afetando o transporte aéreo brasileiro. Do projeto inicial da aviação 

no Brasil, a integração nacional se restringiu às capitais e o 

desenvolvimento regional ficou a cargo das rodovias. 

 O próprio desenvolvimento do sistema de transporte nacional 

se concretizou sob a influência da indústria automobilística, que aos 

poucos foi superando o transporte ferroviário com a abertura de 

várias rodovias, deixando também em segundo plano a ampliação da 

rede aérea regional. Dessa maneira, em oposição à diversificação da 

matriz de transporte, a concentração em apenas um modal de 

transporte contribuiu para a realidade atual: alto custo logístico, 

gargalos sazonais, rodovias precárias, insegurança nas estradas, etc. 

 Na maioria dos países desenvolvidos, a matriz de transporte é 

mais balanceada, ao contrário do Brasil que transporta mais de 60% 

do total das cargas pelo modal rodoviário e apenas 0,4% pela via 

aérea, conforme os dados da Confederação Nacional do Transporte 

de 2018 (CNT. 2018). 

 Considerando que o transporte multimodal contribui 

diretamente para o equilíbrio da matriz nacional de transporte, deve-

se levar em conta que os investimentos no transporte precisam ser 

baseados nas principais características geográficas e econômicas do 

país. A possibilidade de promover a intermodalidade do transporte 

torna possível a eficiência de todo o sistema, proporcionando mais 

agilidade nos prazos de entrega das mercadorias com segurança e 

redução nos custos operacionais. 
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 O transporte aéreo é limitado quanto ao tipo e volume de 

cargas, no entanto, com a tendência cada vez mais descentralizante 

das unidades de produção pelo interior do país, o modal aéreo pode 

ser muito útil para o transporte de produtos de médio e alto valor 

agregado (produtos eletrônicos e farmacêuticos), como também para 

produtos perecíveis. O transporte aéreo combinado com outros 

modais pode redesenhar a rede aérea regional, estabelecendo novos 

pontos de transbordos nos mais diversos aeroportos espalhados pelo 

interior do Brasil. 

De acordo com os dados da Secretaria Nacional de Aviação 

Civil, de 2015 (ANAC. 2015), o Brasil contava com 657 públicos 

localizados em cidades de pequeno, médio e grande porte. Desse 

total, somente 65 aeroportos representavam 98% dos embarques e 

desembarques aéreos de todo o país. Isto significa que a maior parte 

dos aeroportos localizados distantes das capitais atende apenas a um 

reduzido tráfego de pequenas aeronaves e, sobretudo, particulares. 

São aeroportos administrados pelos municípios que não possuem 

planos de desenvolvimento do transporte aéreo regional e muito 

menos recursos para investimentos, permanecendo dependentes da 

esfera estadual ou da união. 

Muitos desses aeroportos do interior possuem apenas a 

estrutura aeroportuária mínima para cumprir os requisitos básicos 

para a homologação de funcionamento conforme a regulamentação 

dos órgãos públicos responsáveis pelo controle do espaço aéreo e da 

infraestrutura aeroportuária. Contudo, essas condições se limitam 

basicamente à estrutura da pista, deixando de lado o fator segurança, 

acessibilidade, além da ausência de terminais de 

embarque/desembarque e de carga. 

 A maior parte das cidades pequenas e médias não possui 

infraestrutura aeroportuária adequada e muito menos recursos para 

manter de forma operacional esses aeroportos. A utilização desses 

aeródromos vinculados ao plano nacional de logística pode alavancar 

a economia local, desenvolvendo a economia em torno dos 
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aeroportos, transformando-os em novos pontos de atração e geração 

de fluxos puxados pela demanda cada vez mais crescente de produtos 

comercializados com preços mais acessíveis devido à redução dos 

custos logísticos. 

 As novas tecnologias no campo da aeronáutica permitem hoje 

a operação de aeronaves de pequeno e médio porte adequadas para a 

realidade das pistas curtas da maioria dos aeroportos das cidades 

brasileiras. Cabe ao poder público e a iniciativa privada cumprir seus 

papéis de agentes impulsionadores desse setor da economia 

abandonado pelos interesses das grandes empresas do transporte 

rodoviário e ferroviário. 

 

 

Considerações finais 

 

 Se por um lado a ampliação dos fluxos de pessoas e serviços 

pode reorganizar ou criar novas redes, por outro, a hierarquização do 

espaço baseado em interesses de grupos hegemônicos engessa o 

desenvolvimento de determinados setores econômicos, debilitando o 

surgimento de novas possibilidades de crescimento econômico 

nacional devido ao modelo produtivo adotado por esses mesmos 

grupos que negam um processo de desenvolvimento nacional 

endógeno. 

 Aquilo que Milton Santos (1999) definia como a 

possibilidade da realidade social estar associada à cooperação mútua 

de meios para ordenar os fluxos de matérias, energia, informações e 

de pessoas, muitas vezes se esbarra na realidade técnica onde o 

governo e os empresários direcionam seus interesses para um 

pseudodesenvolvimento ligado aos interesses de grupos 

transnacionais. 
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 No caso do setor aéreo, é inconcebível a ideia de um país tão 

imenso como o Brasil possuir uma matriz de transporte tão 

concentrada no modal rodoviário. Em uma época histórica em que a 

velocidade das redes de comunicação e deslocamento de pessoas e 

bens irrompe os antigos conceitos de espaço-tempo, Alberto Santos 

Dumont ficaria, com certeza, decepcionado com os rumos da sua 

invenção, talvez a mais importante do século XX, como um meio de 

transporte mais útil para a humanidade, oferecendo o acesso a 

qualquer ponto do planeta com velocidades superiores a tudo que 

existia até então. 

 A aviação superou os acidentes geográficos deslocando 

milhares de pessoas e toneladas de cargas com rapidez e segurança 

nunca visto antes na história da humanidade. No entanto, é preciso 

sublinhar que os interesses dos grupos econômicos hegemônicos nem 

sempre convergem para os interesses dos demais membros da 

sociedade. Neste sentido, o desenvolvimento econômico e social de 

uma nação não pode ser dependente da lógica mercadológica das 

grandes companhias aéreas. A integração nacional proposta por meio 

da aviação precisa ser planejada de tal forma que o transporte aéreo 

não seja um concorrente dos outros modais, mas o contrário. O 

transporte aéreo deve ser trabalhado como um modal complementar, 

buscando a integração das operações de transportes e logística de 

maneira que possa contribuir diretamente para o desenvolvimento 

social e econômico nacional a partir de cada região. 
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Capítulo 3 

 

Transporte aéreo de cargas e desenvolvimento econômico: Uma 

perspectiva multimodal na produção do espaço regional 

 

Logística e transporte são duas atividades que ultrapassam os 

modelos econômicos e sociais ao longo da história da humanidade. 

Mesmo com a predominância internacional do modo de produção 

capitalista na atualidade, definir as técnicas relativas à movimentação 

de bens e pessoas como mera atividade-meio do processo produtivo 

resulta-se numa análise subestimada da importância que o sistema de 

movimentação de mercadorias tem na economia mundial. 

 O transporte, como elemento principal da cadeia logística, 

busca promover a circulação de toda a riqueza mundial produzida, 

desenvolvendo e aplicando novas formas de encurtar o espaço-tempo 

entre a fabricação e o consumo dos produtos, promovendo a redução 

direta dos custos relacionados a toda cadeia de distribuição, 

reorganizando e criando novos espaços de interação social e 

econômico. 

Entre os vários modos de transportes, o transporte aéreo 

possui um importante papel para a circulação da produção e de 

pessoas de acordo com a dinâmica atual da economia mundial.  

