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PERSPECTIVAS PARA O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO TRANSPORTE DE 
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 O presente trabalho analisa o setor de transportes de carga brasileiro, o segundo 

mais intensivo em energia – grande parte devido ao alto consumo de óleo diesel –, sob a 

perspectiva de eficiência energética. Foi realizada uma modelagem adotando diferentes 

políticas que possam reduzir o consumo de combustível. Cada política refere-se a um 

efeito no uso final de energia: efeito estrutura, que analisa variações no consumo dadas 

por mudanças na estrutura do setor, e efeito intensidade, que analisa essas variações 

geradas por mudanças na intensidade energética de subsetores. O cenário de referência 

apresentou a tendência para o setor. Os de mudança de modal propuseram maior 

participação de modais menos intensivos em energia, aquaviário e ferroviário, em 

detrimento da alta participação do rodoviário, pouco eficiente. O de eficiência veicular 

implementou medidas de inovação em veículos rodoviários, dado seu alto potencial de 

redução no consumo. Resultados demonstraram que uma política que privilegie modais 

mais eficientes impacta mais na redução de energia e de emissão de gases poluentes. 

Até 2050 poderia gerar uma economia de 337.490 ktep e 1,04 bilhões de toneladas de 

CO2 equivalente. Assim, foram propostas ações por partes interessadas que promovam a 

expansão desses modais e melhore a infraestrutura do sistema de transportes.  
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PROSPECTS FOR FUEL CONSUMPTION IN THE FREIGHT TRANSPORT 

SECTOR IN BRAZIL: A COMPARISON BETWEEN THE STRUCTURE EFFECT 

AND INTENSITY EFFECT IN THE SECTOR ENERGY USE 

 

Ana Luiza Andrade Novo 

March/2016 

Advisors: Roberto Schaeffer 

Bruno Soares Moreira Cesar Borba 

Department: Energy Planning 

 

 This work analyzes the Brazilian freight transport activity, the second most 

intensive in energy – largely due to comsumption of diesel oil – from an energy 

efficiency perspective. A model was developed considering different policies that can 

reduce energy consumption. Each policy refers to an effect on the final use of energy: 

structure effect, which analyzes consumption variations given by changes in the sector 

structure and intensity effect, that analyzes the variation due a reduction in energy 

intensity of subsectors. The reference scenario followed the trend for the sector. The 

modal shift scenarios proposed a greater participation of less energy-intensive modes in 

the expense of the high share of road vehicles. The vehicle efficiency scenario 

established innovation measures on trucks due their high potential in fuel consumption 

reduction. Comparing results, it was shown that a policy that focus on changes of the 

cargo matrix, benefiting efficient modes such as railway and water transport is the best 

option to promote energy and greenhouse gases emissions reduction. Till 2050, it could 

reduce the energy consumption by 337.490 ktoe and decrease CO2 equivalent emissions 

by 1,04 billions of tons. Thus actions by interested agents that support the expansion of 

these modes are proposed.  



viii 

 

Índice 

 

1. Introdução ................................................................................................................. 1 

2. Contextualização do transporte de carga no Brasil .................................................. 5 

2.1 A matriz do transporte de carga no Brasil ......................................................... 5 

2.1.1 Modal Rodoviário ....................................................................................... 7 

2.1.2 Modal Ferroviário ..................................................................................... 10 

2.1.3 Modal Aquaviário ..................................................................................... 13 

2.1.4 Modal Aéreo ............................................................................................. 16 

2.1.5 Quadro geral ............................................................................................. 17 

2.2 Planos e políticas regentes ............................................................................... 19 

2.2.1 Políticas de infraestrutura ......................................................................... 19 

2.2.2 Políticas de eficiência energética .............................................................. 29 

2.2.3 Políticas de biocombustíveis .................................................................... 32 

2.2.4 Quadro geral ............................................................................................. 35 

3. Descrição do modelo e principais premissas .......................................................... 36 

3.1 Principais bases consultadas ............................................................................ 36 

3.2 Equações utilizadas nas projeções ................................................................... 38 

3.3 Fatores de conversão e emissão ....................................................................... 42 

3.4 Demais premissas ............................................................................................ 43 

4. Dados referentes ao Ano-Base ............................................................................... 45 

4.1 Modal Rodoviário ............................................................................................ 45 

4.2 Modal Ferroviário ............................................................................................ 53 

4.3 Modal Aquaviário ............................................................................................ 54 

4.4 Modal Aéreo .................................................................................................... 57 

4.5 Dados consolidados ......................................................................................... 57 

5. Construção de cenários ........................................................................................... 60 



ix 

 

5.1 Cenário de Referência ...................................................................................... 60 

5.1.1 Modal rodoviário ...................................................................................... 60 

5.1.2 Modal ferroviário ...................................................................................... 65 

5.1.3 Modal aquaviário ...................................................................................... 71 

5.1.4 Modal aéreo .............................................................................................. 76 

5.2 Cenário de Mudança de Modal ........................................................................ 77 

5.2.1 Cenário baseado no PNLT ........................................................................ 77 

5.2.2 Cenário de Migração de Produtos ............................................................ 80 

5.3 Cenário  de Eficiência Veicular ....................................................................... 82 

5.3.1 Modal Rodoviário ..................................................................................... 83 

5.3.2 Demais Modais ....................................................................................... 106 

6. Análise dos resultados .......................................................................................... 107 

6.1 Resultados obtidos ......................................................................................... 107 

6.1.1 Cenário Referência ................................................................................. 107 

6.1.2 Cenário de Mudança de Modal baseado no PNLT ................................. 113 

6.1.3 Cenário de Mudança de Modal por Migração de Produtos .................... 116 

6.1.4 Cenário de Eficiência Veicular ............................................................... 118 

6.2 Comparação entre os cenários ....................................................................... 120 

6.3 Propostas de incentivo à adoção do cenário com maior potencial de redução de 

consumo de energia .................................................................................................. 125 

7. Considerações finais ............................................................................................. 129 

Referências Bibliográficas ............................................................................................ 134 

ANEXO I ...................................................................................................................... 141 

ANEXO II .................................................................................................................... 143 

ANEXO III ................................................................................................................... 145 

ANEXO IV ................................................................................................................... 147 

ANEXO V .................................................................................................................... 151 



x 

 

ANEXO VI ................................................................................................................... 160 

ANEXO VII .................................................................................................................. 161 

 

  



xi 

 

Lista de Figuras 

Figura 1 – Consumo final de energia por setor em 2012.................................................. 1 

Figura 2 – Distribuição de TKU por modal ...................................................................... 6 

Figura 3 - Participação relativa de cada modal no transporte de carga por país .............. 6 

Figura 4 – Condições de pavimentação da malha rodoviária ........................................... 8 

Figura 5 − Evolução do consumo de óleo diesel por tipo de veículo no modal rodoviário

