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RESUMO: Com uma potencialidade relevante como via de transporte, a Lagoa Mirim é ainda
pouco explorada. Por isso, é realizado um estudo analisando as potencialidades do uso do
transporte hidroviário de produtos produzidos na região, com enfoque no principal cultivo
local, o arroz. É feita uma abordagem da área de influência da Hidrovia. A metodologia
utilizada no trabalho é a “Técnica de Preferência Declarada” que é aplicável nos problemas
em que o levantamento e a análise da opinião dos usuários mostram aspectos básicos do
estudo e é um valioso instrumento para a avaliação de alternativas ainda não existentes. Os
resultados evidenciaram que a metodologia proposta pode ser usada como uma ferramenta útil
para o processo de planejamento de transportes da região em estudo e para a avaliação das
potencialidades do uso do modo hidroviário na Lagoa Mirim para o transporte de cargas.
PALAVRAS-CHAVE: Lagoa Mirim, transporte, hidrovia e arroz.

1. INTRODUÇÃO
Este Trabalho aborda um tema, que apesar de não ser recente, é mais moderno do que
nunca: o mau uso da hidrovia na região sul, enfocando o transporte de mercadorias através da
Lagoa Mirim.
Neste estudo são analisadas as possibilidades de viabilizar esse modal de transporte na
região em estudo, considerando-se que o mesmo é reconhecido e utilizado mundialmente
como forma de fomento das economias regionais e gerador de diferencial de preço final de
produtos, principalmente quando a mercadoria transportada tem um valor agregado
relativamente baixo e são transportadas por um trecho relativamente grande.
2. OBJETIVO
O objetivo principal deste trabalho é detectar os principais fatores considerados pelos
usuários de transporte de carga da região em estudo, para a escolha do modo de transporte a
ser utilizado.
Concomitantemente, o trabalho procura transmitir uma visão estratégica da importância do
transporte hidroviário através da Lagoa Mirim, enfocando a revitalização da região e
influências na sua economia através do fomento deste modal de transporte.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1. Comparação entre os modos de transporte no setor de cargas
A navegação interior, que se constitui em uma importante alternativa para o transporte das
riquezas de uma nação, e que, dentre outras características, apresenta um excelente
rendimento energético e pequeno impacto ambiental, encontra-se subutilizada no Brasil, onde
o modal rodoviário tem predominado no transporte de cargas.
A Tabela 1 evidencia que o Brasil ainda utiliza o modo rodoviário bem mais que os outros
modais no que se refere a transporte de carga.
Tabela 1 - Participação dos Transportes no Brasil
62%
Rodoviário
19%
Ferroviário
14%
Aquaviário
05%
Outros
Fonte: Geipot (Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes) Apud ref.[5]
Um estudo feito pela Maritime Administration [5], fez algumas comparações entre os
modais de transporte:
• Quilometragem percorrida com 1 litro de combustível e carga de 1 tonelada:
- Caminhão: 25 quilômetros
- Trem: 86 quilômetros
- Comboio hidroviário: 219 quilômetros
• Um comboio hidroviário de 10 mil toneladas transporta a carga equivalente à transportada
por 278 caminhões de 36 toneladas cada.
• Um comboio hidroviário de 10 mil toneladas, num percurso de 500 km, consome cerca de
21 toneladas de combustível. Uma frota de 278 caminhões, para cobrir o mesmo percurso,
consome 54 toneladas.
• Para se conduzir uma frota de 278 caminhões são necessários 556 homens, entre o motorista
e ajudantes. Um comboio hidroviário de 10 mil toneladas é tripulado por 12.
• Um comboio hidroviário de 10 mil toneladas transporta a carga equivalente a carga
transportada por 100 vagões do tipo Jumbo Hopper.
3.2 Caracterização da via hidroviária: a Lagoa Mirim
Localizada no extremo sul do território nacional a Lagoa Mirim é a segunda maior lagoa do
Brasil e sem dúvida uma das mais belas, com capacidade turística imensa e não explorada na
sua totalidade.
Limitando-se, entre outros, com o município de Arroio Grande, a lagoa também faz em
parte fronteira com a República Oriental do Uruguai. A região ainda abriga a Laguna dos
Patos a maior lagoa de água doce do mundo (as últimas publicações que citam a Lagoa dos
Patos, já a denominam como sendo uma Laguna); entre a Lagoa Mirim e mangueira encontrase a belíssima reserva do Taim com uma fauna e flora de grande variedade.

