TRANSPORTE EM NÚMEROS
•

A publicação traz a análise dos resultados parciais de 2019 e compara os indicadores
dos últimos cinco anos.

Ø Rodoviário
Aumento de 3,8% no fluxo de veículos, de janeiro a outubro de 2019
Maior aumento foi no fluxo de pesados: 4,5%

Ø Ferroviário
415,30 milhões de TU (toneladas úteis) transportadas de janeiro a outubro de 2019. Queda de
11,8% no acumulado do ano
Minério de ferro retraiu 16,0%, em 2019, e é responsável por 73,4% do total transportado
20,2% de aumento no transporte de mercadorias por contêiner, de janeiro a outubro de 2019

Ø Aquaviário
Navegação de longo curso: 585,09 milhões de toneladas transportadas de janeiro a setembro
de 2019, queda de 4,0% na comparação com igual período do ano anterior
Cabotagem: 122,67 milhões de toneladas transportadas, aumento de 1,4%
Navegação interior: 80,18 milhões de toneladas, aumento de 3,3%
Transporte por cabotagem de cargas gerais e de mercadorias por contêiner cresceu 13,7% e
18,3%, respectivamente

Ø Aéreo
Aumento de 1,1% no número de passageiros transportados, de janeiro a outubro de 2019
2,1% de aumento na demanda por voos internacionais, 0,6% de crescimento na procura por
voos domésticos

Ø Combustível
As vendas de combustível ainda não retornaram ao patamar pré-recessão (2014). De janeiro a
setembro de 2019, foram vendidos 103,8 milhões de m3 de combustível no país
O pico de preços do diesel (praticados pelos produtores e importadores de derivados de
petróleo) ocorreu em 20/05/2018 (R$ 2,78/litro), considerando o período entre 2013 e 2019
O pico no preço da gasolina foi em 23/09/2018 (R$ 3,15/litro); e o do querosene de aviação, em
14/10/2018 (R$ 2,64/litro)

Ø Emprego
Quase 70% dos empregos formais do setor estão no transporte rodoviário, sendo o rodoviário
de cargas o maior empregador

Ø Veículos
2,28 milhões de veículos leves e pesados licenciados no Brasil até o final de outubro, alta de
8,7%
2,18 milhões foram de veículos leves, alta de 7,5%
106,78 mil de comerciais pesados, alta de 39,4%

Ø Equipamentos ferroviários
Expectativa de produzir 40 locomotivas, 1.500 vagões e 135 carros de passageiros em 2019, bem
abaixo da capacidade da indústria brasileira

Ø Aeronaves
22.219 aeronaves registradas
ü 46,6% uso privado
ü 25,5% experimentais
ü 8,2% instrução privada
ü 6,1% transporte público não regular (táxi aéreo)
ü 2,9% transporte aéreo público regular, doméstico ou internacional
ü 10,7 outros fins
640 aeronaves no transporte aéreo regular no Brasil, em 2019