 .......................................................................................................................................... 9 

Figura 6 − Malha ferroviária brasileira .......................................................................... 12 

Figura 7 − Evolução da carga transportada por concessionária e frota total de vagões . 13 

Figura 8 − Estrutura do modal aquaviário ...................................................................... 14 

Figura 9 – Consolidação dos planos e políticas regentes ............................................... 35 

Figura 10 − Imagem do modelo criado no Excel ........................................................... 36 

Figura 11 – Metodologia para a projeção de carga do modal rodoviário ....................... 38 

Figura 12 – Metodologia para a projeção de consumo de combustível no modal 

rodoviário de carga ......................................................................................................... 39 

Figura 13 – Metodologia para a projeção de carga do modal ferroviário ...................... 39 

Figura 14 - Metodologia para a projeção de consumo de combustível do modal 

ferroviário de carga ......................................................................................................... 40 

Figura 15 – Metodologia para a projeção de carga do modal aquaviário....................... 40 

Figura 16 – Metodologia para a projeção de consumo de combustível do modal 

aquaviário de carga ......................................................................................................... 41 

Figura 17 – Metodologia para a projeção de carga do modal aéreo ............................... 41 

Figura 18 – Metodologia para a projeção de consumo de combustível do modal aéreo de 

carga................................................................................................................................ 41 

Figura 19 – Histórico de vendas de veículos para o transporte rodoviário de carga ...... 47 

Figura 20 – Curvas de sucateamento de veículos do ciclo diesel ................................... 47 

Figura 21 – Distribuição da frota por idade .................................................................... 48 

Figura 22 – Curva de intensidade de uso para veículos do ciclo diesel ......................... 49 

Figura 23 − Matriz de carga para o ano-base ................................................................. 58 

Figura 24 – Condições necessárias para ganhos de eficiência no transporte rodoviário 83 

Figura 25 – Comparação entre as matrizes de carga de 2050 dos cenários .................. 121 

Figura 26 − Consumo de energia total por cenário ...................................................... 123 

file:///C:/Users/Luiz/Dropbox/Mestrado/Ana/Dissertação/DISSERTAÇÃO_v25.2.CORRIGIDA.docx%23_Toc449400943
file:///C:/Users/Luiz/Dropbox/Mestrado/Ana/Dissertação/DISSERTAÇÃO_v25.2.CORRIGIDA.docx%23_Toc449400944
file:///C:/Users/Luiz/Dropbox/Mestrado/Ana/Dissertação/DISSERTAÇÃO_v25.2.CORRIGIDA.docx%23_Toc449400944
file:///C:/Users/Luiz/Dropbox/Mestrado/Ana/Dissertação/DISSERTAÇÃO_v25.2.CORRIGIDA.docx%23_Toc449400945
file:///C:/Users/Luiz/Dropbox/Mestrado/Ana/Dissertação/DISSERTAÇÃO_v25.2.CORRIGIDA.docx%23_Toc449400946
file:///C:/Users/Luiz/Dropbox/Mestrado/Ana/Dissertação/DISSERTAÇÃO_v25.2.CORRIGIDA.docx%23_Toc449400946
file:///C:/Users/Luiz/Dropbox/Mestrado/Ana/Dissertação/DISSERTAÇÃO_v25.2.CORRIGIDA.docx%23_Toc449400947
file:///C:/Users/Luiz/Dropbox/Mestrado/Ana/Dissertação/DISSERTAÇÃO_v25.2.CORRIGIDA.docx%23_Toc449400948
file:///C:/Users/Luiz/Dropbox/Mestrado/Ana/Dissertação/DISSERTAÇÃO_v25.2.CORRIGIDA.docx%23_Toc449400948
file:///C:/Users/Luiz/Dropbox/Mestrado/Ana/Dissertação/DISSERTAÇÃO_v25.2.CORRIGIDA.docx%23_Toc449400949
file:///C:/Users/Luiz/Dropbox/Mestrado/Ana/Dissertação/DISSERTAÇÃO_v25.2.CORRIGIDA.docx%23_Toc449400950
file:///C:/Users/Luiz/Dropbox/Mestrado/Ana/Dissertação/DISSERTAÇÃO_v25.2.CORRIGIDA.docx%23_Toc449400950


xii 

 

Figura 27 − Comparação entre as emissões de CO2 equivalente do cenário de referência 

e do cenário de mudança de modal baseado no PNLT ................................................. 124 

Figura 28 – Dados de momentos de transporte utilizados no PNLT ............................ 159 

  



xiii 

 

Lista de Tabelas 

Tabela 1 − Classificação de veículo por PBT e PBTC ..................................................... 9 

Tabela 2 − Custo por tonelada x distância percorrida por modal ................................... 17 

Tabela 3 − Quantidade de emissão por TKU por modal ................................................ 18 

Tabela 4 − Vantagens e desvantagens de cada modal .................................................... 18 

Tabela 5 − Conversão de m
3
 de combustível para tep .................................................... 42 

Tabela 6 − Quantidade de carbono presente em cada combustível ................................ 42 

Tabela 7 − Quantidade de GEE presente em cada tipo de combustão ........................... 43 

Tabela 8 – Total da frota por tipo de veículo ................................................................. 45 

Tabela 9 – Venda de veículos em 2012 .......................................................................... 46 

Tabela 10 – Consumo específico de diesel e autonomia por categoria de veículo ........ 49 

Tabela 11 – Consumo de óleo diesel por categoria de veículo ...................................... 50 

Tabela 12 – Capacidade de carga média (em toneladas) por veículo por categoria e faixa 

de idade ........................................................................................................................... 51 

Tabela 13 – Ocupação média por veículo ...................................................................... 52 

Tabela 14 – Carga transportada pelo modal rodoviário ................................................. 52 

Tabela 15 – Carga transportada por tipo de veículo ....................................................... 53 

Tabela 16 – Carga transportada por concessionária em 2012 ........................................ 53 

Tabela 17 – Consumo de óleo diesel por concessionária em 2012 ................................ 54 

Tabela 18 – Produtos transportados pelo modal hidroviário .......................................... 55 

Tabela 19 – Carga transportada por tipo de navegação em 2012 ................................... 56 

Tabela 20 – Consumo de combustível por tipo de navegação em 2012......................... 56 

Tabela 21 − Carga transportada pelo modal aéreo em 2012 .......................................... 57 

Tabela 22 − Consumo de combustível pelo modal aéreo em 2012 ................................ 57 

Tabela 23 – Consumo de combustível, em mil litros, por modal em 2012 .................... 58 

Tabela 24 – Emissões, em toneladas, de GEE por modal em 2012 ............................... 59 

Tabela 25 – Resultados do cálculo de elasticidades ....................................................... 62 

Tabela 26 – Projeção das vendas de veículos para o cenário de referência ................... 62 

Tabela 27 – Projeção da frota de veículos calculada para o cenário de referência ........ 63 