Figura 1 – Lagoa Mirim
A Lagoa Mirim é relativamente rasa, com profundidade média de 6m, extensão
aproximada de 180 km, largura média de 22km e máxima de 37km, é considerado o terceiro
lago natural da América do Sul em volume d’água conforme ref. [1], cobrindo uma área de
57.092 km², 49% destes em território brasileiro e 51% em território uruguaio conforme ref.
[7].
Apresenta profundidades naturais de 6,50m no trecho fronteiriço, do extremo sul até a foz
do rio Jaguarão; de 4m no trecho médio, entre a foz do rio Jaguarão e a Ponta do Alegre; de
3m no trecho norte, desde a Ponta do Alegre até o início do canal de São Gonçalo. A lagoa
Mirim comunica-se com a dos Patos pelo rio São Gonçalo conforme ref. [1]. As
profundidades do porto de Pelotas (RS) para a lagoa dos Patos, são mantidas por dragagem.
De acordo com Leão [13], a bacia da Lagoa Mirim localiza-se no sul do Estado do Rio
Grande do Sul e a nordeste da República Oriental do Uruguai com latitudes entre 31º e 34º 30’
e longitudes entre 56º e 52º .
O sistema hidrológico da Lagoa Mirim se caracteriza por ter vários pontos de entrada, e um
só ponto de saída. Os pontos de entrada são os correspondentes às sub-bacias de contribuição.
A saída natural de água da Lagoa ocorre através do canal São Gonçalo, que liga entre si as
lagoas dos Patos e Mirim, numa extensão de 76 km. O escoamento no canal de São Gonçalo
pode ocorrer em um ou noutro sentido, dependendo da maré e da intensidade dos ventos, que
são bastante intensos no local. O sentido mais comum de escoamento é da Mirim para Lagoa
dos Patos, porém, pode se reverter quando a Lagoa Mirim está muito baixa.
Próximo a Pelotas, no canal de São Gonçalo, foi construída pelo extinto Departamento
Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), uma barragem que evita a penetração da língua
(cunha) salina, mantendo o trecho ao sul propício a orizicultura irrigada. A barragem,
concluída em 1977, possui eclusa de 120m de comprimento e 17m de largura, com 18
comportas de controle com 12m de largura e 3,2m de altura e uma comporta de navegação