Aviação de carga, fortemente intricada no sistema do transporte 

global de mercadorias, proporciona as características imprescindíveis 

para um mercado interligado por redes virtuais e que demanda 

rapidez e maior alcance para a distribuição dos diversos tipos de 

produtos comercializados por meio do comércio eletrônico mundial. 
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O transporte aéreo, intermodal por natureza, busca facilitar e 

tornar mais eficiente os processos de deslocamento de mercadorias 

por meio do gerenciamento integrado de toda a cadeia de 

suprimentos, resultando-se num processo integrado e formado por 

fluxos mais eficientes entre os nós e os fixos, utilizando, ao mesmo 

tempo, as melhores características que cada modal de transporte 

(rodoviário, ferroviário e aquaviário) possa oferecer. 

Com a dispersão da cadeia produtiva por quase todo o globo 

terrestre, a ocupação dos espaços de produção e consumo tornou-se 

descentralizada, ultrapassando as fronteiras territoriais e políticas das 

nações e permitindo a criação de várias unidades produtivas 

espalhadas em diversos países de acordo com suas vantagens 

competitivas de matéria-prima e força de trabalho (legislação 

trabalhistas, preços dos salários), segundo a divisão internacional do 

trabalho.  

Essa realidade só foi possível devido ao desenvolvimento da 

logística, afinal, de nada adiantaria a produção de mercadorias a 

baixo custo na China, por exemplo, se não existisse um sistema de 

transporte capaz de deslocar esses produtos com velocidade, 

segurança, precisão e com o preço final do frete mais reduzido, em 

decorrência da diminuição dos custos operacionais do transporte 

integrado. 

Para o funcionamento eficaz de toda a cadeia de suprimentos 

é preciso que cada componente que forma o conjunto do 

gerenciamento logístico esteja conectado, integrando dados e 

informações entre fornecedor, fabricante, transportador e consumidor 

para a melhor otimização dos recursos disponíveis, evitando 

desperdícios e reduzindo os custos operacionais relacionados com o 

deslocamento dos produtos de acordo com a demanda.  

Nesse sentido, esse artigo propõe uma breve análise sobre a 

necessidade de debater o papel da aviação nas redes de transportes 

atuais, a gestão logística integrada e o desenvolvimento 
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socioeconômico regional, analisando os impactos que os Terminais 

Logísticos Aeroportuários possam contribuir diretamente para a 

economia local, apresentando como exemplo, a cidade de 

Uberlândia, localizada na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba, no estado de Minas Gerais, que possui as condições ideais 

para o estabelecimento de um hub regional com forte influência 

economia e social. 

 

 

Logística, redes de transporte e a organização do espaço 

 

A mundialização da produção capitalista é um fenômeno que 

só seria possível hoje devido ao desenvolvimento tecnológico no 

campo do transporte e da comunicação. Se a revolução industrial 

marcou a história da humanidade entre os séculos XVIII e XIX com 

a produção mecanizada baseada nos motores a vapor e depois 

elétrico, a distribuição dos seus produtos, como parte da circulação 

do capital, torna-se possível após o século XX com o advento dos 

motores de combustão interna (utilizados em veículos e 

locomotivas), dos imensos cargueiros navais e da aviação, além do 

desenvolvimento no campo da comunicação a partir da invenção do 

rádio e depois da informática com a rede mundial de computadores. 

Com a existência de novos mercados, tanto para matéria-

prima quanto para consumidores, a concorrência entre as empresas 

tornou-se cada vez mais acirrada e os consumidores mais exigentes. 

A demanda gerada pelo consumo exige cada vez mais a redução no 

prazo de entrega das mercadorias, que por sua vez, demanda o 

desenvolvimento do gerenciamento de toda a cadeia de produção 

com o foco exclusivo na redução dos custos logísticos. E assim, o 

transporte deixa de ser apenas uma atividade separada dos custos 
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diretos da produção e passa, gradativamente, a integrar a gestão da 

cadeia de suprimentos. (NOVAES, 2007a). 

A logística surge como uma forma de gestão planejada de 

aperfeiçoamento do transporte independente do modo de produção 

ao longo do desenvolvimento das sociedades. Uma das origens da 

palavra logística vem do francês “loger”, que significa alojar ou 

acolher. Mas a variação logistique, também do francês e utilizada 

inicialmente para definir uma necessidade da guerra, que incluía 

ainda o planejamento, o desenvolvimento, a aquisição, a 

armazenagem, o transporte, a distribuição, a manutenção e a 

evacuação de materiais necessários para uma batalha, tornou-se mais 

comum para definir os processos do atual sistema de transporte e da 

cadeia de distribuição (DIAS, 2012) e será o conceito de logística 

que trabalharemos nesse artigo. 

Na definição de Silveira, a logística, 

se apresenta como grande controladora e impulsionadora dos 

modelos de eficiência da cadeia de fornecimento, 

nomeadamente com controle do tempo (organização e 

velocidade), dos custos, do conforto, da acessibilidade, da 

frequência, da modalidade, da seguridade, ou seja, 

flexibilidade, competência e complementariedade. 

(SILVEIRA, 2011, p.63). 

 

A logística, no entanto, vai além da imagem de um caminhão 

numa rodovia qualquer. Passa a integrar de forma fundamental a 

gestão da cadeia de suprimentos com a finalidade de facilitar os 

processos da movimentação dos produtos desde o fornecedor da 

indústria, até o consumidor final, partindo de uma lógica de 

compartilhamento das informações de todo o processo da cadeia e do 

aproveitamento das principais características dos modais de 

transporte.  

Alguns autores como Faria e Costa (2011), afirmam que a 

evolução da logística está ligada diretamente com os custos 
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logísticos. Segundo essas autoras, se antes as empresas buscavam a 

redução dos custos apenas na produção e não na destruição dos 

produtos, atualmente, com o avanço tecnológico nos processos de 

interação dos dados e informações, a busca pela eficácia na 

circulação das mercadorias exige a integração de todo o 

gerenciamento da cadeia de distribuição. 

 Ainda segundo Faria e Costa (2011), após a década de 1950, 

uma nova cultura de gestão de custos passou a ser utilizada de acordo 

com o desenvolvimento dos meios de transportes e das novas 

tecnologias ligadas ao gerenciamento integrado da informação. 

Depois de algumas experiências de controlar os níveis de estoques 

utilizando o modal aeroviário (mais caro, porém mais rápido), a 

partir da década de 1980 a logística priorizou a integração interna por 

meio do compartilhamento das informações com os setores 

financeiro, planejamento estratégico, marketing, gerenciamento do 

estoque e transportes, juntamente com os setores externos que 

constituem o elo da cadeia de suprimentos, empregando sistemas 

conectados de informações, possibilitando maior capacidade de 

conexão entre os processos de toda a cadeia de produção. 

Em decorrência dos novos modelos de produção 

desenvolvidos no século XX, sobretudo, o Just in Time e o Kanban, 

as unidades fabris passaram a investir em um novo tipo de gestão 

focada na redução de estoques com a finalidade de diminuir os custos 

de armazenagens. Os novos sistemas eletrônicos de comunicação e 

transmissão de dados passaram a compartilhar as informações entre 

fornecedores, clientes e Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) 

numa ampla base de dados, tornando possível o controle da produção 

conforme a demanda, desde o pedido inicial do cliente, passando 

pelo fornecimento de matéria-prima para a fábrica, o controle do 

estoque, o gerenciamento do transporte e a distribuição. 