Tabela 28 – Evolução da quilometragem média por litro do modal rodoviário de carga

 ........................................................................................................................................ 65 

Tabela 29 – Dados referentes a 2013 para a metodologia do modal ferroviário ............ 66 

Tabela 30 – Quantidade de vagões por concessionária .................................................. 67 



xiv 

 

Tabela 31 – Percurso médio do vagão (em km) por concessionária .............................. 69 

Tabela 32 – Consumo específico (em l/mil TKU) por concessionária........................... 71 

Tabela 33 – Crescimento previsto para a demanda, em toneladas, dos portos brasileiros

 ........................................................................................................................................ 72 

Tabela 34 – Taxas de crescimento previsto para a demanda dos portos brasileiros ...... 72 

Tabela 35 – Toneladas por produto transportado no transporte por hidrovia e cabotagem

 ........................................................................................................................................ 74 

Tabela 36 – Quantidade, em milhões de TKU, de carga projetada para exportações e 

importações ..................................................................................................................... 76 

Tabela 37 – Projeção da carga, em milhões de TKU, pelo PNLT (cenário atual + obras 

PAC + obras PNLT) ....................................................................................................... 78 

Tabela 38 – Projeção da carga, em milhões de TKU, considerando os crescimentos 

relativos do PNLT (cenário atual + obras PAC + obras PNLT) sobre valores do ano-

base e da carga geral do cenário referência .................................................................... 79 

Tabela 39 – Participação relativa de cada modal até 2050 para o cenário baseado no 

PNLT .............................................................................................................................. 80 

Tabela 40 – Proporção de mudança de modal no transporte de carga ........................... 82 

Tabela 41 – Quantidade de carga total, em milhões de TKU, que migra de um modal 

para outro ........................................................................................................................ 82 

Tabela 42 − Comparação entre o estudo da AEA-Ricardo e NAS ................................. 85 

Tabela 43 – Dados sobre as categorias de veículos considerados pelo cenário do AEA 94 

Tabela 44 − Redução de emissão de CO2 de cada tecnologia por categoria de veículo 95 

Tabela 45 – Tecnologias adotadas para o cenário desafio do estudo do AEA ............... 97 

Tabela 46 – Penetração e ganho energético (%) das tecnologias de motor e transmissão 

em novos veículos .......................................................................................................... 98 

Tabela 47 – Penetração e ganho energético das tecnologias veiculares em novos 

veículos ......................................................................................................................... 100 

Tabela 48 – Penetração e ganho energético das tecnologias veiculares na frota circulante

 ...................................................................................................................................... 101 

Tabela 49 – Distribuição da frota por PBT e categoria de veículo adotada pelo estudo da 

AEA .............................................................................................................................. 102 

Tabela 50 – Correspondência entre categorias de veículos adotadas pelo estudo do AEA 

e as do presente estudo ................................................................................................. 103 



xv 

 

Tabela 51 − Evolução da quilometragem por litro de diesel do modal rodoviário de 

carga para o cenário de eficiência veicular ................................................................... 104 

Tabela 52 – Quantidade, em milhões de TKU, de carga transportada pelo modal 

rodoviário no cenário de referência .............................................................................. 108 

Tabela 53 – Quantidade, em milhões de TKU, de carga transportada pelo modal 

ferroviário no cenário de referência.............................................................................. 108 

Tabela 54 – Quantidade, em milhões de TKU, de carga transportada pelo modal 

aquaviário no cenário de referência .............................................................................. 109 

Tabela 55 – Quantidade, em milhões de TKU, de carga transportada pelo modal aéreo 

no cenário de referência ................................................................................................ 109 

Tabela 56 – Quantidade, em milhões de TKU, de carga transportada por modal no 

cenário de referência ..................................................................................................... 110 

Tabela 57 – Consumo, em mil litros, de óleo diesel consumido pelo modal rodoviário 

no cenário de referência ................................................................................................ 110 

Tabela 58 – Consumo, em mil litros, de óleo diesel consumido pelo modal ferroviário 

no cenário de referência ................................................................................................ 111 

Tabela 59 – Consumo, em mil litros, de combustível consumido pelo modal aquaviário 

no cenário de referência ................................................................................................ 111 

Tabela 60 – Quantidade, em mil litros, de combustível consumido pelo modal aéreo no 

cenário de referência ..................................................................................................... 112 

Tabela 61 − Quantidade, em ktep, de combustível consumido por modal no cenário de 

referência ...................................................................................................................... 112 

Tabela 62 − Quantidade, em toneladas, de GEE emitido por modal no cenário de 

referência ...................................................................................................................... 113 

Tabela 63 – Quantidade, em milhões de TKU, de carga transportada por modal no 

cenário de mudança de modal baseado no PNLT......................................................... 114 

Tabela 64 – Quantidade, em ktep, de combustível consumido por modal no cenário de 

mudança de modal baseado no PNLT .......................................................................... 115 

Tabela 65 – Quantidade, em toneladas, de GEE emitido por modal no cenário de 

mudança de modal baseado no PNLT .......................................................................... 116 

Tabela 66 – Quantidade, em milhões de TKU, de carga transportada por modal no 

cenário de mudança de modal por migração de produtos ............................................ 117 

Tabela 67 − Quantidade, em ktep, de combustível consumido por modal no cenário de 

mudança de modal por migração de produtos .............................................................. 117 



xvi 

 

Tabela 68 – Quantidade, em toneladas, de GEE emitido por modal no cenário de 

mudança de modal por migração de produtos .............................................................. 118 

Tabela 69 − Quantidade, em milhões de TKU, de carga transportada por modal no 

cenário de eficiência veicular ....................................................................................... 119 

Tabela 70 − Quantidade, em ktep, de combustível consumido por modal no cenário de 

eficiência veicular ......................................................................................................... 119 

Tabela 71 − Quantidade, em toneladas, de GEE emitido por modal no cenário de 

eficiência veicular ......................................................................................................... 120 

Tabela 72 – Séries utilizadas para o cálculo da elasticidade de caminhões ................. 141 

Tabela 73 – Séries utilizadas para o cálculo de elasticidades de comerciais leves ...... 143 

Tabela 74 – Distância média, em quilômetros, rodada por ano por tipo de veículo .... 145 

Tabela 75 – Taxa de crescimento anual por commodity ............................................... 147 

Tabela 76 – Custo, em euros (€), de cada tecnologia por categoria de veículo ........... 160 

Tabela 77 – Payback, em anos, de cada tecnologia por categoria de veículo .............. 161 

  



xvii 

 