com 17m de largura e 8m de altura conforme ref. [16], que permite a navegação entre as duas
lagoas, para o calado de 6m. A queda máxima, entre montante e jusante, é de 1,80m.
Villanueva [20] diz que o volume da Lagoa Mirim pode atingir até 17x109m³. E o volume
no qual a Lagoa pode flutuar em função das condições hidrológicas e da saída no canal São
Gonçalo é de 12,4x109m³. A vazão média de afluência à Lagoa e ao canal São Gonçalo é de
787m³/s, e seu tempo de residência de aproximadamente 205 dias.
A precipitação média anual varia em torno de 1300 mm conforme ref. [7]. É possível
identificar os meses de junho e setembro como sendo os mais chuvosos, enquanto que
novembro e dezembro são os mais secos conforme ref. [15].
Beltrame & Tucci [7] afirmam que as direções predominantes dos ventos são norte e leste,
com velocidades médias de 12 a 20 km/h, com maiores valores ocorrendo na faixa litorânea.
O número de horas de insolação na região da bacia é em média 6 a 7 durante o dia e a
evapotranspiração potencial anual para cultura de pastagem, é da ordem de 1100 a 1200mm.
A evaporação potencial média das superfícies líquidas é, entre 1400 e 1500 mm .
3.3 A Carga Objeto de Estudo
Entre as cargas de maior volume que são movimentadas no comércio internacional Brasil
Uruguai utilizando-se do transporte terrestre, identifica-se, de maneira bastante clara, no que
se refere ao sentido de carga originada do Uruguai e destinada ao Brasil, o arroz como a
mercadoria mais suscetível de migrar para o modal hidroviário, cabendo registrar também os
volumes transportados de malte, cevada, leite e laticínios.
Tabela 2 - Principais Produtos Importados por Via Terrestre (1989 a 2003)
Produto
Peso (kg)
Arroz
4.736.026.761
Malte, amidos, etc.
1.109.029.978
Leite, Laticínios, etc.
747.261.208
Outros
4.633.891.272
Total
11.226.209.219
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Conforme foi dito por Azambuja [4] podemos, ainda, considerar os significativos
potenciais de produção de madeira, na região de influência da hidrovia localizada em território
uruguaio, que apresentam grandes possibilidades de que seja transportada pela via hidroviária
desde um ponto de embarque localizado em território uruguaio, até o Porto de Rio Grande, de
onde seriam reembarcadas para outros continentes; igualmente significativo é o potencial de
exportação de clinquer, matéria prima para a produção de cimento, a ser obtido a partir de
jazidas de calcário existentes na região do Departamento de Trinta e Três, que poderia gerar
cargas da ordem de um milhão de toneladas anuais cujo escoamento, para o Brasil, seria
realizado pela via hidroviária.
Dado às atuais disponibilidades de embarcações que atuam na região, será considerada a
possibilidade de transporte do arroz, que é a carga à granel mais apropriada para serem
destinadas à hidrovia.
A cultura do arroz é bastante difundida no Brasil, especialmente no estado do Rio Grande
do Sul em cuja região sul encontra-se a área de influência da Hidrovia da Lagoa Mirim da

qual também faz parte uma parcela do território uruguaio, constituindo-se de uma tradição da
agricultura nesses dois países.
Particularmente nessas regiões, onde o arroz produzido é considerado da mais alta
qualidade, os plantadores utilizam-se do sistema de cultivo irrigado, ao contrário de outros
estados brasileiros onde não ocorre irrigação, e o arroz é chamado de “arroz de sequeiro”.
O estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional, participando com o percentual
médio aproximado de 46% de toda a produção brasileira, sendo seguido, pelos estados de
Mato Grosso, Santa Catarina, Maranhão, Pará e Tocantins, sendo que no Maranhão, Pará e
Tocantins é cultivado o arroz de sequeiro, considerado de menor qualidade que o arroz
irrigado conforme ref. [10].
Para o estado do Rio Grande do Sul, a cultura do arroz desempenha fundamental papel em
sua economia, notadamente da chamada metade sul, sendo considerada a principal atividade
econômica de diversos municípios localizados nessa região.

Figura 2 – Principais Municípios Produtores de Arroz do Rio Grande do Sul
Conforme se observa na Figura 2, os principais municípios produtores de arroz no Rio
Grande do Sul localizam-se na metade sul do estado, dentre os quais cita-se Santa Vitória do
Palmar (inclui o novo município de Chuí, dela desmembrado) cuja produção e possibilidades
de transporte pela hidrovia serão analisados posteriormente.
Na região de influência da Hidrovia da Lagoa Mirim encontram-se as maiores produções
de arroz tanto do Brasil quanto do Uruguai.
Muito embora na área de influência da Hidrovia da Lagoa Mirim encontrem-se os
municípios de Arroio Grande, Pedro Osório e Jaguarão que são grandes produtores de arroz, o
escoamento de suas safras pela hidrovia torna-se problemático na medida em que envolveria a