Um novo ator surge então, os Prestadores de Serviços 

Logísticos (PSL) que, de acordo com Vivaldini e Pires (2010), 

desenvolvem um importante papel no gerenciamento da cadeia 
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logística, proporcionando maior flexibilidade e eficiência nas 

operações logísticas, oferecendo acesso às novas tecnologias e 

facilitando os processos em grande parte da cadeia de suprimentos, 

tornando vital para as empresas que seguem focando nas suas 

atividades de produção e evitando, dessa maneira, investimentos em 

ativos não relacionados com os negócios da empresa. 

A importância do controle da informação efetuado por 

terceiros para os processos na logística, segundo Dias (2012), 

permite às empresas o aperfeiçoamento dos fluxos de materiais e o 

melhoramento da utilização dos recursos físicos, monitorando o 

desempenho operacional, evitando dessa forma, os desperdícios com 

retrabalhos, mapeando os gargalos dentro e fora das empresas, 

dinamizando o fluxo dos produtos e evitando custos variáveis que 

podem afetar o preço final do frete ao consumidor. 

Outro fator importante para a operação eficiente da cadeia 

logística é a infraestrutura dos meios materiais necessários para a 

realização do deslocamento de mercadorias. Isto é, tanto as 

condições das rodovias, a extensão limitada da malha ferroviária, a 

capacidade dos portos e aeroportos, quanto o desenvolvimento 

tecnológico de equipamentos de monitoração, vigilância e 

navegação, devem estar em conformidade com o tipo de carga a ser 

transportada, devendo aproveitar sempre as melhores características 

que cada modal de transporte possa oferecer. A utilização unitária do 

modal de transporte ou a combinação entre eles dependerá das 

condições reais da infraestrutura oferecida em cada lugar. 

Lembrando que essa infraestrutura baseia-se também no conjunto da 

capacidade real da distribuição, como centros integrados de logística, 

fluxos mais constantes (ausência de gargalos) e na gestão do custo de 

deslocamento, quase sempre influenciados pelo preço do 

combustível, pedágios, segurança, legislação trabalhista e margem de 

lucro das empresas. 

No caso brasileiro, o que poderia contribuir diretamente para 

a redução no custo logístico nacional seria, além de maiores 
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investimentos na infraestrutura, um planejamento logístico nacional 

multimodal capaz de incentivar a integração dos modais de 

transporte. Entretanto, a busca de formas para mitigar e eliminar os 

gargalos no sistema de transporte nacional tem como base principal 

as concessões para a iniciativa privada com o propósito de alavancar 

os recursos necessários para a precária e deficiente infraestrutura da 

rede de transporte, “terceirizando” as atividades de manutenção e 

construção de novas obras de infraestruturas, atribuindo às empresas 

privadas o direito de exploração de rodovias, portos e aeroportos por 

longos períodos o que, de fato, não tem resultado em melhorias 

significativas para o setor. 

Na realidade, essas empresas autorizadas para a manutenção 

das vias, portos e aeroportos passam a lucrar em cima desse sistema 

de rede ineficiente com a promessa de melhorar a escoação de 

produtos, sobretudo as commodities. Ainda que isso represente mais 

custos para as empresas devido aos novos pedágios e outras taxas 

cobradas pelas concessionárias nas rodovias, portos e aeroportos 

“privatizados”, esse sistema de sociedade entre o governo e o capital 

privado tem favorecido mais aos interesses unitários das empresas 

capitalistas do que a solução real dos problemas relacionados ao 

deslocamento de mercadorias e pessoas. 

A qualidade da infraestrutura utilizada no transporte de bens e 

pessoas é parte do sistema de redes e fluxos global e interfere 

diretamente na matriz de transporte de um país, apontando as 

principais deficiências do transporte conforme a influência da 

produção geral e seu impacto no Produto Interno Bruto (PIB). O 

resultado dessas deficiências é o alto custo logístico, que no Brasil 

teve um impacto de 12,7% do PIB em 2015, conforme dados 

publicados pela Confederação Nacional do Transporte. (CNT. 

2016b).  

De acordo com Pons e Reynés, um fator relevante para a 

condição de desenvolvimento econômico dos países é o alto nível de 

infraestrutura das redes de transportes. Essas autoras afirmam que 
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“las redes de transporte regional constituyen un elemento de 

cohesión espacial. Su configuración, su estructura, expresa el grado 

de desarrollo económico y la interacción socioespacial de las áreas 

a la que sirven” (PONS e REYNÉS, 2004, p.273).  

Nesse sentido, as redes de transportes em seus diversos níveis 

de organização e desenvolvimento, como afirmam as autoras, 

demonstram não apenas a capacidade de integração espacial, mas 

também econômica e social de um país, seja este desenvolvido ou em 

“vias de desenvolvimento”.  

A conectividade urbana e interurbana dependerá basicamente 

da capacidade e amplitude da sua infraestrutura e do nível técnico 

empregado, ou seja, sem investimentos necessários não há 

possibilidade de existir uma rede de transporte eficiente. Fatores que 

tornarão possível um sistema de transporte seguro, ágil e com 

menores custos. Com base nessa análise, torna-se compreensível que 

nos países mais desenvolvidos os sistemas de redes de transportes 

sejam mais diversificados e equilibrados quanto ao uso racional dos 

modais, reflexo direto da demanda de uma produção dispersa no 

território nacional e que estabelece maior conexão entre os centros 

urbanos internos e fora das fronteiras nacionais. 

Contudo, Pons e Reynés (2004) observam que não existe uma 

perfeita homogeneidade territorial e que, mesmo nos países mais 

desenvolvidos, há regiões periféricas onde o grau de conectividade é 

insatisfatório, uma vez que “las infraestructuras de transporte 

requieren enormes esfuerzos inversores que ni siquiera los países 

más desarrollados pueden abarcar en su totalidad, debiendo recurrir 

con frecuencia a la ayuda de la iniciativa privada”. (PONS e 

REYNÉS, 2004, p.315). 

Nos países em “vias de desenvolvimento”, as redes de 

transportes são quase sempre determinadas por fluxos de 

mercadorias de acordo com a produção que mais impacta nas 

exportações, geralmente produtos primários (commodities) que, 
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mesmo com baixo valor agregado, demandam uma infraestrutura 

logística extremamente cara e nem sempre eficaz para o escoamento 

da carga de forma sistêmica e ininterrupta do local da produção até 

os portos.  

Já nos países mais desenvolvidos, essa matriz tende a um 

maior equilíbrio, pois além de possuírem uma produção mais 

diversificada, os investimentos necessários para a infraestrutura de 

transportes são elaborados previamente por planos estratégicos 

nacionais conforme a economia de escala dos custos relacionados a 

cada tipo de produto movimentado, atendendo sua necessidade em 

relação à capacidade e tipo de carga, distância, velocidade, 

confiabilidade, facilidade de acondicionamento, entre outros fatores.  

No Brasil do alto custo logístico, a maior parte das cargas 

transportadas é deslocada pelo modal rodoviário (Quadro 1) que, 

além de exigir um alto custo de manutenção das rodovias e da frota, 

sofre também com problemas de segurança (roubos e acidentes), alto 

custo de pedágios, manutenção e combustível, surgimentos de 

gargalos sazonais (escoamento de grãos durante a safra) e 

ineficiência nas conexões multimodais e nos transbordos 

intermodais. 

Quadro 1. Movimentação anual de cargas – 

 Matriz de transporte de cargas 2016. 

 
Fonte: Boletim estatístico CNT - 2016 

 

O alto custo logístico está diretamente relacionado com o 

planejamento e a precariedade da infraestrutura da distribuição na 
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matriz de transportes. Um exemplo típico é a realidade brasileira que, 

conforme os dados da CNT (Gráfico 1), em 2015 o modal rodoviário 

representou 61,1% de toda a carga transportada, tendo apenas 12% 

das estradas pavimentadas de um total de 1.720.643,2 km. 