Lista de Siglas e Abreviações 

ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

ALL - América Latina Logística 

ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

ANP - Agência Nacional do Petróleo 

ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres 

BEN - Balanço Energético Nacional 

BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

CEIB - Comissão Executiva Interministerial 

CNPE - Conselho Nacional de Política Energética 

CNT - Confederação Nacional do Transporte 

Codesp - Companhia Docas do Estado de São Paulo 

CONAC - Conselho de Aviação Civil 

EC - European Commission 

EPE - Empresa de Pesquisa Energética 

FETRANSPOR - Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do 

Rio de Janeiro 

FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

FNAC - Fundo Nacional de Aviação Civil 

GEE - Gás de Efeito Estufa 

HRJ - Hydroprocessed Renewable Jet 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 



xviii 

 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICAO - International Civil Aviation Organization 

ICT - Information and Communication Technology 

IEA - International Energy Agency 

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change 

IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados 

ITS - Intelligent Transport System 

LEAP - Long-range Energy Alternatives Planning System 

MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

MMA - Ministério do Meio Ambiente 

MME - Ministério de Minas e Energia 

MoMo - Mobility Model 

MP - Ministério do Planejamento 

MT - Ministério dos Transportes 

NAS - National Academy of Sciences 

NRC - National Research Council 

PAC - Programa de Aceleração do Crescimento 

PBT - Peso Bruto Total 

PBTC - Peso Bruto Total Combinado 

PHE - Plano Hidroviário Estratégico 

PIB - Produto Interno Bruto 

PIL - Programa de Investimentos em Logística 

PNAC - Política Nacional de Aviação Civil 



xix 

 

PNPB - Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 

PBE - Programa Brasileiro de Etiquetagem 

PNC - Plano Nacional de Contingência 

PND - Programa Nacional de Dragagem 

PNE - Plano Nacional de Energia 

PNIH - Plano Nacional de Integração Hidroviária 

PNLP - Plano Nacional de Logística Portuária 

PNLT - Plano Nacional de Logística de Transportes 

PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores 

RNTC - Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas 

SEP / PR - Secretaria de Portos da Presidência da República 

SGA - Sistema de Gestão Ambiental 

SPNT - Secretaria de Política Nacional de Transportes 

TAV - Trem de Alta Velocidade 

TEP - Tonelada Equivalente de Petróleo 

THI - Transporte Hidroviário Interior 

TIB - Tecnologia Industrial Básica 

TIR - Taxa Interna de Retorno 

TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo  



1 

 

1. Introdução 

O transporte de carga possui um papel vital na cadeia de suprimentos de qualquer país 

por permitir o acesso aos insumos por parte do setor produtivo e aos bens finais por 

parte do consumidor. É um fator responsável por induzir a um desenvolvimento da 

economia e a uma integração nacional (CNT, 2013a). Ele possui um papel sobre as 

esferas econômica e ambiental. Para a econômica, há uma relação de interdependência: 

o crescimento econômico demanda um amento da atividade de transporte de carga e a 

infraestrutura de transporte de carga permite e dá apoio ao crescimento econômico – 

uma falha no suprimento é tão prejudicial quanto a falta de demanda. Em relação à 

esfera ambiental, pode-se afirmar que uma série de impactos ao meio pode ocorrer 

devido ao desenvolvimento da infraestrutura e de operações de transporte de 

mercadorias. As possíveis implicações desse setor sobre a sustentabilidade, a 

biodiversidade, bem como o bem-estar da comunidade, devem ser considerados no 

processo de avaliação de qualquer projeto (PwC, 2009). 

A Figura 1, baseada no relatório do Balanço Energético Nacional (BEN) (EPE, 2013) 

ilustra o peso do setor de transportes brasileiro no consumo final de energia. 

 

Figura 1 – Consumo final de energia por setor em 2012 

Fonte: EPE (2013) 
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O setor de transportes responde por aproximadamente 32% da demanda total de energia 

no país (considerando o ano de 2013), o que o torna o segundo mais intensivo em 

energia, atrás apenas do setor industrial. Dentro do setor, estima-se que a atividade de 

transporte de cargas responda por cerca de 42% deste total, preponderantemente 

baseada no consumo de óleo diesel no modal rodoviário (EPE, 2014b). 

O setor de transportes continuará a aumentar dado que o crescimento econômico 

impulsiona essa atividade, por promover a especialização na produção e trocas (IPCC, 

2006). Estima-se que a energia utilizada pelo transporte global irá aumentar cerca de 

75% até 2050 sem a tomada de alguma ação (IEA, 2015). Desse modo, torna-se 

imprescindível a discussão sobre os elementos que tornam o transporte de carga um 

sistema eficiente, de forma a atender às demandas do setor, proporcionar 

desenvolvimento econômico para o país e, objeto do estudo apresentado, reduzir o 

consumo de combustível. A economia no consumo corresponde a uma das principais 

metas de políticas energéticas e ambientais decretadas por vários países, dado o fato de 

que as emissões de CO2 no setor  de transportes apresentam a maior taxa de crescimento 

dentre os setores de uso final de energia (SMITH, 2010). 

Para tanto, torna-se necessária a análise da variação no uso da energia final, dada pela 

decomposição em três efeitos apresentados pela Equação 1:  

    
   

   
 

   

  
     (Eq. 1) 

Para o caso do transporte de carga: 

- t é o ano de análise; 

- i representa cada modal de transporte; 

- Et é o consumo de combustível total no setor para o ano t; 

- Yt é o chamado efeito atividade. É responsável por captar mudanças no 

consumo de energia considerando variações na atividade econômica do setor em 

questão (MOTTA e ARAÚJO, 1988). No caso do transportes de carga, 

corresponde à variação do consumo provocada pela evolução da quantidade total 

de tonelada-quilômetro útil (TKU), transportada no ano t; 

- Yit/Yt é o efeito estrutura. Trata-se da mudança na participação de um subsetor 

dentro de toda a produção, alterando o consumo total dada a intensidade 

energética desse subsetor. Tais mudanças estruturais podem ser provocadas por 
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tendências de consumo, programas governamentais, padrões de comércio 

exterior ou resultantes do perdas ou ganhos do mercado (MOTTA e ARAÚJO, 

1988). Para o objeto de estudo, representa a participação de cada modal no 

transporte de carga; 

- Eit/Yit é o efeito intensidade. Trata-se de mudanças no consumo provocadas 

pela evolução do conteúdo energético da atividade em questão. É proveniente de 

melhorias técnicas e progresso tecnológico, alterando o consumo por unidade de 

valor produzida (MOTTA e ARAÚJO, 1988). Na atividade de carga, refere-se 

ao consumo de combustível por TKU transportado para cada modalidade de 

transporte. 

A estrutura do presente trabalho está pautada na análise dos efeitos estrutura e efeito 

intensidade no consumo de combustível total da atividade de transporte de carga. 

