
Modais de Transportes 

Os 05 modais básicos de transporte são:  

Ferroviário, Rodoviário, Aquaviário (hidroviário), 

Dutoviário e o Aéreo. 

 

Há alguns pontos para classificar a melhor decisão de 

utilização de transporte:  

 Velocidade, confiabilidade, consistência, movimentação, 

capacidade, disponibilidade e frequência. 

 

Todos os cinco tipos de transportes tem vantagens e 

desvantagens. 



Desempenho dos Modais 

Características Ferroviária Rodoviária Aquário Dutoviário Aéreo 

Velocidade 3 2 4 5 1 

Disponibilidade 2 1 4 5 3 

Confiabilidade 3 2 4 1 5 

Capacidade 2 3 1 5 4 

Frequência 4 2 5 1 3 

Resultado 14 10 18 17 16 

Características Operacionais. Nazário (In: Fleury et al, 2000, p. 130) 



VANTAGENS:   

1) Serviço porta a porta e sem escalas; 

2) Frequência e disponibilidade do serviço; 

3) Velocidade e conveniência, adequado para curtas e médias 

distancias, menor exigência de embalagens, agilidade operacional. 

 

DESVANTAGENS: 

1) Maior preço conforme a distância, espaço limitado, sujeito a trânsito e 

atrasos. 

2) Menor capacidade entre os modais.  

 

Exemplo de modais rodoviário: Carros, motos, ônibus, etc 

Este modal é o mais utilizado no 

país apesar de elevado custo 

operacional. Faz uso de 

caminhões e estradas, sendo 

muito competitivo no mercado 

de pequenas cargas. 



VANTAGENS:   

1) Custos operacionais altos, porém rateados pelo transporte em massa  

2) Cargas pesadas; 

 

DESVANTAGENS: 

1) Restrições de rotas e incertezas quanto a capacidade de gestão nas 

ferrovias. 

2) Baixa velocidade e agilidade operacional. 

 

Exemplo de modais ferroviário: Trens e metros 

Ideal para transportes de 

grandes cargas por longas 

distâncias. Ideal para 

commodities. 

Faz uso de trens e vias férreas. 



VANTAGENS:   

1) Ideal para granel e mercadorias de alto valor, desde que bem 

embaladas; 

2) Cargas pesadas; 

 

DESVANTAGENS: 

1) Restrições de rotas e incertezas quanto a infra-estrutura regionais. 

2) Transporte lento, sujeito a meteorologia e atrasos gerais. 

 

Exemplo de modais hidroviário: Navios, barcos, embarcações por meio 

de oceanos, mares (marítimo), rios (fluvial), lagos (lacustre). 

Cabotagem = rotas costeiras. 

O modal hidroviário é ideal para 

transportes de grandes cargas 

por longas distâncias por meio 

de containeres. 

 



VANTAGENS:   

1) Rapidez e segurança na locomoção das cargas;  

2) Otimizando custos com embalagens e estocagens de materiais e 

mercadorias perecíveis ; 

 

DESVANTAGENS: 

1) Custo elevado; 

2) Capacidade de carga e peso limitados; 

 

Exemplo de modais aeroviário: Aviões e Helicópteros. 

O modal aéreo é ideal para 

transportes rápidos e de longas 

distâncias e o transporte de 

cargas sensíveis e de alto valor.  

 



VANTAGENS:   

1) Baixo custos de movimentação, dispensa armazenamento;  

2) Continuidade e constância (340mil litros/hora); 

3) Segurança e baixa manutenção; 

 

DESVANTAGENS: 

1) Material de transporte limitado, altos custos de implantação; 

2) Movimentação lenta, porém, ininterrupta; 

 

Exemplo de modais dutoviário: Dutos, gasodutos e oleodutos. 

O modal dutoviário é ideal para 

transportes contínuos de 

líquidos, gazes ou materiais 

imersos em líquido. 

Demanda investimento em infra-

estrutura. 


