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ATIVIDADE EXTRA
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• O transporte multimodal de cargas é aquele que, regido por um único contrato,
utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e
é executado sob a responsabilidade única de um operador de transporte
multimodal (OTM).
• O conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (CTMC) evidencia o
contrato de transporte multimodal e rege a operação de transporte, desde o
recebimento da carga até a sua entrega no destino, podendo ser negociável ou
não negociável, a critério do expedidor.
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•
-

O OTM assume a responsabilidades:
execução desses contratos
prejuízos resultantes de perda
danos ou avaria às cargas sob a custódia, assim como por aqueles decorrentes de
atraso em sua entrega, quando houver prazo acordado.

Além do transporte, inclui os serviços de coleta, unitização, desunitização,
consolidação, desconsolidação, movimentação, armazenagem e entrega da carga ao
destinatário.
• O OTM é a pessoa jurídica contratada como principal contratada como principal
para a realização do transporte multimodal de cargas, da origem até o destino, por
meios próprios ou por intermédio de terceiros. O OTM pode ser transportador ou
não.
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• O exercício da atividade do OTM depende de prévia habilitação e registro na ANTT.
• Caso o OTM deseje atuar em âmbito internacional, deve também licenciar-se na
Secretaria da Receita Federal. Essas habilitações são concedidas por um prazo de
dez anos.
Modal Aéreo
 Transporte adequado para mercadorias de alto valor agregado, pequenos volumes
ou com urgência na entrega.
 Possui algumas vantagens sobre os demais modais, pois é mais rápido e seguro e
são menores os custos com seguro, estocagem e embalagem, além de ser mais
viável para remessa de amostras, brindes, bagagem desacompanhada, partes e
peças de reposição, mercadoria perecível, animais.
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Modal Aéreo
Vantagens – é o transporte mais rápido e não necessita de embalagem mais
reforçada (manuseio mais cuidadoso).

Desvantagens – menor capacidade de carga, valor do frete mais elevado em relação
aos outros modais.
Frete – a base de cálculo do frete aéreo é obtida por meio do peso ou do volume da
mercadoria, sendo considerado aquele que proporciona o maior valor. Para saber se
devemos considerar o peso ou o volume, a IATA (International Air Transport
Association) estabeleceu a seguinte relação:
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- Relação IATA (peso/volume): 1 Kg = 6000 cm3 ou 1ton = 6m3.
- Por exemplo: no caso de um peso de um quilo acondicionado em um volume maior
que 6000m3, considera-se o volume como base de cálculo do frete; caso contrário,
considera-se o peso.
- A IATA é uma entidade internacional que congrega grande parte das
transportadoras aéreas do mundo, cujo objetivo é conhecer, estudar e procurar dar
solução aos problemas técnicos, administrativos, econômicos ou políticos surgidos
com o desenvolvimento do transporte aéreo.
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Modal Ferroviário
 A malha ferroviária brasileira possui aproximadamente 29.000km e no Estado de
São Paulo cerca de 5.400km.

 Os processos de privatização do sistema iniciou-se em 1996, e as empresas que
adquiriram as concessões de operação dessa malha assumiram com grandes
problemas estruturais. A transferência da operação das ferrovias para o setor
privado foi fundamental para que esse setor voltasse a operar.
Vantagens: adequado para longas distâncias e grandes quantidades, menor custo de
seguro, menor custo de frete.
Desvantagens: diferença na largura de bitolas, menor flexibilidade no trajeto,
necessidade maior de transbordo.
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Modal Ferroviário
Frete Ferroviário
- O transporte ferroviário não é tão ágil e não possui tantas vias de acesso quanto o
rodoviário, porém é mais barato, propiciando menor frete, transporta quantidades
maiores e não está sujeito a riscos de congestionamento.
- O frete ferroviário é baseado em dois fatores: quilometragem percorrida e
distância entre as estações de embarque e desembarque.