Para a análise do efeito estrutura, a questão a ser estudada é como a matriz de 

transportes brasileira determina o uso de combustível total, já que os diferentes modais 

possuem diferentes intensidades energéticas. Gucwa e Schäfer (2013) explicam, por 

meio de equações de física básica, que, quanto maior a escala da frota, isto é, quanto 

maior sua capacidade, menor é a sua intensidade energética, ou seja, consome menos 

combustível para transportar a mesma carga. E um consumo menor de combustível 

também representaria uma quantidade menor de emissões atmosféricas. Nesse quesito, o 

trabalho se propõe a tratar com mais afinco a competição existente entre os diferentes 

modais de carga. 

Para o efeito de intensidade energética, será avaliada a eficiência da frota circulante no 

modal rodoviário, dado o fato de esta ser a via mais utilizada no transporte de carga e 

gastar uma elevada quantidade de energia por TKU transportada, apresentando, 

portanto, um alto potencial de redução no consumo de combustível. Com o aumento do 

emprego de medidas aplicadas na economia de combustível desse modal, a mesma 

quantidade de carga consegue ser transportada com um consumo menor de combustível. 

Sob a justificativa de alinhar-se à política energética e ambiental para o setor de 

transportes de carga brasileiro, o objetivo do presente estudo é realizar uma análise 

comparativa entre o efeito estrutura e o efeito intensidade, com a finalidade de 

identificar qual é mais impactante na variação do consumo de combustível e emissão de 

gases de efeito estufa (GEE) a longo prazo na atividade. Para tanto, é realizada uma 
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modelagem, de modo a englobar as diferentes variáveis em questão e realizar todos os 

cálculos necessários para a construção dos cenários que serão utilizados na comparação.   

O trabalho está estruturado da seguinte maneira: essa se constituiu na primeira seção, 

que permitiu identificar o tema proposto, a situação-problema identificada, a 

justificativa para a realização do trabalho e o objetivo traçado. A seção dois busca 

fontes na literatura sobre o setor de transportes, contextualizando a matriz de carga 

brasileira. A seção três aborda uma descrição do modelo aplicado, apresentando 

informações gerais sobre o mesmo, os parâmetros básicos adotados e as principais bases 

de dados consultadas para a composição dos cenários. A seção quatro busca dados 

referentes ao ano-base adotado pelo modelo. Na quinta seção são apresentados os 

cenários projetados pelo modelo, com as descrições das respectivas políticas que 

norteiam cada um. A sexta seção trata de apresentar os resultados obtidos pelas 

projeções e realizar uma análise comparativa. Por fim, são realizadas as considerações 

finais, com uma retrospectiva do trabalho, um resumo dos resultados obtidos e 

analisados e sugestões para estudos posteriores. 
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2. Contextualização do transporte de carga no Brasil 

A presente seção tem a função de fazer um levantamento geral de estudos e publicações 

referentes ao tema do presente trabalho. Nesse contexto, entram em pauta as 

publicações referentes ao funcionamento do transporte de carga no Brasil, compondo 

uma descrição dos modais contemplados e os planos e políticas que regem essa 

atividade. 

2.1 A matriz do transporte de carga no Brasil 

O transporte de carga pode ser definido simplesmente pela movimentação de bens de 

uma região para a outra. Ele permite que o consumo e produção ocorram em diferentes 

localizações. É responsável pela especialização de empresas na produção dos bens pelos 

quais se adequam melhor e a consequente troca com outras empresas de modo a obter 

produtos mais eficientemente produzidos por terceiros (NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL (U.S.), 2011). Desse modo, o transporte de carga tem extrema importância 

na economia de todo país, por permitir o escoamento da produção agrícola e industrial 

tanto para o mercado doméstico quanto para o mercado exterior (EPE, 2014b). 

Operadores logísticos são os agentes responsáveis pela atividade pelos diferentes 

modais: rodovia, ferrovia, hidrovia, cabotagem e aéreo. Cada modal possui 

determinadas características associadas aos serviços prestados e move diferentes tipos 

de carga. O melhor serviço é o com maior confiabilidade e rapidez, porém tende a 

custar mais caro (NATIONAL RESEARCH COUNCIL (U.S.), 2011). Por isso a melhor 

escolha de via para transporte sempre irá depender das especificações do produto e das 

necessidades de entrega. 

Deve-se atentar para o fato de que, na totalidade dos custos logísticos, os de transporte 

apresentam a maior participação, conforme apontam estudos realizados pelo Banco 

Mundial (SPNT / MT, 2012). Tal fato demonstra o grau de importância exercido por 

sistemas de transporte eficientes em relação ao desenvolvimento econômico nacional. 

A Figura 2 mostra como se configura a matriz de transporte de carga atualmente no 

Brasil, considerando a movimentação de toneladas-quilômetro úteis (TKU) – unidade 

de medida equivalente ao transporte de uma tonelada útil a distância de um quilômetro – 

por modal, conforme o levantamento do Plano Nacional de Logística de Transportes 

(PNLT). 
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Figura 2 – Distribuição de TKU por modal
1
 

Fonte: SPNT / MT (2012) 

Há diversas matrizes calculadas por órgãos associados ao transporte brasileiro distintos, 

porém todos apresentam a mesma ordem de grandeza na participação de cada modal no 

transporte de carga. Nesse âmbito, é importante destacar a alta participação do modal 

rodoviário que causa um desequilíbrio na distribuição, o qual se torna mais evidente ao 

comparar a matriz de carga brasileira com a de outros países com dimensões territoriais 

semelhantes, conforme pode-se observar pela Figura 3. 

 

Figura 3 - Participação relativa de cada modal no transporte de carga por país
2
 

Fonte: SPNT / MT (2012) 

A matriz de carga brasileira é pauta de diversas discussões. Ter sua economia ainda 

refém de uma matriz de transportes desbalanceada, na qual o modal rodoviário, o qual 

                                                 

1
 A participação do modal aéreo é tão baixa na matriz de carga brasileira que o PNLT considera como um 

valor de aproximadamente 0%. No entanto, o transporte aéreo desempenha seu devido papel na 

movimentação de cargas, conforme será comentado mais adiante. 
2
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apresenta a maior quantidade de emissões, predomina sobre os outros, é um problema 

para o Brasil. Além disso, a atividade carece de infraestrutura, sofrendo com a má 

qualidade das rodovias, das ferrovias, dos portos e dos aeroportos, o que torna mais 

complicada a movimentação das mercadorias e contribui para o aumento de emissões 

(FLEURY, 2011). 

Outro fator que prejudica o desenvolvimento de um sistema de transporte de carga mais 

limpo e sustentável é a pouca coordenação entre os órgãos públicos. O país tem um 

sistema muito fragmentado, com entidades independentes, cada uma responsável por 

uma tarefa, que até se comunicam, porém sem uma coordenação mais estruturada 

(FLEURY, 2011). 

É descrito a seguir cada modal contemplado na matriz de carga brasileira. O transporte 

dutoviário, por ser destinado a uma demanda muito específica − petróleo e gás natural 

−, e dependente de questões referentes à geopolítica do petróleo, está fora do escopo do 

trabalho. 