 

Gráfico 1. Malha rodoviária por situação física em km. Brasil 2015.  

 
Fonte: Anuário CNT 2016 – adaptado pelo autor. 

 

A organização e ocupação do espaço na época do capitalismo 

atual dependem diretamente das redes de transportes e essas, 

necessitam de infraestrutura adequada para a escoação das 

mercadorias tanto para o consumo interno como para o mercado 

internacional. Sem o desenvolvimento mínimo das redes, os fluxos 

podem se tornar bastantes onerosos para quem produz e um 

problema para quem consome, tendo em vista que a mundialização 

da economia exige maior redução dos custos sem que haja perda da 

qualidade na distribuição dos bens. 

Se no século XIX os objetivos do transporte era cobrir toda a 

superfície terrestre, segundo Pons e Reynés (2004), no século 

seguinte o desafio foi desenvolver as redes globais utilizando 

ferramentas para aumentar a eficiência do transporte através da 

otimização e da gestão de toda a cadeia de distribuição. Isto 

demonstra que a eficiência do transporte dependerá da eficácia do 

79%

12%

9%

Malha rodoviária por situação física - Brasil, 
2015. 

Total 1.720.643,2 Km

Não pavimentada
(1.352.463,5 Km)

Pavimentada
(210.618,8 Km)
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conjunto da cadeia logística, ou seja, da infraestrutura total, do 

sistema de redes e da gestão de toda a cadeia de suprimentos.  

A combinação de modais de transporte seja pela 

multimodalidade (um agente de carga que assume toda a 

responsabilidade da origem até o destino final) ou pela 

intermodalidade (coordenação de vários agentes, sendo que cada um 

fica responsável pelo tipo de modal utilizado), tem como principal 

objetivo a redução dos custos ao mesmo tempo em que deve 

promover um maior desempenho tanto na capacidade e tempo de 

movimentação das cargas, quanto na economia de escala 

(DIAS,2012). 

O transporte combinado permite que os produtos sejam 

deslocados com maior facilidade e menor custo, pois utiliza as 

melhores características operacionais de cada modal. Conforme a 

proposta de Bowersox et al (2014, p.211) de classificação das 

principais características operacionais relativas por modal de 

transporte, é possível, por exemplo, identificar o melhor tipo de 

modal escolhido de acordo com o tipo da carga e sua urgência de 

deslocamento. Bowersox (Quadro 2) determina em sua classificação 

a soma das características operacionais sendo a mais baixa como 

melhor opção para a escolha do modal, assim, no quesito velocidade, 

o modal aéreo, por exemplo, está em primeiro lugar, mas perde em 

confiabilidade e capacidade devido às condições meteorológicas e o 

tamanho limitado do seu compartimento de cargas. O rodoviário por 

se tratar de um transporte porta-a-porta, possui a melhor classificação 

em geral, mas deixa a desejar no quesito frequência justamente por 

estar relacionado diretamente com as condições das estradas. 
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Quadro 2. Características operacionais relativas por modal de transporte 

 
Fonte: Bowersox et al, 2014 

 

Além do fator econômico diretamente refletido no custo do 

frete, a combinação de modais proporciona a utilização mais racional 

da infraestrutura, evitando sobrecargas nos sistemas e nas vias 

promovendo, em consequência, a redução dos gargalos.  

Graças à enorme quantidade do volume de carga, o uso do 

modal ferroviário para a escoação de grãos e minérios reduz 

significativamente o tráfego nas rodovias, assim como o modal 

dutoviário para o transporte de combustíveis. Menos veículos nas 

estradas significa maior tempo entre a manutenção das rodovias, 

menores índices de roubos, acidentes e maior redução de custos 

relacionados a seguro e vigilância. Tal como a utilização do modal 

aeroviário para cargas com médio e alto valor agregado e perecíveis 

pode igualmente reduzir o número de caminhões nas rodovias e o 

Transit time, o preço do seguro da carga e, sobretudo, os custos 

relacionados ao estoque e armazenagem. 

A opção pelo modal aéreo pode ainda contribuir diretamente 

para o desenvolvimento econômico regional em torno dos aeroportos 

das cidades do interior. Apesar de não ser o tema tratado nesse 

artigo, o transporte aéreo de passageiro também possibilitaria maior 

economia na manutenção das rodovias, pois, em média uma aeronave 

do tipo Boeing 737 ou Airbus A320 pode transportar entre 130 a 160 

passageiros respectivamente, o que corresponderia entre 3 a 4 ônibus 

a menos na rodovia. A troca gradativa do modal rodoviário pelo 

aeroviário pode proporcionar mais conforto e segurança para os 
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passageiros, além do ganho de tempo e de maior capacidade de carga 

transportada nos compartimentos de cargas nas aeronaves do tipo 

mistas (passageiros e cargas). 

Em consequência à nova realidade de fábricas espalhadas 

pelo mundo e interconectadas pela rede mundial de computadores, o 

foco da redução dos custos de deslocamento das mercadorias ocorre 

então na gestão eficiente da cadeia de suprimentos e na rede de 

transporte. Essa rede, formada por vias, nós e pontos de transbordos 

intermodais – entrepostos de conexões para a distribuição das 

mercadorias, possibilita maior circulação de capital e maior 

desenvolvimento econômico. Esses pontos de transbordos podem ser 

organizados na forma de centros logísticos, plataformas logísticas ou 

terminais de transportes, localizados geralmente nas proximidades de 

áreas industriais, estradas, ferrovias e portos secos, ou mesmo dentro 

dos limites do espaço físico dos aeroportos. 

De acordo com Pons e Reynés (2004), esses terminais de 

transportes funcionam como nós de gestão e de coordenação entres 

os modais de transportes com a finalidade possibilitar a organização 

dos fluxos de mercadorias e da informação gerados em todo o 

processo logístico. Esses terminais, centros ou plataformas logísticas 

possuem a capacidade de ligar várias localidades de uma região ou 

país através da conexão rodoviário, ferroviário, aquaviário e 

aeroviário, utilizando processos e técnicas gerenciais integradas pela 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) entre todos os 

elementos da cadeia de suprimentos, do fornecedor de matéria-prima 

ao consumidor final. 

Na avaliação de Josef Barat, devido a dispersão das unidades 

de produção pelo globo, os próprios conceitos tradicionais de 

territorialidade estão fadados a se desaparecer. Esse autor afirma que 

as localizações das unidades produtivas acabam definindo um novo 

sistema de redes com o objetivo de “encadear conjuntos de 

atividades voltadas para o atendimento das necessidades de mercados 

globalizados” (BARAT, 2012, p. 36). 
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Barat ainda sublinha que os grandes conglomerados 

transnacionais passam a conduzir o modo de produção, além de 

induzirem novos padrões de consumo. Isto significa que, com a 

globalização (sic) e o surgimento de grandes blocos econômicos, 

essas corporações acabam determinando “como se formam as 

cadeias produtivas e, portanto, as cadeias logísticas e os processos de 

distribuição de bens e serviços pelo mundo” (BARAT, 2012, p. 36). 

Esses novos pontos de conexão, armazenamento, distribuição 

e gestão da cadeia de suprimentos sistematizados em plataformas, 

centros ou terminais logísticos, tornam-se fundamentais para a 

dinâmica do escoamento dos produtos. Como define Barat: 

a plataforma logística é o lugar de convergência de fluxos de 

mercadorias, no que concerne ao melhor desempenho da 

logística e maior eficiência no transporte. Envolve instalações 

de empresas, complexas infraestruturas de transporte e 

armazenamento, a fim de melhorar a competitividade, 

permitir maior fluidez nas atividades de logística, eliminar 

entraves burocráticos e acelerar as operações comerciais. A 

plataforma logística é, portanto, um elo fundamental das 

cadeias logísticas e do transporte multimodal, como também 

um grande centro de geração de negócios e serviços. 

