
Empresas analisam novas alternativas de transporte

para manter a logística enxuta

L

CONSTANTE BUSCA POR MENORES CUSTOS TEM LEVADO AS EMPRESAS A INVESTIREM MODOS

de transporte alternativos. Alguns estão apostando no transporte ferroviário, outros no transpor-

te aquaviário (marítimo e fluvial), mas todos estão em busca de maior competitividade por meio

da logística. As razões das mudanças e as soluções encontradas você conhecerá a seguir.

Com o objetivo de interligar as principais unida-

des, como o al to-forno 3, o convertedor 3, o

lingotamento contínuo 3 e o condicionamento de

placas, a malha ferroviária da usina siderúrgica da

CST-Arcelor, em Serra (ES), foi ampliada em 20 km

além dos 46 km já existentes. O investimento total

em melhorias em sua infra-estrutura ferroviária é

de cerca de US$ 41 milhões e integra o plano de

ampliação da capacidade de produção da CST-

Arcelor de cinco milhões para 7,5 milhões de to-

neladas de aço por ano a partir de 2007. A empre-

sa realiza os transportes dos produtos quentes sem-

pre por via ferroviária. É, portanto, uma necessi-

dade para atendimento à nova demanda de gera-

ção de gusa líquido e escórias nos diversos está-

gios de temperatura.

Além da expansão da ferrovia, a empresa

adquiriu três novos carros torpedo, para trans-

porte de gusa líquido do alto-forno até a aciaria,

totalizando 22 unidades em operação. Também

prevê a aquisição de 10 carros-pote para trans-

porte de escória quente entre a aciaria e o pátio

de escória, sete vagões basculantes para o trans-

porte de escória fria do pátio um para o pátio

dois, além de três locomotivas. Estima-se que,

mensalmente, serão transportados aproximada-

mente dois milhões de toneladas de produtos

nos diversos ramais ferroviár ios da empresa.

"Não se trata de opção pelo modo ferroviário e

sim da ampliação da malha ferroviária já exis-

tente, interligando-a às novas unidades produti-

vas implantadas com a expansão da usina", afir-

ma o gerente da seção de investimentos da área

de apoio operacional da CST-Arcelor, Humberto

Leopoldo Biasutti.

Segundo Humberto, a maior vantagem que a

ampliação trará é a flexibilidade logística. "Parte

dos projetos que compõem o investimento já es-



tão em operação e sua conclusão final

será em fevereiro de 2007".

Cerca de dois milhões de toneladas

anuais de madeira serão transportadas

pela Aracruz Celulose pelo modo

hidroviário para abastecer a nova unida-

de que está sendo construída em Guaíba

(RS) e deverá estar funcionando a partir

de 2010.

A madeira será embarcada em dois

terminais de carga que a empresa preten-

de construir nos municípios de Cachoeira

do Sul e Rio Pardo, no rio Jacuí, realizan-

do um percurso de aproximadamente 300

quilômetros até a fábrica, às margens do

rio Guaíba. O volume corresponde a 40%

do consumo projetado para a futura fá-

brica.

O projeto de abastecimento da fábri-

ca pelo rio Jacuí deve custar entre US$

20 e US$ 30 milhões, incluindo a constru-

ção dos terminais e o investimento em

embarcações, que deve ser de terceiros.

Falta, ao poder públ ico, fazer a

dragagem do leito para manutenção da

navegabilidade com um calado de pelos

menos 2,5 metros em 90% do trecho pelo

rio Jacuí e sinalização adequada para o

transporte que também deve ser feito de

noite.

O transporte hidroviário deverá ser

15% mais barato em relação ao modo ro-

doviário e gerará menores impactos

ambientais como menores índices de

emissão de poluente, comparados aos

caminhões.

A nova fábrica receberá um investi-

mento de US$ 1,2 bilhão e terá uma ca-

pacidade instalada de 1,3 milhão de to-

neladas de celulose/ano.

A Aracruz tem de definir a forma

como a madeira será transportada pela

hidrovia, se em toras de seis metros ou

em cavacos. Só depois de definido isso

é que a empresa deverá saber o tipo de

embarcação na qual será feito o trans-

porte.
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Já a Carbocloro vai investir R$ 23 mi-

lhões na implantação de um sistema de trans-

porte fluvial de cargas entre a região portuá-

ria de Santos e a fábrica de cloro, soda e

derivados, na margem direita do rio Cubatão.

O projeto cons is te em fac i l i ta r o

transporte de sal grosso que chega em

navios ao Porto de Santos (desde o Rio

Grande do Norte) por barcaças, pelo Rio

Cubatão, até a cidade de Cubatão, onde

está a fábrica.

Esse transporte hoje é feito por cami-

nhões. São cerca de quatro mil viagens/mês

para transportar o sal grosso de Santos a

Cubatão por via terrestre. A fábrica de clo-

ro, soda e derivados da Carbocloro conso-

me 40 mil toneladas de sal grosso mensal-

mente.

"Precisamos ter confiabilidade ope-

racional, caso contrário nossa atividade

pára", afirma o gerente de saúde, seguran-

ça e meio ambiente da Carbocloro, Teo-

doro Pavão. Há alguns pontos fracos no

transporte do Porto de Santos até Cubatão

por rodovia, como greves no porto, aci-

dentes nas estradas da safrõf que causam

congestionamentos.

Em vez de desembarcarem no Arma-

zém 23, no Porto de Santos, o navio seguirá

até Alemoa. Lá encostará em um "dolphin",

ou bóia fixa, e duas barcaças farão o percur-

sos de lá até a Carbocloro. São 11 km pas-

sando pelos rios Casqueiro, Cascalho e

Cubatão. Por rodovia, o percurso tem 22 km.

Uma única barcaça transporta 1.500

toneladas de sal por mês, volume que

corresponde à utilização de 60 caminhões.

Outras vantagens do transporte fluvial em

detrimento do rodoviário estão a qualida-

de do ar, já que o motor a combustão dos

caminhões é mais poluente, economia de

combustível, redução de danos ao patri-

mônio de Santos (prédios históricos trepi-

dam com o movimento dos caminhões) e

redução de acidentes.

O projeto deverá estar funcionando em

2009 e consumirá investimentos de R$ 23

milhões. Já foram investidos R$ 2,5 milhões

em estudos e licenças ambientais.
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