2.1.1 Modal Rodoviário 

Conforme discutido anteriormente, o modo de transporte rodoviário é predominante na 

matriz de carga brasileira. Tal fato é resultante da escolha por essa modalidade desde os 

anos 50, em nível mundial, baseada na expansão da indústria automobilística em 

conjunto com os baixos preços dos combustíveis derivados de petróleo (SCHROEDER 

e DE CASTRO, 1996). No Brasil, a implementação da indústria automobilística aliada a 

uma mudança da capital para a região Centro-Oeste induziu a um programa intenso de 

construção de rodovias, porém, diferentemente do que ocorreu em outros lugares do 

mundo, as políticas de incentivo para o modal rodoviário se tornaram exclusivas e não 

apenas prioritárias, pelo menos até a década de 70 (SCHROEDER e DE CASTRO, 

1996). 

Com o passar dos anos, mesmo com a constatação dos problemas provocados por essa 

distorção na matriz de transportes, as crises econômicas, a inércia nos investimentos em 

outros modais e a priorização pelo atendimento de demandas de curto prazo nas 

estruturas decisórias permitiram o agravamento da situação (SCHAEFFER e SZKLO, 

2007). Além disso, o aumento da participação de bens de médio a alto valor agregado 

exige um meio de transporte rápido e flexível na realização de entregas, o que contribui 

para o aumento da importância das rodovias em relação a modais como aquaviário e 
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ferroviário (GUCWA e SCHÄFER, 2013). Desse modo, o modal rodoviário deveria ser 

focado no transporte de tais produtos, com pequenos volumes e em rotas de curtas 

distâncias. No entanto, o que se observa no Brasil é que essa modalidade acaba sendo 

bastante utilizado também no transporte de commodities como soja, derivados de 

petróleo e cimento (ARAÚJO et al., 2014). 

Vários fatores que influenciam na preferência pela modalidade rodoviária: malha 

rodoviária bastante pulverizada; prática de excesso de carga (que acarreta na destruição 

da malha rodoviária nacional e em maiores custos de manutenção); prática da carga-

frete; falta de regulamentação da jornada de trabalho do motorista, o que reduz o tempo 

de trajeto e incorre em menos custos para a operação (porém exaure a produtividade do 

motorista e aumenta o risco de acidentes) (ARAÚJO et al., 2014); frequência e 

disponibilidade do serviço; velocidade e comodidade inerentes ao serviço de porta a 

porta, sem necessidade de carga ou descarga entre origem e destino (BALLOU, 2006). 

Essa grande representatividade do modal rodoviário ocorre mesmo em condições 

desfavoráveis de pavimentação em trechos compreendidos nos 96.714 km de extensão 

da malha rodoviária explorados pelo relatório de pesquisa de rodovias da Confederação 

Nacional do Transporte (CNT) (de um total de cerca de 1.691.804 km existentes, 

segundo boletins estatísticos do CNT), conforme mostra a Figura 4 (CNT, 2014). Isso 

gera uma perda de eficiência ainda maior para o modal além de custos mais elevados 

para o setor privado nos gastos adicionais de operação de veículos (SPNT / MT, 2012). 

 

Figura 4 – Condições de pavimentação da malha rodoviária 

Fonte: CNT (2013a) 

A alta participação desse modal acarreta em um consumo elevado de combustível, já 

que, como mencionado na Introdução (seção 1), uma frota de menor dimensão possui 



9 

 

uma intensidade energética maior. No modal rodoviário de carga, o combustível 

utilizado é o óleo diesel. Desse modo, dada a alta participação desse modal, o consumo 

desse derivado se torna bastante elevado. A Figura 5 apresenta a evolução do consumo 

desse combustível pelo modal rodoviário, incluindo também as categorias de ônibus. 

 

Figura 5 − Evolução do consumo de óleo diesel por tipo de veículo no modal 

rodoviário 

Fonte: MMA (2014) 

Há diferentes perfis de entrega contidos no modal rodoviário, de acordo com o tipo de 

veículo utilizado. As categorias apresentadas a seguir foram classificadas segundo o 

relatório do MMA (2014), de acordo com o Peso Bruto Total (PBT) e Peso Bruto Total 

Combinado (PBTC) do veículo. 

Tabela 1 − Classificação de veículo por PBT e PBTC 

Categoria de Veículo PBT e PBTC 

Comerciais Leves PBT < 3,5 t 

Caminhões Semileves 3,5 t < PBT < 6 t 

Caminhões Leves 6 t ≤ PBT < 10 t 

Caminhões Médios 10 t ≤ PBT < 15 t 

Caminhões Semipesados PBT ≥ 15 t; PBTC < 40 t 

Caminhões Pesados PBT ≥ 15 t; PBTC ≥ 40 t 

Fonte: MMA (2014) 

Caminhões mais leves e comerciais leves são indicados para áreas urbanas, devido ao 

seu baixo volume para trafegar em áreas mais congestionadas e pela flexibilidade 
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exigida pelos bens movimentados por esses veículos. Caminhões pesados surgiram no 

final da década de 80 e apresentaram uma expansão constante especialmente entre 2008 

e 2012, em contraponto a um menor crescimento da frota de caminhões médios nos 

últimos anos. Caminhões pesados apresentam maior consumo por quilometragem 

rodada
3
 e são mais utilizados para entregas de longas distancias, apresentando uma 

intensidade de uso mais alta (MMA, 2014). Desse modo, essa categoria representa o 

maior peso no consumo de combustível do modal rodoviário. 

2.1.2 Modal Ferroviário 

A principal vantagem do modal ferroviário em relação ao rodoviário se refere à 

capacidade de carregamento. O transporte por trens é preferível para cargas de alta 

tonelagem. Isso ocorre principalmente para trajetos de longa distância, pois também são 

levados em consideração o valor do frete: para distâncias e cargas menores, é preferível 

o transporte rodoviário; para cargas entre 27 e 40 toneladas, há uma competição entre os 

dois modais, sendo o ferroviário preferível para longas distâncias; para cargas acima de 

40 toneladas, é preferível o sistema ferroviário (CNT, 2013b). O modal também se 

destaca por apresentar menos danos ao meio ambiente em relação a rodovias em função 

da menor emissão de GEE pelas locomotivas e do menor impacto ambiental pela 

construção de infraestrutura necessária ao modal para o transporte de carga (CNT, 

2013b). 

Além de ser mais indicado para o transporte de grandes volumes para médias a longas 

distâncias, o modal ferroviário apresenta maior segurança em relação ao modal 

rodoviário, com um índice menor de acidentes e menor incidência de furtos e roubos em 

relação ao rodoviário (ANTT, 2014b). 

Diante das características geográficas e econômicas do Brasil, que exigem transportes 

apropriados para longas distâncias e para alta produção de commodities, esse modal 

possui grande potencial de exploração, constituindo-se em uma oportunidade para o 

desempenho econômico nacional (CNT, 2011). 

