
Editorial
setor de transportes é essencial para o desenvolvimento de um país. Ele corresponde a 

cerca de 10% do PIB brasileiro e é fonte de inúmeras reclamações por parte de usuários e 

operadores. Recentemente, as manifestações que ocorreram no Brasil tiveram sua origem 

na insatisfação de usuários relativamente à elevação da tarifa dos transportes coletivos, 

evidenciando a sensibilidade da população em relação ao setor.

Uma das limitações do país para que seus produtos possam competir no mercado in-

ternacional encontra-se no sistema de transportes, cuja eficiência é menor que a dos outros países. Por exemplo, o 

setor agrícola, responsável por uma grande parte da riqueza produzida no país, é considerado muito eficiente na 

produção, mas não no transporte e na distribuição. 

Desde o planejamento das vias até a sua operação, passando pela construção e implantação com materiais dis-

poníveis regionalmente, o setor envolve várias áreas do conhecimento.

Os recursos monetários dos projetos são elevados, as decisões, políticas e, frequentemente não amparadas por uma 

base teórica consistente, o que conduz a desperdícios pela não otimização dos resultados. A Confederação Nacional 

de Transportes estima serem necessários investimentos da ordem de R$ 980 bilhões, nos próximos anos, para que o 

setor opere com a qualidade desejada. Nesse campo, uma aparente pequena redução dos custos operacionais pode 

ser a diferença entre o sucesso ou o fracasso de um empreendimento. Essas características impares tornam o setor de 

transportes um cenário ideal para a aplicação, entre outras, de técnicas de otimização e de modelagens matemática 

e estatística. 

Na área militar, o setor de transportes é essencial, porque a guerra moderna, embora, ainda, baseada no fogo e no 

movimento, depende, para seu sucesso, da Logística.

Este número especial da RMCT aborda trabalhos na área de transportes, além de tópicos das engenharias civil e 

ambiental. Na área de planejamento e operações, os temas incluem Sistema de Informações Geográficas, roteiri-

zação e modais dutoviário, rodoviário e cicloviário. Com relação à infraestrutura, apresentam-se trabalhos de 

pavimentação e uso de geotêxteis. Adicionalmente exploram-se abordagens ambientais, tais como o uso de resíduos 

e o controle de poluentes.

Por fim, a edição desta RMCT reúne uma síntese das pesquisas sendo desenvolvidas no Programa de Pós-Gradu-

ação em Engenharia de Transportes do IME. 

Prof. Luiz Antonio Silveira Lopes 
e  Maj Carlos Alexandre Bastos de Vasconcellos
Antigo e atual Coordenadores da PGT)
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