construção de terminais de viabilidade discutível, além dos volumes potenciais serem
relativamente baixos e envolverem pequenas distâncias de transporte pelo modal hidroviário
de pequena extensão.
Assim sendo, as possibilidades de transporte deste arroz através da hidrovia da Lagoa
Mirim, praticamente fica limitada à produção realizada no município de Santa Vitória do
Palmar.
José Fay de Azambuja [4] afirma que, no entanto, considerando que Pelotas é um grande
centro beneficiador de arroz, que recebe o produto em casca proveniente de uma vasta região
que lhe é próxima, pode-se supor que, embora não se utilizando a Lagoa Mirim, o arroz já
beneficiado naquela cidade poderia ser transportado pelo sistema hidroviário interior até o
Porto Fluvial de Estrela e daí para a região da Grande São Paulo através da ferrovia concedida
à empresa América Latina Logística (ALL).
A produção do município de Santa Vitória do Palmar atinge o patamar anual de 350.000
toneladas de um arroz de excelente qualidade, tendo atingido, na safra 2003/2004, mais de
430.000 toneladas conforme ref. [11].

Figura 3 – Imagem de Satélite do Município de Santa Vitória do Palmar
Fonte: Secretaria da Agricultura da Prefeitura de Santa Vitória do Palmar

5. UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA ESTUDAR O PROBLEMA
Neste trabalho, usa-se a Técnica de Preferência Declarada, uma técnica que é
amplamente usada no processo de coleta de dados para planejamento de sistemas de
transportes, principalmente quando se estudam alternativas que ainda não estão implantadas.
O passo inicial para a aplicação desta técnica é a determinação das variáveis que são
consideradas pelos usuários, no processo de decisão de escolha do modo de transporte para o
envio de suas cargas, bem como o grau de importância destes referidos atributos. Usando
como base teórica a Teoria Econômica do Consumidor da Microeconomia e utilizando-se uma
formulação Logit Multinomial, podem ser determinadas as chamadas funções utilidade, que
expressam matematicamente a importância dos diferentes atributos considerados. Essa
metodologia é aplicável na grande maioria dos problemas em que o levantamento e a análise
da opinião dos usuários constituam aspectos básicos do estudo, como é o caso em questão.
5.1. Técnica de coleta de dados para a aplicação de modelos desagregados
Segundo Lima [14], os estudos destinados a predizer a conduta humana frente a
alternativas, visando a tomadas de decisões, podem ser consideradas como sendo tarefas
relativamente intricadas e complexas.
Vários modelos têm sido desenvolvidos, os quais prevêem mudanças na demanda,
principalmente em função de mudanças nas condições de oferta de um determinado serviço e
de variáveis sócio-econômicas.
Um ponto fundamental para a efetivação desses referidos modelos é a coleta adequada de
dados e informações. Dentre as técnicas para a coleta de dados, destacam-se a técnica de
Preferência Revelada (PR) e Preferência Declarada (PD), as quais serão abordadas a seguir.
5.2. Técnica de Preferência Revelada (PR)
A maneira convencional de analisar o comportamento dos usuários de transportes é
através do método de Preferência Revelada (PR), que se baseia nas decisões dos indivíduos
tomadas num passado recente.
A grande vantagem da modelagem usando dados de Preferência Revelada, e a sua
principal característica, segundo Caldas (1998) Apud Lima [14], é o fato de se trabalhar com
dados reais.
É mencionado por Vieira [19] que uma característica básica dessa técnica é o fato de
fornecer somente uma observação (dado) por indivíduo, quando este indivíduo é defrontado
com um leque de opções.
Já Azambuja [3], cita que um problema relevante dessa técnica é que geralmente as
alternativas de seleção que o indivíduo tem a sua disposição, na prática, não são
suficientemente variadas de forma a produzir bons resultados.
Kroes e Sheldon [12] apontam algumas limitações da Técnica de Preferência Revelada:
• Não pode ser usada para avaliar demanda sob situações que não estejam disponíveis
atualmente para o indivíduo;