Quanto ao peso da mercadoria, o frete ferroviário é calculado por meio da
multiplicação da tarifa ferroviária pelo peso ou volume, utilizando aquele que
proporcionar maior valor. O frete também pode ser calculado pela unidade de
contêiner, independente do tipo de carga, peso ou valor da mercadoria. Não incidem
taxas de armazenagem, manuseio ou qualquer outra. Pode ser cobrada taxa de
estadia do vagão.
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Modal Hidroviário
 O modal hidroviário (fluvial) é usado principalmente no transporte de soja, óleo,
vegetal, trigo, milho, açúcar, cana-de-açúcar, sorgo, madeira e outros.
 Devido ao baixo custo do frete desenvolve papel importante na logística de
transportes em algumas regiões do Brasil. Nas regiões Sul e Sudeste passa a ter
forte integração com os países do bloco do Mercosul.
 A administração e a operação das hidrovias interiores e dos portos fluviais e
marítimos são exercidas de duas maneiras:
- Pelo poder federal, por meio de sociedade de economia mista, as companhias
docas federais.
- Na forma de convênios de delegação, em que estados ou municípios são os
responsáveis pelas sociedades de portos ou navegação, empresas de
administração ou superintendência de portos.
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Modal Hidroviário
 Pontos fortes – custo baixo, carregamento de grande quantidade de carga, baixo
impacto ambiental.

 Pontos fracos – transporte regional (não abrange o país inteiro), rios e planícies e
assoreamento dos rios.
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Modal Marítimo
 O transporte marítimo é o modal mais utilizado no comércio internacional ou
longo curso e refere-se ao transporte marítimo internacional.
 Inclui tanto os navios que realizam tráfego regular, pertencentes a conferências de
frete, acordos bilaterais e os outsiders, como aqueles de rota irregular.
Vantagens – carrega qualquer tipo de carga, menor custo do frete.
Desvantagens – necessidade de transbordo nos portos; maior exigência de
embalagens; menor flexibilidade nos serviços, aliado a frequentes congestionamentos
nos portos.
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Composição do frete marítimo:
- Frete básico: valor cobrado segundo o peso ou o volume da mercadoria
(cubagem), prevalecendo sempre o que propiciar maior receita ao armador.
- ad valorem: percentual que incide sobre o valor FOB da mercadoria. Aplicado
normalmente quando esse valor corresponder a mais de US$ 1000 por tonelada.
Pode substituir o frete básico ou complementar seu valor; sobretaxa de
combustível, destinado a cobrir custos com combustível.
- Taxa para volumes pesados: valor de moeda atribuído às cargas cujos volumes
individuais, excessivamente pesados (normalmente acima de 1500 kg), exijam
condições especiais para embarque/desembarque ou acomodação no navio.
- Taxa para volumes com grandes dimensões: aplicada geralmente a mercadorias
com comprimento superior a 12 metros.
- Sobretaxa de congestionamento: incide sobre o frete básico, para portos onde
existe demora para atracação dos navios.
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Alguns tipos de navios:
Cargueiros – são navios construídos para o transporte de carga geral, ou seja, carga
acondicionada. Normalmente, seus porões são divididos horizontalmente, formando o
que poderíamos chamar de prateleiras (conveses), onde diversos tipos de cargas podem
ser estivados ou acomodados para o transporte. A fim de diferenciá-los dos navios
destinados ao transporte de mercadorias específicas, são também chamados de navios
convencionais.
Porta-contêiner – são especializados, utilizados exclusivamente para transportar
contêineres, dispondo de espaços celulares. Os contêineres são movimentados com
equipamento de bordo ou de terra. As unidades são transportadas tanto nas células
como no convés.