(BARAT, 2012, p. 40). 

 

Esse novo conceito de distribuição de mercadorias é resultado 

do desenvolvimento dos modelos de produção puxados pela 

demanda e decorrente da capacidade de interação de dados e 

informações entre os vários componentes da cadeia, onde a gestão 

logística integrada deve ser trabalhada em conformidade direta com 

os fornecedores, fabricantes e transportadores, não mais apenas para 

atender o cliente final, mas envolvendo os agentes internos e 

externos ao processo de toda a cadeia de suprimentos. 

A combinação de modais é uma estratégia essencial para o 

escoamento das mercadorias a partir dos centros logísticos de 

distribuição. Um bom exemplo de como superar a realidade das 
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péssimas condições da infraestrutura de transporte é a utilização de 

contêineres intercambiáveis (navio-trem-caminhão) para grandes 

volumes e ainda, aeronaves de médio porte para atender regiões além 

dos limites dos grandes centros urbanos.  

O transporte aéreo regional de cargas, ainda pouco explorado 

no Brasil, pode cobrir extensas áreas em pouco tempo e de forma 

mais segura, podendo transportar cargas de médio e alto valor 

agregado e encomendas urgentes com relevante redução do preço do 

frete. Deste modo, é importante notar que a eficiência logística está 

vinculada não apenas aos investimentos na infraestrutura das redes 

de transporte, mas também no planejamento integrado dos vários 

agentes da cadeia de distribuição e dos benefícios que cada modal de 

transporte possa apresentar. O modal aéreo, além de integrar as 

regiões mais remotas de um país, possui outra característica 

importante para a economia nacional: o de polo gerador de 

desenvolvimento socioeconômico regional. 

 As chamadas cidades-aeroporto já são uma realidade presente 

em vários países onde o sistema de redes de transporte integrado 

conseguiu alcançar um nível de desenvolvimento suficientemente 

capaz de responder as demandas não apenas da movimentação de 

produtos, mas da economia local. 

 Mesmo dependente de uma política governamental de 

subsídios e isenções de impostos, essas cidades-aeroporto possuem 

uma capacidade de aglutinação em seu entorno não apenas de 

empresas relacionadas ao transporte de bens e pessoas, mas de uma 

gama de serviços geradores de renda, conforme afirma Tadeu,  

A ideia de cidades-aeroporto está relacionada à forma de 

centros urbanos ao redor dos aeroportos industriais, 

oferecendo serviços multivariados e potencializando a 

geração de empregos na região aeroportuária. [...] Os novos 

serviços oferecidos nos aeroportos incluirão: restaurantes, 

centros comerciais, centros de pesquisa, academias, hospitais 

e até campos de golfe. No seu entorno podem se instalar, 

ainda, vias de transportes e fluxos de comunicações, 
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escritórios de negócios e complexos tecnológicos, redes 

hoteleiras e parques de entretenimento, polos industriais, 

zonas de livre comércio e centros logísticos de armazenagem 

e ressuprimento. (TADEU et al, 2010, p. 21-22). 

  

No Brasil, berço do pai da aviação e sede do terceiro maior 

fabricante de aviões do mundo, a situação do transporte aéreo ainda 

opera em céus nebulosos. De um lado temos altos custos 

operacionais e deficiente infraestrutura aeroportuária que limitam as 

companhias aéreas a mercados específicos e do outro, uma extrema 

dependência externa de novas tecnologias e falta de investimentos 

para o desenvolvimento da indústria e da rede aérea. O próximo 

tópico propõe uma breve análise do transporte aéreo nacional e suas 

dificuldades de romper com o subdesenvolvimento do setor em nosso 

tempo. 

 

 

O transporte aéreo de cargas no Brasil 

 

A história do transporte aéreo no Brasil surge da necessidade 

de integrar seu vasto território nacional e pela busca do 

desenvolvimento econômico regional, objetivando a redução do 

tempo-espaço por meio a criação de redes com fluxos mais 

constantes, seguros e rápidos entre as capitais e as cidades do interior 

para o transporte de cargas e pessoas. 

Os novos desafios da realidade brasileira nas primeiras 

décadas do século XX, quanto à integração econômica e social do 

seu extenso território nacional, exigiam métodos modernos para 

romper as dificuldades de ligação entre os grandes centros 

econômicos com as cidades do interior, separados por longos trechos 

de rodovias precárias. A utilização do modal aéreo para alcançar 
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essas cidades foi incentivada pelo governo e durante a década de 

1920 surgiram as primeiras companhias aéreas autorizadas pelo 

Ministério da Viação e Obras Públicas.  

Em 1927 a Condor Syndikat de origem alemã iniciou suas 

rotas ligando o Rio de Janeiro ao sul do país. Em seguida empresas 

como a Viação Aérea Rio Grandense (VARIG), a Cruzeiro do Sul, a 

Viação Aérea São Paulo (VASP) e a PANAIR, começaram a esboçar 

o novo espaço aéreo nacional, embora de forma deficiente e 

operando em condições severas de navegação aérea e estruturas 

aeroportuárias.  

Essas empresas surgiram com a finalidade de explorar esse 

mercado promissor que prometia integrar os centros urbanos 

industriais com as regiões mais afastadas com maior velocidade e 

segurança. Essas cidades do interior sofriam com as limitações de 

acesso e escoamento da produção e com o deslocamento de pessoas 

que passavam dias em rodovias precárias até seu destino final. 

Seguindo a tendência mundial do desenvolvimento do transporte 

aéreo, o Brasil do início do século XX, começa a desenvolver um 

plano para integrar a economia nacional através da aviação civil. 

O transporte aéreo, caracterizado principalmente pela sua 

velocidade de deslocamento e sua capacidade de atender 

praticamente qualquer parte do globo terrestre, começa a delinear 

uma nova lógica de transporte tal como a locomotiva foi no século 

XIX. Porém, a aviação no mundo se desenvolveu de forma 

substancial com o término da II Guerra Mundial, quando milhares de 

aeronaves utilizadas para o transporte de tropas e suprimentos bélicos 

foram adaptadas para o uso civil e vendidas a preço reduzido para 

dezenas de países. 

Com o surgimento de novas tecnologias na indústria 

aeronáutica, principalmente no campo da motorização (turbo jato, 

turboélice e turbofan), da estrutura de fuselagem com materiais mais 

leves e resistentes e também com os sistemas de navegação 
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eletrônica por satélites mais preciso, a fabricação de aeronaves de 

grande porte como o Boeing 747, capaz de decolar com 120 

toneladas de cargas e voar à velocidade média de 900 km/h, 

revolucionou o fluxo de transporte de bens e pessoas a níveis nunca 

vistos na história. 

O transporte aéreo proporciona ainda, a redução dos custos 

relacionados à estocagem e armazenagem, tornando a gestão 

logística mais eficiente e possibilitando um maior controle dos 

estoques, uma vez que esse modal oferece um serviço com relativa 

confiabilidade, disponibilidade e maior segurança.  

Deve-se perceber, no entanto, que os altos custos 

operacionais, de manutenção, do combustível e as diversas crises 

econômicas do capitalismo mundial, sempre delimitaram o 

desenvolvimento do setor aéreo nacional, não permitindo sua 

ampliação de maneira progressiva e contínua. A infraestrutura 

aeroportuária brasileira sempre foi um problema estrutural decorrente 

da ausência de planejamento centralizado por parte do Estado que 

passou a agir mais como um regulador da concorrência entre as 

empresas aéreas do que como um órgão impulsionador da rede aérea. 