•

•

•

Exige que os atributos de interesse sejam expressos quantitativamente, o que
dificulta a possibilidade de considerar atributos mais subjetivos, tais como
segurança, confiabilidade, etc.;
Dificuldade em obter variação suficiente nos dados de Preferência Revelada para
permitir um exame de todos os atributos de interesse, principalmente quando a
quantidade desses atributos for grande;
Geralmente os atributos de interesse são correlacionados (ex.: tempo e custo de
viagem), o que torna a estimação dos parâmetros que refletem as relações de troca
entre os atributos uma tarefa muito difícil, tornando também a estimativa menos
precisa.

Grande parte dos problemas citados anteriormente pode ser solucionada ou minimizada
com a aplicação da Técnica de Preferência Declarada (PD), que será apresentada na próxima
seção.
5.3. Técnica de Preferência Declarada (PD)
Para Kroes e Sheldon [12] as técnicas de Preferência Declarada referem-se a uma
família de técnicas, as quais usam respostas individuais a respeito da preferência de
entrevistados, em um conjunto de opções, com o objetivo de estimar funções utilidade.
Caldas [9], diz que a principal vantagem da modelagem com dados de preferência
declarada é que problemas associados com altos índices de correlação em variáveis podem ser
evitados, da mesma forma que o número de variáveis a ser modelado também pode ser
controlado, evitando-se situações de variáveis não observadas ou não desejadas. Além disso, a
modelagem com este tipo de dados fornece mais informação sobre as preferências potenciais
dos indivíduos, em comparação com a modelagem mais tradicional de Preferência Revelada.
Ainda como uma vantagem adicional, esta técnica constitui-se num potente instrumento para a
avaliação de produtos ou serviços ainda não existentes.
Algumas vantagens do método de Preferência Declarada (PD) sobre as técnicas
tradicionais do tipo PR:
Ajuste estatístico: nas pesquisas tradicionais, tem-se pouco controle sobre a abrangência dos
dados e sobre sua variabilidade. Em primeiro lugar, nas condições reais muitos atributos
variam de forma mais ou menos correlacionada (o problema da colinearidade em
econometria), como, por exemplo, nível de conforto e preço. Assim, muitas vezes não se
conseguem separar, na análise, os efeitos dessas variáveis na demanda. Nos experimentos tipo
PD, ao contrário, os níveis das variáveis podem ser escolhidos independentemente, desde que
as situações resultantes não se afastem muito das condições reais. Em outras palavras, o
analista pode definir antecipadamente a estrutura fatorial de seu experimento.
Novas situações: desde que as pessoas entrevistadas sejam suficientemente esclarecidas sobre
as características de um novo serviço, juntamente com suas vantagens e desvantagens, é
possível criar alternativas hipotéticas, porém realistas, e apresentá-las nas pesquisas. É claro
que isso não é possível na pesquisa por Preferência Revelada (PR).
Tipos de variáveis: em pesquisas do tipo PD é mais fácil definir variáveis de natureza
qualitativa, como conforto, atendimento, acessibilidade, etc, e montar cenários em que a
diferenciação das diversas situações torna-se mais explícita.