Graneleiros – são navios destinados apenas ao transporte de granéis sólidos. Seus
porões, além de não possuírem divisões, têm cantos arredondados, o que facilita a estiva
da carga. A maioria desses navios opera sem linhas regulares. Considerando que
transportam mercadorias de baixo valor, devem ter baixo custo operacional. A sua
velocidade é inferior à dos cargueiros.
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Modal Rodoviário
 O modal rodoviário representa no Brasil 62% da carga transportada. Algumas
rodovias ainda apresentam estado de conservação ruim, o que aumenta os custos
com manutenção dos veículos. Além disso, a frota é antiga (aproximadamente 18
anos) e sujeita a roubo de cargas.
 O transporte rodoviário caracteriza-se pela simplicidade de funcionamento.
Desvantagens – fretes mais altos em alguns casos, menor capacidade de carga entre
os modais, mais vulnerável ao roubo de cargas.

Vantagens – ponto de carga e ponto de descarga (ponto de origem e ponto de
destino), maior frequência e disponibilidade de vias de acesso, maior agilidade e
flexibilidade na manipulação da carga, facilidade na substituição do veículo no caso de
quebra, ideal para viagens de curta e média distâncias.
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Modal Rodoviário
Frete Rodoviário
- As tarifas de frete são organizadas individualmente pela empresa de transporte e o
frete pode ser calculado por peso, volume ou por lotação do veículo. A composição
do frete rodoviário é a seguinte:
- Frete básico – tarifa x peso da mercadoria. Se a carga for “volumosa”, pode-se
considerar o volume no lugar do peso.
- Taxa de ad valorem – percentual cobrado sobre o valor da mercadoria.
- Seguro rodoviário obrigatório – os percentuais são aplicados sobre o preço FOB da
mercadoria.
O usuário deve consultar a transportadora para conhecer quais cláusulas da apólice
de seguro dão cobertura e quais ele deve complementar com sua seguradora.
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Modal Rodoviário
 No transporte rodoviário a carga só pode ser transportada se estiver acompanhada
de uma Nota Fiscal devidamente preenchida de acordo com as exigências ligais no
que requerer à fiscalização de ICMS, além de alguma outra documentação exigida
em cargas que tenham características especiais (corrosivos, inflamáveis).
 Os seguintes documentos devem acompanhar a Nota Fiscal: Conhecimento do
frete, Manifesto do frete e o Romaneio.

 O conhecimento é o documento para a cobrança do frete e serve de recibo
quando o frete for a cobrar, e também para que p cliente dê aceite de que as
mercadorias foram recebidas em perfeitas condições, evitando futuras
reclamações.
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3.2 Tipos de Cargas
 Carga é todo e qualquer material a ser transportado, independentemente do tipo,
forma, tamanho e embalagem.
 Ela é o principal objetivo de uma empresa de transporte de carga.
 Transportá-la de um lugar a outro, no menor tempo possível e sem danificá-la, é
uma obrigação das transportadoras.
a) A granel: São as cargas transportadas em grande quantidade, sem nenhum tipo de
embalagem.

Gás liquefeito de petróleo
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3.2 Tipos de Cargas
b) Embaladas: São as cargas embaladas em caixas,
fardo, feixes, sacarias etc.

c) Diversas: São as cargas de diferentes tipos e que
são transportadas sem nenhum tipo de
embalagem.
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3.2 Tipos de Cargas
d) Especiais: São as cargas que, por suas características, são transportadas em
caminhões especialmente preparados para esse fim.
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3.3 Tipos de Embalagem

 As mercadorias são embaladas em diferentes formas e nos mais variados
materiais.
 Os tipos de embalagem mais conhecidos são apresentados em seguida.
Caixas de papelão: São usadas normalmente
para acondicionar produtos leves, tais como:
vidros de remédio, televisores, alimentos,
perfumes, brinquedos, livros etc.
Caixas de madeira: São usadas geralmente para
acondicionar produtos mais pesados, tais
como:
motores, baterias,
ferramentas,
espelhos, vidro com ácidos etc.
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3.3 Tipos de Embalagem
Engradados: São usados normalmente para
acondicionar
mercadorias
de
formas
irregulares, que dificultam o transporte, tais
como: cabines de caminhão, bicicletas, móveis,
parabrisas etc.