Se nos primeiros anos da aviação nacional os problemas estavam 

relacionados com a limitação da infraestrutura operacional dos 

aeródromos existentes e a navegação aérea deficiente, na atualidade a 

maioria dos problemas está relacionada com a falta de planejamento 

no conjunto da gestão logística aeroportuária.  

O transporte aéreo de carga é formado pelo transporte 

doméstico e internacional e o reflexo do movimento de carga aérea 

internacional está fortemente ligado com a capacidade de carga 

transportada internamente em um país. Conforme os dados 

apresentados nos Gráficos 2 e 3, o Brasil, mesmo com sua frágil 

economia diante das crises internacionais do capitalismo, tem 

demonstrado números positivos no volume total de carga aérea 

transportada tanto no mercado interno quanto para o mercado 

mundial. É preciso notar que o transporte aéreo no Brasil é visto 
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ainda como um concorrente e não como complemento no sistema 

logístico nacional, o que torna a participação no transporte doméstico 

ainda incipiente em relação da capacidade total de produtos 

movimentados em todo o país. 

 

 

Gráfico 2. Total de carga transporte aéreo mundial de 2006 a 2015. 

 
Fonte: ICAO, relatório anual 2015. Adaptado pelo autor. 

 

Gráfico 3. Evolução de carga aérea(Ton) doméstico e internacional –  

Empresas brasileiras. Brasil 2000 a 2017. 

 
Fonte: ANAC, 2017b. Demanda e oferta do transporte aéreo.  

Adaptado pelo autor. 



 

61 

 

 

Desta maneira, é preciso analisar com maior atenção a 

importância da aviação regional no sistema de transporte nacional. 

No Brasil, mesmo com tantos planos de incentivos para o 

desenvolvimento da aviação regional, o investimento em 

infraestrutura nesse setor ainda não corresponde à sua realidade. 

Segundo a Agência Nacional de Aviação (ANAC, 2017), há no 

Brasil 1806 aeródromos privados e 657 públicos localizados em 

cidades de pequeno, médio e grande porte. Desse total, apenas 65 

aeroportos representam 98% dos embarques e desembarques aéreos 

de todo o país. Isto significa que a maior parte dos aeroportos 

localizados distantes das capitais atende apenas a um reduzido 

tráfego de pequenas aeronaves, especialmente, particulares. São 

aeroportos administrados pelos municípios que não possuem planos 

de desenvolvimento do transporte aéreo regional e muito menos 

recursos para investimentos, permanecendo dependentes das esferas 

estadual e federal. 

Muitos desses aeroportos do interior do país possuem apenas 

a estrutura aeroportuária mínima para atender aos requisitos básicos 

para a homologação de funcionamento conforme a regulamentação 

dos órgãos públicos responsáveis pelo controle da aviação nacional. 

Essas condições se limitam basicamente à estrutura e segurança da 

pista, sem terminais de cargas, embarque/desembarque de 

passageiros e de controle aéreo local. 

No entanto, como citado anteriormente, a ineficiente 

infraestrutura do setor aéreo não se limita apenas à estrutura 

aeroportuária. Se a realidade mundial aponta para a dispersão da 

cadeia produtiva em várias regiões econômicas distantes uma da 

outra, pressupõe também que, sem um sistema de redes adequado, 

existirá sempre a possibilidade de pontos de gargalos que acabam 

gerando mais custos logísticos para empresas. 
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De acordo com Barat (2012), é necessário identificar esses 

gargalos para promover ações que possam diminuir seus efeitos na 

aviação regional, relacionados diretamente com a falta de 

planejamento de longo prazo, políticas públicas consistentes e 

também de uma regulação econômica adequada com a realidade do 

Brasil e sua vasta extensão territorial. A disputa desequilibrada das 

grandes companhias aéreas comerciais e uma rigorosa 

regulamentação aérea dificulta tanto o surgimento de empresas 

menores, como suas permanências num mercado extremamente 

concorrente, com altos custos operacionais e elevada carga tributária. 

A aviação regional no Brasil não corresponde com a realidade 

de um país com extensão territorial continental e entre os 10 maiores 

PIB mundial. Mesmo com o limitado investimento na infraestrutura 

aeroportuária nas capitais, as cidades do interior não são 

contempladas por um plano nacional de reestruturação da aviação 

regional. A legislação atual para o setor aéreo nacional exige da 

aviação regional praticamente as mesmas regras das grandes 

empresas de linhas aéreas que conectam as capitais e as cidades de 

grande porte. Para Barat (2012) “o primeiro passo seria retomar a 

distinção jurídica entre as funções de operar o transporte aéreo 

regional e o nacional, que devem ser objeto de regras distintas”, pois, 

“a finalidade da aviação regional é a de interligar pequenas e médias 

cidades a aeroportos de onde parte voos nacionais”. (BARAT, 2012, 

p.184). 

A grande parte dos aeroportos espalhados pelo interior do 

país não recebem investimentos governamentais e menos ainda da 

iniciativa privada, que se interessa apenas pelos grandes aeroportos 

já lucrativos. Deste modo, pensar em integração nacional econômica 

e territorial (Silveira, 2013), sem criar condições reais para a 

integração logística dos diversos tipos de modais de transportes é 

negar os processos mais dinâmicos que envolvem a complexidade 

das redes de transporte e sua relação entre o desenvolvimento 

econômico nacional e o bem-estar social. 
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A estratégia atual adotada nos países mais desenvolvidos tem 

sido a criação de pontos de transbordos capazes de conectar os 

diversos tipos de modais com a finalidade de melhorar a eficiência da 

integração do transporte. Esses pontos de transbordos, também 

chamados de terminais ou centros logísticos, utilizam equipamentos 

de última geração voltados para o armazenamento temporário e 

distribuição das mercadorias de acordo com a infraestrutura 

disponível em cada região, tornando o gerenciamento das redes mais 

integrado e com custos mais reduzidos, além de promover também o 

desenvolvimento econômico em seu entorno por meio da atração de 

outras atividades econômicas necessárias para a cadeia de 

distribuição, tais como escritórios comerciais, oficinas de 

manutenção, hotéis, restaurantes e outros tipos de serviços que 

possam dar suporte às operações logísticas. 

É com essa linha estratégica de gestão da cadeia de 

suprimentos que vários países menos desenvolvidos estão investindo 

para mitigar os principais problemas relacionados à movimentação 

de cargas. Não obstante, entre a “logística de Estado” e a “logística 

corporativa privada” é preciso observar que, sem um planejamento 

centralizado por parte do Estado, com base nas principais 

características econômicas e geográficas de cada país, a contradição 

entre o interesse público e o privado também pode ser tornar um 

problema ainda mais grave se as ações não tiverem como foco 

principal a integração nacional e o desenvolvimento regional. 

Ao que parece, a ausência de análises mais críticas sobre os 

impactos das “parcerias” público-privado no setor de transporte não 

tem contribuído muito para uma solução objetiva de acordo com a 

realidade do sistema ineficiente do transporte nacional. Geralmente, 

o Estado fica responsável pelos altos investimentos nas 

infraestruturas enquanto a iniciativa privada se beneficia com os 

enormes lucros provenientes da infraestrutura já implementada com 

os recursos públicos. 
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É necessário avaliar de maneira mais ponderada os resultados 

que as várias concessões de rodovias, portos e aeroportos tem 

acarretado para a sociedade em geral. Com base em uma observação 

empírica, nota-se uma acumulação de riqueza por parte dos 

consórcios privados em detrimento do desenvolvimento social e 

econômico a nível local e regional, além do aumento dos custos 

diretos ligados às operações de transportes em quase todos os 

modais. 