5.4. Etapas de um experimento de Preferência Declarada (PD)
A seguir estão resumidos os principais procedimentos a serem seguidos na realização de
um estudo usando a Técnica de Preferência Declarada (PD) segundo Almeida [2]:
a) Definição do método de entrevistas
O autor supracitado cita três métodos de entrevistas:
- Entrevista face-a-face: as entrevistas são feitas pessoalmente junto ao entrevistado. As
alternativas são apresentadas, geralmente, sob a forma de cartões, com cada cartão
representando um cenário idealizado, onde os atributos apresentam diferentes níveis. É
solicitado ao entrevistado que escolha, avalie ou ordene uma série desses cartões.
Desvantagem: a necessidade de entrevistados experientes e o possível alto custo de
deslocação por parte do entrevistador.
- Questionários auto-explicativos: as pesquisas são remetidas aos entrevistados via correio,
fax, correio eletrônico, etc.
Desvantagem: Baixa taxa de retorno dos questionários por parte dos entrevistados.
- Método Híbrido: os questionários também são enviados para os entrevistados via correio,
fax ou correio eletrônico, mas, posteriormente, as entrevistas são conduzidas por telefone.
b) Seleção da amostra
Segundo este mesmo autor devem ser tomados os seguintes cuidados:
- a amostra deve ser retirada aleatoriamente da população ou de um grupo que esteja
diretamente envolvido no processo;
- para aumentar o realismo do experimento é necessário que os entrevistados consigam
visualizar as situações apresentadas como se as mesmas fossem reais.
c) Análise da forma e complexidade do experimento
Hensher (1993) Apud Azambuja [3], apresenta uma seqüência lógica de tarefas
requeridas para projetar um experimento de escolha discreta:
- Identificação do conjunto de atributos (variáveis de serviço) que necessita ser
considerado. Bastos [6] sugere a realização de uma pesquisa de questionários abertos, onde os
entrevistados citam os atributos mais importantes a serem considerados;
- Seleção da unidade de medida para cada atributo considerado;
- Especificação do número e grandeza dos níveis dos atributos;
- Identificação das combinações com os níveis dos atributos (cada combinação possível
de níveis e atributos que possa ser implantada recebe o nome de alternativa). Ben-Akiva e
Lerman [8] alertam para ao fato de que, antes de construir o esquema fatorial que resultará nos
grupos de alternativas que serão submetidos aos entrevistados para o processo de escolha,
pode ser necessário excluir as alternativas em condições fora da realidade e as alternativas
dominantes e totalmente dominadas;
- Especificação do número de alternativas: não se trabalha com a totalidade das alternativas
(fatorial completo), devido à limitação dos entrevistados em responder um grande número
delas. Então, adotam-se as chamadas técnicas de fracionamento, onde se pode citar como mais
importante o fatorial fracionário e os arranjos ortogonais desenvolvidos por Taguchi – Ross
[17] e Souza [18].

Numa entrevista típica de PD as informações são fornecidas aos respondentes através de
cartões. É comum apresentar cerca de cinco a nove cartões aos entrevistados. Os cartões
devem conter, sempre que possível, informações na forma de figuras ou fotos,
complementadas com os números apropriados e informações qualitativas. Todas as
informações devem ser de fácil compreensão e utilizar nomenclatura e medidas de uso comum
pelos entrevistados. Estes são solicitados, após os esclarecimentos e perguntas iniciais, a fazer
suas opções entre as situações apresentadas. Embora as escolhas dos entrevistados possam ser
realizadas de diversas maneiras, a pesquisa do tipo PD que utilizamos, foi feita segundo o
procedimento de ordenação dos cartões (“ranking”).
Os cartões são apresentados ao entrevistado numa seqüência aleatória, e ele escolhe a
opção que mais lhe agradar. Esse cartão é então retirado do conjunto, e o entrevistado faz sua
segunda opção, e assim sucessivamente. Sendo m o número de cartões, tem-se ao final m-1
escolhas diversas. Adotando-se um modelo logit multinomial para as probabilidades de
escolha, Ben-Akiva e Lerman [8], procede-se ao ajuste de uma função utilidade tomando-se as
n(m-1) decisões, em que n é o número de entrevistas e m o número de cartões oferecidos aos
entrevistados. O desdobramento do processo de escolha em m-1 decisões independentes por
parte de cada entrevistado leva a um modelo denominado logit multinomial explodido, o qual
tem a seguinte expressão matemática:
J

Pn (1,2,..., j ) = ∏
i =1

e βX in
J

∑e

(1)