Os produtos predominantes no transporte ferroviário brasileiro são os agrícolas e o 

minério de ferro. Grande parte dessas cargas são transportadas exclusivamente pelas 

                                                 

3
 Caminhões pesados podem apresentar maior consumo de combustível em litros por quilômetro, ao 

mesmo tempo, menor consumo por TKU transportada se comparados a outros veículos. 
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ferrovias até o descarregamento nos portos. Nos casos de movimentação de outros tipos 

de produtos, boa parte dos clientes adota o uso de mais de uma modalidade. A malha 

ferroviária brasileira permite a conexão com diversos portos do litoral (CNT, 2011). 

No período compreendido entre 1991 e 1998, as ferrovias estatais no Brasil foram 

divididas em malhas independentes e posteriormente foram objetos de desestatização, 

por meio de contratos de concessão que conferiam às respectivas empresas 

concessionárias o direito de exploração com exclusividade de suas respectivas malhas. 

Atualmente, mais de 96% das malhas operam por concessões do governo brasileiro 

(ALL, 2013). 

A ferrovia é uma boa alternativa para o transporte de cargas, mas nem sempre facilita o 

ingresso de novos usuários e exige grandes investimentos para a implantação de novas 

ligações (MT, 2013). O sistema ferroviário, ainda que potencialmente mais indicado 

para países de grande dimensão como o Brasil, apresenta baixa participação na 

movimentação de carga no país. Isso torna-se evidente ao observar a baixa densidade da 

malha ferroviária brasileira. Ela se concentra na região Sudeste e torna-se menos densa 

ao seguir para o norte do país, conforme mostra a Figura 6  (CNT, 2011). 



12 

 

 

Figura 6 − Malha ferroviária brasileira 

Fonte: ANTT (2014a) 

No entanto, a expansão do modal tem tornado-se crescente, mesmo que a um ritmo 

lento. A Figura 7 representa a evolução da carga transportada ao longo do tempo. Em 

consonância com esse fato, vem crescendo também a frota ferroviária, de modo a 

atender a esse aumento de demanda. 
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Figura 7 − Evolução da carga transportada por concessionária e frota total de 

vagões 

Fonte: ANTT (2014a) 

2.1.3 Modal Aquaviário 

São três os principais agentes responsáveis por coordenarem as atividades do modal 

aquaviário: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ); Secretaria de 

Portos da Presidência da República (SEP / PR) e Ministério dos Transportes (MT). 

Cada entidade possui uma competência distinta, de acordo com a Figura 8. 
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Figura 8 − Estrutura do modal aquaviário 

Fonte: ANTAQ (2010) 

O transporte aquaviário é um modal constituído por dois tipos de navegação: hidrovias e 

cabotagem. 

O transporte hidroviário ou navegação interior é designado para rios, lagos ou bacias 

navegáveis, os quais, após terem sido sinalizados e balizados, ofereçam condições 

mínimas de segurança para o transporte de mercadorias e passageiros. O transporte 

hidrovário de carga é eficaz, seguro, mais barato (em relação à quantidade de carga 

transportada), emite menos GEE e permite a redução de custos dos transportes se 

comparado a outros modais predominantes. Desse modo, se configura como o modal 

com menor intensidade energética e mais sustentável (CHAVES et al., 2014). Para o 

transporte de quantidades de carga elevadas e/ou longas distâncias, torna-se uma 

alternativa interessante (MT, 2013). 
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Mesmo com essas vantagens, possui o problema de ser a via de transporte mais lenta e 

menos flexível (NATIONAL RESEARCH COUNCIL (U.S.), 2011). Também é 

necessário levar em conta as obras necessárias para o seu desenvolvimento, de modo 

que sejam realizadas com o mínimo de impacto ao meio ambiente e assegure a 

navegabilidade adequada dos cursos d'água considerados (CHAVES et al., 2014). 

Desse modo, com o crescimento na produção de bens agrícolas, minério de ferro e 

etanol, cargas que podem ser transportadas a longas distâncias e serem exportadas por 

portos marítimos (e que já são, em certa medida, movimentados atualmente por 

barcaças no Brasil), aumenta a demanda por formas alternativas de transporte, como as 

hidrovias. Desse modo, uma melhor estruturação do transporte hidroviário interior 

(THI) poderia atender a essa crescente demanda (MT, 2013). 

A cabotagem é a navegação costeira entre portos de um país. A costa brasileira 

navegável tem uma extensão de mais de 8 mil km (LOURENÇO, 2013), dotada de 

portos públicos e terminais portuários privativos. A maior parte concentra-se na costa ao 

redor de áreas produtoras e consumidoras (ANTAQ, 2011). 

O transporte por cabotagem apresenta basicamente as mesmas vantagens comparativas 

em relação ao modal rodoviário: maior eficiência energética; menores emissões e 

impactos ao meio ambiente; menor custo operacional; maior segurança da carga; menos 

acidentes; capacidade de movimentação por distâncias maiores (ANTAQ, 2011). Em 

contrapartida, os altos custos e falta eficiência e carência de infraestrutura dos portos 

nacionais dificultam as operações por esse modal. 

As embarcações apresentam uma idade média de 16,5 anos e transportam 

principalmente granel líquido, correspondendo a 79% do total da carga, em toneladas, 

movimentada. A maior parte provém do tráfego originado dos estados de São Paulo, 

Rio Grande do Sul, Amazonas, e Santa Catarina (ANTAQ, 2012).  

O óleo combustível marítimo, adequado para a utilização nos motores de combustão 

interna ciclo Diesel, atende os sistemas de propulsão dos navios de grande porte, sendo 

mais indicado para o transporte por cabotagem. Parte dessa afirmação pode ser 

justificada pelo fato de, em 2012, o óleo combustível marítimo ter sido comercializado 

somente em dois estados, Rio de Janeiro e São Paulo, com respectivamente 54% e 46% 

da realização das compras (ANTAQ, 2013a), o que indica um possível uso final no 
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transporte de cabotagem e navegação de áreas de exploração e produção de petróleo até 

os portos desses estados. Já o diesel marítimo, além de ser utilizado nos sistemas de 

geração de energia elétrica dos navios em geral, tem maior aplicação nos motores de 

propulsão de embarcações de médio e pequeno porte, abastecendo a frota de navegação 

interior do Brasil (PETROBRAS, 2013).  

2.1.4 Modal Aéreo 

O transporte aéreo é um importante instrumento para o desenvolvimento e integração 

nacional, dadas as grandes dimensões territoriais do país. Ele estimula o comércio e 

negócios entre as regiões, além inserção do Brasil no cenário internacional, nos âmbitos 

comercial e cultural  (VELÁZQUEZ et al., 2012). 