Uma contrapartida racional que a iniciativa privada poderia 

contribuir seria a criação dos pontos de transbordos localizados 

estrategicamente em lugares onde a combinação dos modais de 

transportes poderia facilitar a distribuição das mercadorias de acordo 

com as conexões das vias que formam toda a rede de transporte 

nacional. Nesse sentido, os terminais logísticos localizados nos 

diversos aeroportos regionais poderiam proporcionar maior fluidez 

nos fluxos conectando as redes regionais à malha nacional com 

menores custos logísticos. 

Mas para que isso se realize, é necessário superar o 

pensamento atrasado de que os modais de transportes são 

concorrentes entre si, pois na verdade eles se complementam, 

tornando possível a combinação das qualidades inerentes de cada 

modal conforme as exigências da dinâmica atual da economia 

mundializada. O próximo tópico pretende demonstrar como um 

terminal logístico aeroportuário pode tornar mais eficiente uma rede 

regional partindo da possibilidade da instalação de um Hub no 

aeroporto da cidade de Uberlândia/MG. 
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A proposta do Centro Logístico aeroportuário de Uberlândia: 

integração logística e desenvolvimento regional 

 

 Os Centros Logísticos ou Terminais de Transportes, citados 

anteriormente, se caracterizam basicamente como síntese do sistema 

de transporte e sua conexão com fluxos mais ordenados. Nesses 

espaços ocorre a coordenação da redistribuição dos produtos por 

meio do gerenciamento integrado da cadeia logística, focando no 

armazenamento e na combinação dos vários tipos de modais de 

transporte. 

 Esses Centros Logísticos há muito tempo deixaram de ser 

exclusividade dos portos, onde sua função principal era de conectar 

as cargas trazidas do exterior pelos navios para depois serem 

distribuídas para o interior do país pelo transporte terrestre, 

geralmente ferrovias ou rodovias.  

 Para além da logística, esses terminais funcionam também 

como centros geradores de outros tipos de serviços de apoio ao 

transporte, tais como indústrias, transportadoras, oficinas de 

manutenção, autopeças, escritórios comerciais, hotéis e restaurantes. 

Essas empresas, geralmente instaladas no sítio aeroportuário ou no 

seu entorno, tem o poder de contribuir para a economia local, 

proporcionando a geração de empregos e renda para a comunidade 

local. Como afirma Pons e Reynés,  

“todo ello convierte a las terminales en polos de crecimiento 

económico con una enorme capacidad de generar economías 

de aglomeración. Tal efecto tiene repercusiones directas 

sobre diversos factores como el precio del suelo o la creación 

de empleo”. (PONS e REYNÉS, 2004, p. 255).  

  

 Essas autoras citam como exemplo, o aeroporto Roissy-

Charles de Gaulle na França, que abriga mais de 700 empresas, 
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tornando-o num importante polo de geração de emprego para a 

região metropolitana de Paris. 

Dentro deste conceito, a proposta do Centro Logístico do 

aeroporto da cidade de Uberlândia/MG, concebida pela Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) em 2015, 

previa a concessão do uso de áreas nesse aeroporto para a 

implantação, gestão e exploração comercial de um terminal logístico 

intermodal com a finalidade de reduzir os gargalos logísticos 

estruturais de armazenagem e movimentação de cargas (INFRAERO, 

2015). 

De acordo com a definição da INFRAERO, o Centro 

Logístico Aeroportuário é um empreendimento situado na área do 

aeroporto e composto por galpões modulares flexíveis para a 

instalação de diversas empresas “com estrutura física e serviços 

compartilhados que permite flexibilidade no rateio de seus custos 

entre os operadores” (INFRAERO, 2015, p.6). Nessa área, a 

concessionária teria o direito de exploração por um período de 25 

anos, podendo utilizar uma área de 50.000 m2 para a construção da 

infraestrutura necessária para o armazenamento e movimentação de 

mercadorias conforme as normas previstas no edital de licitação 

pública na modalidade de concorrência n° 017/LABR/SBUL/2015. 

Em Uberlândia, estão presentes as maiores empresas 

atacadistas e distribuidoras do Brasil, além de contar com diversas 

indústrias de porte nacional que destina sua produção para todas as 

regiões do país utilizando preferencialmente o modal rodoviário. 

Deste modo, essa cidade não foi escolhida de forma aleatória, 

mas por apresentar um acúmulo histórico de experiência logística 

adquirida graças à sua posição privilegiada centralizada no território 

nacional, situada a um raio de 1.000 km das principais capitais e 

centros econômicos do país (Mapa 2). Essa cidade é cortada por 

cinco importantes rodovias federais (BR-050, BR-365, BR-452, BR-

455 e BR-497), uma ferrovia, um aeroporto com relevante 
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movimento de cargas e passageiros, além do Porto Seco do Cerrado, 

localizado no setor industrial e com uma área de 52.000 m².  
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Mapa 2. Raio de alcance aeroporto Uberlândia (1.000 km). Brasil. 2017. 

 
Fonte: Autor. 2018 

 

O aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato de 

Uberlândia (Figura 8), designado pela sigla SBUL, conforme a 

Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) e UDI, 

conforme a Associação Interacional de Transporte Aéreo (IATA), 
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encontra-se localizado a 9 km do centro da cidade e possui uma área 

de 2.173 milhões de m², contando com um pista de 2.100 x 45 

metros, sistema de pouso por instrumento ILS CAT 1 e registrando 

uma movimentação média de mais de 23 mil voos em 2016 

(INFRAERO, 2018). Essa figura aponta também as áreas dentro do 

sítio do aeroporto designadas para a construção do Centro Logístico. 

Essas áreas estão disponibilizadas no setor sul do aeroporto 

justamente para facilitar o tráfego de veículos com a rodovia BR-050 

e a ferrovia. 

 

Figura 8. Área do aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato, 

Uberlândia. 2015. 

 
Fonte: INFRAERO, 2015. 

 

Esse aeroporto tem apresentado uma importante evolução no 

transporte de cargas acompanhando o cenário nacional, tendo 

transportando em 2015 mais de 2 mil toneladas de cargas (Gráfico 4) 

.  
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Gráfico 4. Volume de carga movimentada (t) – aeroporto de Uberlândia 

 
Fonte: ANAC, 2016. Adaptado pelo autor. 

 

Segundo a INFRAERO (2015), a construção do Centro 

Logístico nesse aeroporto, poderia elevar ainda mais o volume de 

carga movimentada, uma vez que esse tipo de empreendimento 

passaria a funcionar como um entreposto da zona franca de Manaus e 

também como aeroporto internacional com o funcionamento fixo de 

uma base da receita alfandegária. 

A realização desse Centro Logístico aumentaria o volume de 

produtos transportados pelo modal aéreo, possibilitando novos 

investimentos principalmente por parte das indústrias de alta 

tecnologia com produtos de grande valor agregado e também de 

produtos perecíveis. A proposta da INFRAERO de construção de 

galpões compartilhados no sítio do aeroporto propiciaria maior 

economia às empresas, aumentando a eficiência na movimentação de 

produtos por meio da intermodalidade, gerando redução dos custos 

logísticos para essas empresas que passariam a dividir as despesas 

com uma área em comum. 

Contudo, a proposta de licitação não atingiu seu devido 

sucesso por não haver interesse das empresas e dos grupos logísticos 

prospectados pela INFRAERO. Talvez pelo delicado momento 

econômico em que se atravessa o país desde a última crise 

econômica e política ou pelas exigências contratuais no edital, como 
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por exemplo, a limitação do tempo de concessão de uso dos espaços 

que, após 25 anos, passariam para o controle da INFRAERO. O certo 

é que, em momentos de crise os investidores ficam mais cautelosos, 

mesmo que isso possa significar um atraso no desenvolvimento da 

infraestrutura dos transportes e na redução dos gargalos. 