βX jn

j =1

onde Pn (1, 2, ..., j) expressa a probabilidade de observar uma ordem de classificação para a
alternativa 1 ser preferida a 2, a alternativa 2 a 3 e assim por diante.
Os princípios que norteiam o enfoque exposto anteriormente são discutidos por Chapman
e Staelin (1982) Apud Lima [14]. Uma vez que são comuns pesquisas com vários atributos,
cada atributo com dois ou três níveis, a estrutura fatorial resultante pode se tornar muito
grande. Nestes casos, costuma-se agrupar os cartões em blocos, distinguindo-os por cores (de
fundo) diversas. O bloco de cartões a ser apresentado a um entrevistado deve ser, então,
extraído aleatoriamente do conjunto de blocos disponíveis. A estruturação das pesquisas segue
as regras estatísticas de delineamento de experimentos fracionais em blocos.
O passo inicial para a elaboração de um experimento fracional, o qual será usado num
modelo de escolha discreta, é a identificação dos atributos relevantes para os usuários das
diversas alternativas de transporte. Este foi o objetivo das pesquisas iniciais que foram
realizadas neste trabalho, e que serão abordadas na próxima seção.
6. PESQUISAS INICIAIS REALIZADAS
A primeira etapa foi identificar os usuários. Realizou-se uma pesquisa junto às empresas
beneficiadoras de arroz da cidade de Pelotas para identificar os produtores, que seriam os
usuários a serem entrevistados
Para a identificação do conjunto de atributos, os quais são considerados pelos usuários
tomadores das decisões de transporte, foi realizada uma pesquisa utilizando-se questionários
do tipo proposto no trabalho de Lima [14]. Tais questionários foram preenchidos pelo próprio
pesquisador através de entrevistas realizadas via telefone junto aos produtores de arroz da
região em estudo. Um modelo do referido questionário é apresentado na Figura 4.

Figura 4 – Modelo do questionário aplicado aos produtores de arroz da região em estudo
No processo de entrevistas, inicialmente eram feitas as apresentações, explicando-se o
objetivo da pesquisa, e era lida uma relação de atributos, os quais foram previamente
definidos pelo pesquisador. Era solicitado ao entrevistado, que o mesmo, se achasse
pertinente, acrescesse algum atributo que o mesmo julgasse ser importante e que não
constasse na relação. Posteriormente, pediu-se que os entrevistados ordenassem à lista de
atributos resultante em ordem decrescente de importância.
De acordo com a pesquisa realizada, foram identificados como mais relevantes os seguintes
atributos:
•

•
•
•
•

Preservação da Integridade da Carga: expressa o desejo do produtor de que,
durante o processo de transporte, o seu produto não será adulterado, danificado ou
desviado, pois a maioria dos produtores não possui balança em suas propriedades.
Valor do frete: é o valor pago ao transportador em R$/t.km.
Freqüência de oferecimento: a quantidade de remessas que são disponibilizadas para
a realização do transporte, por dia, no período de safra.
Condição de Recolhimento: possibilidade do meio de transporte recolher o produto
no local onde o mesmo está armazenado.
Tempo de Viagem: é o tempo necessário para transportar o produto desde a origem
(local onde o mesmo está armazenado) até o destino final.

•

Confiança no transportador: expressa a confiança que o produtor deposita na figura
do transportador que adentra em sua propriedade, no sentido de que o mesmo não
provocará danos ou quaisquer tipos de inconveniência dentro da mesma.

Os resultados das entrevistas realizadas estão resumidos na Tabela 3.
Tabela 3 – Resultados das entrevistas realizadas com os produtores
USUÁRIOS