Fardos: São usados para acondicionar
mercadorias que não exigem uma embalagem
muito resistente, tais como: tecidos, algodão,
bolas etc.
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3.3 Tipos de Embalagem
Sacos: Existem três tipos: saco de papel, de
pano e de plástico. São usados para embalar
em pequena quantidade as mercadorias a
granel, tais como: milho, cimento, carvão
etc.

Feixes: É o tipo de embalagem utilizado em
mercadorias que não necessitam de muita
proteção, tais como: pá, picareta, vassoura
etc.
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3.3 Tipos de Embalagem

Tambores: para transportar líquidos como
óleo, combustível, graxa etc.

Bombonas: Servem para transportar
líquidos corrosivos, tais como: ácido,
detergente etc.

27

3.3 Tipos de Embalagem

Latas: para transportar tintas, tíner,
querosene etc.

Barricas/Barris: para transporte de vinhos,
cachaças, vinagres.
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3.3 Tipos de Embalagem

Bobinas: forma de acondicionamento de
papel, chapas de aço, chapas de alumínio,
tapetes etc.

Carretéis: São utilizados para
acondicionamento de cabos elétricos, cabos
de aço, mangueiras.
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3.4 Símbolo de Segurança de Cargas

 As marcações nas embalagens não visam apenas a indicação correta do nome e do
destino da carga.
 Muitos símbolos são utilizados para indicar os cuidados que devem ser tomados
com aquela carga, quando da operação de carregamento e descarregamento.

 O arrumador deve conhecer perfeitamente o significado dos símbolos utilizados, já
que eles são iguais em todas as transportadoras.
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3.4 Símbolo de Segurança de Cargas

Cálice: Significa que o produto é frágil, isto
é, quebra ou amassa facilmente, devendo,
pois, ser manuseado com muito cuidado.

Guarda-chuva: Significa que o produto não
pode receber umidade, devendo ser
mantido em lugar seco.
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3.4 Símbolo de Segurança de Cargas

Seta: Mostra que o lado que a ponta da
seta indica deve ser mantido sempre para
cima.

Seta invertida: Igual ao símbolo anterior,
sendo que qualquer um dos lados que a
seta indicar pode ser para cima.
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3.4 Símbolo de Segurança de Cargas

Gancho: Significa que aquele produto não
pode ser transportado com auxílio de
gancho.

Caveira: Indica que o produto é perigoso e
deve ser manuseado com muito cuidado.
Normalmente são produtos tóxicos.
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3.4 Símbolo de Segurança de Cargas

Sol: O produto deve ser guardado em lugar
fresco, isto é, protegido do calor.

Centro de gravidade: Indica que a
mercadoria tem seu ponto de equilíbrio no
local indicado. Deve ser tomado muito
cuidado quando do transporte, bem como
na distribuição do peso na carroceria do
caminhão.
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 Muitas mercadorias não têm o símbolo de segurança, mas trazem escrito em suas
embalagens os cuidados que elas requerem.
 Exemplos: Cuidado. Frágil. Não vire. Este lado para cima. Evitar choques. Manter
em lugares secos. Teme calor. Empilhar máximo de 5 caixas.

 Outras mercadorias não têm símbolos nem indicações escritas, mas o bom
arrumador deve sempre identificar o tipo de conteúdo, a fim de tomar todos os
cuidados que a mercadoria requer.
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3.5 Transporte Combinado e seguimentado

Combinado

- É o transporte de carga em um único carregamento ou veículo,
através
de
uma
combinação
entre
modais
rodoviário/ferroviário/aquaviário.
- Se refere ao transporte intermodal onde a maior parte da jornada
é via ferroviária, fluvial ou marítima e o transporte inicial e/ou
final por rodovia é o mais curto possível. Refere-se ao transporte
de um veículo de transporte por outro, como por exemplo, uma
carreta transportada por um vagão ferroviário
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3.5 Transporte Combinado e seguimentado

Segmentado

- Envolve diversos contratos para diversos modais.
- A prestação de serviços é realizada por mais de um meio de
transporte, emitindo cada transportador o conhecimento de
transporte e assumindo a responsabilidade de transportar a
mercadoria no trajeto que lhe competir.