 Com base em um panorama mais otimista, a construção de 

um Terminal Logístico Aeroportuário em Uberlândia poderia 

proporcionar maior desenvolvimento regional, contribuindo 

diretamente para a reativação das operações nos diversos aeroportos 

situados nas cidades sob a influência econômica dessa importante 

cidade do interior do país.  

 A maioria das cidades sob a influência do polo econômico de 

Uberlândia possuem pequenos e médios aeroportos subutilizados ou 

apenas com um reduzido tráfego de pequenas aeronaves particulares. 

Porém, a partir de um planejamento logístico nacional visando a 

integração multimodal, esses aeroportos poderiam alojar em suas 

áreas pequenos terminais logísticos com infraestrutura capaz de 

promover a armazenagem e o traslado de determinados tipos de 

mercadorias utilizando pequenas e médias aeronaves de carga 

combinadas com o transporte rodoviário, criando desta maneira, uma 

rede combinada à nível regional conectando o fluxo local com os 

principais centros econômicos do país.  

 Em um raio médio de 350 quilômetros, a cidade de 

Uberlândia, como um importante hub regional, poderia se conectar 

facilmente pela via aérea com um conjunto de importantes cidades 

do interior de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, contanto com uma 

população de aproximadamente 4,5 milhões de habitantes e um PIB 

em torno de 170 milhões (Tabela 1). 
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Tabela 1. População e PIB de cidades próximas a Uberlândia/MG. Brasil. 2018. 

 
Fonte: IBGE Cidades.  (2019). Adaptado pelo autor. 

 

 O desenvolvimento de uma rede aérea regional de carga com 

base na cidade de Uberlândia e conectada com a malha aérea 

nacional possibilitaria a integração das cidades do interior 

impulsionando a economia local, que se beneficiaria com o 

incremento das operações aéreas de carga, podendo até mesmo 

propiciar à população dessas cidades o acesso ao transporte aéreo de 

passageiros, uma vez que o fluxo aéreo mais intenso tem o poder de 

Estado/Cidade
População 

(2018)

PIB (R$) 
(2016)

Distância do 

aeroporto até o 

centro (km)

Minas Gerais

Uberlândia 683.247       33.195.801.464      8,3

Uberaba 330.361       13.663.787.121      3,7

Poços de Caldas 166.111       6.161.865.951         9

Patos de Minas 150.833       4.222.695.026         12,2

Varginha 134.477       4.518.940.902         7,2

Araxá 105.083       4.844.142.405         4,7

Ituiutaba 104.067       2.872.466.700         5,5

Lavras 102.728       2.304.009.266         6,3

Paracatu 92.430         3.243.710.691         3,6

Patrocínio 90.041         2.561.468.360         4,3

Alfenas 79.481         2.302.156.832         2

Frutal 58.962         1.644.115.276         5,2

João Pinheiro 48.561         1.334.148.889         9

Goiás

Rio Verde 229.651       9.022.691.540         8

Catalão 106.618       6.243.522.359         9,6

Itumbiara 103.652       4.195.537.552         4,3

Caldas Novas 89.087         2.378.195.282         3,1

São Paulo

Ribeirão Preto 694.534       30.881.620.869      6,4

São José do Rio Preto 456.245       16.073.725.785      3,6

Franca 350.400       9.849.123.792         6

Barretos 121.344       4.470.587.197         5,5

Catanduva 121.210       3.892.131.887         1,8

Total 4.419.123   169.876.445.147    
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criar condições favoráveis para o desenvolvimento econômico e 

social para a população local. 

 O modelo de hub regional com terminais logísticos 

aeroportuários, conectados com o transporte de superfície, apresenta 

imensas vantagens para a movimentação de cargas e passageiros, 

além de promover o desenvolvimento econômico e social para as 

cidades que constituem a rede aérea regional. Consolida, essa nova 

rede de transporte integrada estimularia os fluxos nos dois sentidos 

(interior e centro) com maior agilidade, segurança e economia em 

escala. Cabe então, aos principais agentes do setor de transporte – 

governo e iniciativa privada, o planejamento adequado para a 

infraestrutura eficiente tão necessária para um país com enormes 

problemas no sistema de transporte em geral. 

 

 

Considerações finais 

 

O processo de organização e ocupação do espaço se 

desenvolve juntamente com os novos modelos de produção que, aos 

poucos, foram modificando os conceitos tradicionais de 

territorialidade (BARAT, 2012). O desenvolvimento da Tecnologia 

de Informação e Comunicação (TIC) ao lado de novos equipamentos 

mais velozes e com maiores capacidades de carga como a aviação 

aponta para um novo tipo de organização das redes de transporte 

capaz de atender as demandas das unidades de produção espalhadas 

em todo o globo conforme os benefícios que cada região possa 

apresentar. 

Essa dispersão das unidades de produção só é possível devido 

às novas tecnologias que, aplicadas aos conceitos de redes, fluxos e 

nós, pode proporcionar a combinação dos diversos tipos de modais 

de transportes, possibilitando novos parâmetros de eficiência em toda 
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a cadeia logística focada, sobretudo, na redução de custos e de 

desperdícios de recursos humanos e materiais. 

As propostas de terminais de transporte, plataformas 

logísticas ou centros logísticos apontam para uma maior economia 

em escala estabelecida na racionalização dos processos logísticos, 

integrando não apenas dados e informações, mas também as funções 

relacionadas à armazenagem e distribuição, resultando em maior 

agilidade nos fluxos dos canais e na conexão ininterrupta entre os 

nós, ou seja, entre o fornecedor, a indústria, o distribuidor e o 

consumidor final. 

Esses centros logísticos podem impulsionar também a 

geração de polos econômicos e sociais direcionados não apenas para 

as atividades de transporte, mas envolvendo outros tipos de 

indústrias e comércios de bens e serviços reorganizando o espaço em 

seu entorno, gerando mais riqueza e emprego para a o interior do 

país. Estimulando, especialmente, o fluxo das redes com a 

otimização dos modais menos utilizados, como o caso da 

combinação entre o sistema rodoviário e o aeroviário. 

O modal aeroviário com suas características positivas em 

relação ao tempo de deslocamento, maior cobertura espacial, 

segurança e frequência, apresenta-se como excelente opção para a 

redução dos custos relacionados aos estoques, armazenagem e outras 

despesas relacionadas ao transporte das mercadorias (seguro, 

sistemas contra roubo e acidentes, etc.). Contudo, ainda faltam mais 

investimentos para que os aeroportos no interior do país possam se 

transformar em importantes centros logísticos multimodais, 

melhorando o processo da cadeia de distribuição através da 

centralização das atividades logísticas em um só lugar. 

A realidade em que atravessa a economia mundial na 

atualidade talvez não seja um cenário ideal para a criação e 

desenvolvimento de grandes projetos logísticos devido o alto custo 

de implantação, tal como o proposto pela INFRAERO no aeroporto 
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de Uberlândia, mas sem dúvida alguma, não é possível desenvolver 

as redes atuais de transportes sem fortes investimentos em 

infraestrutura e na gestão integrada da logística nacional. 

O Brasil atual, do alto custo logístico, dos apagões aéreos, dos 

gargalos sazonais nas rodovias, das ferrovias limitadas e dos portos 

obsoletos pela demanda crescente do comércio internacional, 

necessita urgentemente de um sistema nacional de transporte que 

contemple não apenas a circulação de produtos primários, mas de 

uma reestruturação de toda a lógica de funcionamento da sua rede de 

transporte no objetivo de equilibrar sua matriz, tornando possível 

maior competitividade no mercado, não excluindo jamais o 

desenvolvimento socioeconômico regional. 
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