PRODUTOR 01

PRODUTOR 02

PRODUTOR 03

PRODUTOR 04

PRODUTOR 05

ATRIBUTOS
CONSIDERADOS PELO
USUÁRIO
1. Preservação da
Integridade da Carga
2. Valor do Frete
3. Freqüência de
oferecimento
4. Recolhimento
5. Confiança no
transportador
1. Preservação da
Integridade da Carga
2. Recolhimento
3. Confiança no
transportador
4. Valor do Frete
5. Freqüência de
oferecimento
1. Preservação da
Integridade da Carga
2. Valor do Frete
3. Freqüência de
oferecimento
4. Tempo de Viagem
5. Recolhimento
1. Preservação da
Integridade da Carga
2. Recolhimento
3. Valor do Frete
4. Confiança no
transportador
5. Freqüência de
oferecimento
1. Preservação da
Integridade da Carga
2. Valor do Frete
3. Freqüência de
oferecimento
4. Recolhimento
5. -----

SITUAÇÃO
ATUALMENTE
ENCONTRADA

MEIO DE
TRANSPORTE
ATUALMENTE
UTILIZADO

QUANTIDADE
TOTAL
TRANSPORTA
DA NA SAFRA
2006

Satisfatória
30 R$/ton
3 caminhões/dia

Caminhão truck
Capacidade 15 t

4800 t
(96000 sacos)

na porta
Existe
Satisfatória
na porta
Existe

Caminhão truck
Capacidade 15 t

2600 t
(52000 sacos)

18 R$/ton
5 caminhões/dia
Satisfatória
18 R$/ton
3a4
caminhões/dia
1 dia
na porta
Satisfatória
na porta
16 R$/ton
Existe

Caminhão truck
Capacidade 15 t

1250 t
(25000 sacos)

Caminhão truck
Capacidade 15 t
750 t
(15000 sacos)

3a4
caminhões/dia
Satisfatória
17 R$/ton
5a6
caminhões/dia
na porta

Caminhão truck
Capacidade 15 t

1250 t
(25000 sacos)

Os dados sumarizados na Tabela 3 servirão de base para a próxima etapa do trabalho, qual
seja a escolha dos atributos que serão usados na montagem de um experimento fatorial e,
conseqüentemente, na função utilidade a ser obtida através do uso da técnica de Preferência
Declarada.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, inicialmente é feita uma abordagem sobre os modais de transportes e é feita
uma comparação entre as vantagens e desvantagens de cada um. Logo após, é feita uma
abordagem da área de influência da hidrovia da Lagoa Mirim, mostrando a localização
geográfica, os municípios envolvidos e seus aspectos físicos. Os principais produtos agrícolas
da região são evidenciados. É feito um breve relato da carga em estudo, o arroz, para a qual
pretende-se estudar as possibilidades de transporte através da Lagoa Mirim.
Na realização da parte de coleta de dados do trabalho, é proposta a utilização da Técnica
de Preferência Declarada (Stated Preference). Para isso, é feita uma pesquisa inicial, tendo por
objetivo a determinação dos atributos de maior importância a serem utilizados na montagem
de um experimento fatorial, que possibilitará que seja feita a calibração de um modelo Logit,
obtendo-se funções utilidade e, conseqüentemente, o grau de importância dos diversos
atributos considerados pelos usuários.
Os resultados iniciais obtidos na pesquisa exploratória realizada evidenciaram que os
atributos mais importantes para os produtores de arroz, no processo de transporte são a
preservação da integridade da carga, o valor do frete, a freqüência de oferecimento, a condição
de recolhimento, o tempo de viagem e a confiança no transportador.
A próxima etapa desse trabalho será a elaboração de um experimento fatorial, no qual serão
geradas umas séries de alternativas, as quais serão representadas por cartões, os quais serão
apresentados aos entrevistados, que farão uma série de escolhas, que permitirão a calibração
do modelo Logit Multinomial Explodido e a conseqüente obtenção de funções utilidade.
Espera-se que, com o desenvolvimento e aplicação da metodologia exposta, possa-se trazer
uma relevante contribuição à pesquisa, no setor de transportes de cargas. Da mesma forma,
entendemos que esta contribuição poderá servir de base para que sejam tomadas atitudes
corretas em termos de planejamento de transportes, atitudes estas que poderão vir a alavancar
o transporte hidroviário do Rio Grande do Sul, em especial, na Lagoa Mirim.
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