• Sucessivos: Quando a mercadoria, para alcançar o destino final, necessitar ser
transportada para prosseguimento em veículo da mesma modalidade de transporte,
regido por um único contrato.
A carga, em regra, é composta de mercadorias protegidas por embalagem
apropriada, se for o caso, de modo que fiquem prontas para o transporte. Em razão disso,
é costume classificar as cargas de acordo com a sua natureza.
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- Classificação de cargas de acordo com a sua natureza:

Carga Unitizada - constituída de materiais (embalados ou não) arranjados e
acondicionados de modo a possibilitar a movimentação e armazenagem por meios
mecanizados como uma única unidade.
Carga a Granel - carga líquida ou seca embarcada e transportada sem acondicionamento,
sem marca de identificação e sem contagem de unidades, tais como petróleo, trigo etc.
Carga Frigorificada - Necessita ser refrigerada ou congelada para conservar as qualidades
essenciais do produto durante o transporte, tais como: frutas frescas, carnes etc.

Carga Perigosa - Em virtude de sua natureza, pode provocar acidentes, danificando outras
cargas ou os meios de transporte e colocando em risco as pessoas que a manipulam.
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3.6 Portos Secos
 São recintos alfandegados de uso público, situados em zona secundária, nos quais
são executadas operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro
de mercadorias e bagagens sob controle aduaneiro.
 São executados serviços aduaneiros a cargo as Secretaria da Receita Federal,
inclusive os de processamento de despacho aduaneiro de importação e de
exportação, possibilitando a interiorização desses serviços no País.
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3.6 Portos Secos
 Alguns serviços executados em portos secos são:
- etiquetagem e marcação de produtos destinados à exportação, visando a sua
adaptação às exigências do comprador,
- demonstração e testes de funcionamento de veículos, máquinas e equipamentos
- acondicionamento e recondicionamento e montagem (industrialização).
 Como funcionam:
- Recebem cargas diversas e preparam para exportação.
- Recebem mercadorias em importação ainda consolidadas, destinadas a despacho
para consumo imediato ou a entreposto aduaneiro.
- Nas importações, armazena a mercadoria pelo período desejado pelo importador
(um ano, prorrogável até três anos) em regime de suspensão de impostos, podendo
fazer a nacionalização fracionada.
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Existem 63 portos secos no Brasil, localizados em áreas estratégicas
• Também conhecidos como Estação Aduaneira Interior (EADI), é um depósito
alfandegado localizado em uma zona secundária, ou seja, fora de um porto
organizado.
• Normalmente, esses portos estão em uma cidade do interior, em uma região com
grande volume de produtos a serem comercializados, tanto para importação de
mercadorias como exportação.
• Em suma, são armazéns alfandegados de uso público. Eles são utilizados para
movimentação, armazenagem e despacho de mercadorias e bagagens em regime
de importação e/ou exportação, até o seu efetivo desembaraço pelos órgãos
anuentes.
https://www.remessaonline.com.br/blog/veja-onde-ficam-os-portos-secos-no-brasil/
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Onde ficam os portos secos no Brasil?
35 unidades, divididas em 14 estados, são eles: Mato Grosso do Sul, Goiânia, Mato
Grosso, Amapá, Amazonas, Bahia, Pará, Pernambuco, Minas gerais, Espírito Santo, Rio
de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;
27 unidades no estado de São Paulo, nos seguintes municípios: Barueri, Guarulhos,
São Bernardo do Campo, São Paulo, Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São
Sebastião, Sorocaba, Taubaté, São Carlos, Campinas, Franca, Guarujá, Jacareí, Santo
André, Santos e Suzano;
1 unidade no Distrito Federal.

https://www.remessaonline.com.br/blog/veja-onde-ficam-os-portos-secos-no-brasil/
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