Para esse modal, o transporte de passageiros se confunde com o de carga. Devido a 

questões socioeconômicas, a maior parte da carga aérea brasileira é movimentada pelos 

porões de aeronaves de voos comerciais de passageiros. A frota destinada 

exclusivamente à carga é muito reduzida, correspondendo a apenas 19 aeronaves 

cargueiras (INFRAERO, 2013). 

O modal aéreo de carga possui uma demanda muito específica, correspondente a bens 

de elevado valor agregado, pequenos volumes e encomendas urgentes (NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL (U.S.), 2011), cujo volume monetário é bastante significativo 

– 17,60% para importações e 4,45% para exportações (INFRAERO, 2013). Por outro 

lado, a quantidade da carga em termos físicos é irrelevante se comparado aos outros 

modais, sendo considerada desprezível por alguns levantamentos, como o apresentado 

pelo PNLT (Figura 2). 

Os combustíveis amplamente utilizados na aviação são o querosene de aviação (em 

motores a reação), mais conhecido como JET A1, e a gasolina de aviação (em motores a 

pistão), conhecida como Avgas 100LL (100 low lead) ou GAV 100LL. Há também a 

aplicação do etanol hidratado, porém em quantidade bastante reduzida (VELÁZQUEZ 

et al., 2012). 

É um modal marcado por uma regulação técnica e econômica e fiscalização intensas. É 

intensivo em capital, mão de obra qualificada e tecnologia de ponta. Vulnerável a 

condições meteorológicas e geográficas adversas. É estruturado em rede, dependendo de 
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acordos internacionais e fornecedor de elevado valor específico (SECRETARIA DA 

AVIAÇÃO CIVIL, 2008). 

A aviação regional é bastante reduzida se comparada a países como os EUA, com 

extensão territorial de mesma ordem de grandeza. Há poucos aeroportos operando no 

interior de regiões e os que estão ativos possuem infraestrutura precária. Porém tem 

crescido mais depressa do que a média nacional, e isso deve se acentuar à medida que 

são executados programas para desenvolver essa via (SECRETARIA DA AVIAÇÃO 

CIVIL, 2014). 

2.1.5 Quadro geral 

Resumem-se aqui as principais informações apresentadas por modal, traçando um 

comparativo nos quesitos custo e emissões por unidade de carga transportada e 

principais características. 

A Tabela 2 apresenta os custos incorridos a uma tonelada transportada por diferentes 

distâncias para o caso brasileiro. Ao fazer a combinação com a distância percorrida, 

nota-se que o transporte rodoviário sempre representa a opção mais cara por TKU 

transportado. Hidroviário, conforme já discutido, apresenta o menor custo por unidade 

de carga e distância percorrida. É importante ressaltar que tratam-se de custos 

operacionais: não estão sendo contabilizados aqui os custos de infraestrutura necessária 

para o transporte pela via em questão. 

Tabela 2 − Custo por tonelada x distância percorrida por modal no Brasil 

Km 
R$ por ton.km 

Rodoviário Ferroviário Hidroviário 

100 49,96 13,00 5,04 

250 73,42 25,50 9,50 

500 113,46 43,00 16,94 

1000 119,23 72,00 31,81 

2000 353,31 120,00 61,56 

Fonte: Chaves et al. (2014) 

A Tabela 3 apresenta os valores de emissão por modal no Brasil. 
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Tabela 3 − Quantidade de emissão por TKU por modal no Brasil 

Modal gCO2/TKU 

Rodoviário 79 

Ferroviário 12 

Hidroviário 9 

Cabotagem 6 

Aéreo 1.021
4
 

Fonte: Fleury (2011) 

Observa-se que o modal aéreo, por possuir maior intensidade energética, apresenta a 

maior quantidade de emissões por TKU transportado. Como é um modal com baixa 

participação na matriz de carga, corresponde a 8,5% do total de emissões. Já o 

rodoviário, menos eficiente perante os modais ferroviário e aquaviário e predominante 

na matriz, é responsável por 86,5% dessas emissões. Ferroviário segue com 3,8% de 

participação, a cabotagem com 0,9% e hidroviário, o restante Fleury (2011). 

Por fim, a Tabela 4 resume as características de cada modal. 

Tabela 4 − Vantagens e desvantagens de cada modal 

Modal Vantagens Desvantagens 

Rodoviário 

Mais rápidos, favorecendo entregas rápidas e 

curta distância; Adequada para embarque de 

pequenos lotes; flexibilidade; frete baixo 

Maior custo operacional; intensidade 

energética elevada; menor capacidade de 

carga; provoca congestionamento nas 

estradas; desgasta prematuramente a 

infraestrutura da malha rodoviária 

Ferroviário 

Capacidade para grandes volumes de 

mercadorias; terminais privados junto às 

unidades produtoras; fretes baixos crescentes, 

de acordo com o volume transportado; baixo 

consumo energético; provê estoques em transito 

Tempo de viagem demorado; custo 

elevado quando há necessidade de 

transbordos; depende da disponibilidade 

de material rodante; baixa flexibilidade 

de rotas 

Aquaviário 

Flexibilidade em relação ao tipo de carga (não-

perecível); menor custo por TKU; menor 

intensidade energética; menos impactos ao meio 

ambiente 

Apresenta o maior tempo de entrega; 

pouco flexível em relação às entregas 

Aéreo 
Rede diversificada de aeroportos em grandes 

metrópoles; veloz; eficiente; confiável 

Menor capacidade em peso e volume de 

carga; custo de capital e frete elevados; 

restrições a cargas perigosas; maior 

intensidade energética 

Fonte: Soares e Ribeiro (2014) 

                                                 

4
 A fonte original informa um valor de 10.210 gCO2/TKU, porém é um valor de ordem de grandeza 

superior ao apresentado por outras fontes. Acredita-se que houve erro na escala do dado apresentado pela 

fonte. 
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Dependendo do tipo de serviço requerido, há uma via de transporte mais adequada. Sob 

o ponto de vista logística, é interessante para o Brasil possuir uma matriz de carga mais 

diversificada. 

2.2 Planos e políticas regentes 

"Política" é um termo utilizado em dois sentidos diferentes. Um se refere a princípios ou 

metas gerais sobre uma declaração. É o que norteia a construção de cada cenário adiante 

no texto. O outro significado refere-se a ações específicas por parte de instituições 

governamentais e é o assunto dessa seção (NATIONAL RESEARCH COUNCIL 

(U.S.), 2011). 

Há diversas políticas públicas no Brasil que contemplam a atividade de transporte de 

carga, sejam planos macroeconômicos, nos quais o setor de transportes representa 

apenas um dos eixos de análise, sejam programas que elaboram medidas voltadas para 

um modal ou até perfil de veículo específico. 

Nessa seção são descritas as principais políticas vigentes que abrangem o setor de 

transportes, em especial a atividade de carga. Algumas delas são contempladas na 

criação dos cenários do presente estudo, mesmo que de forma implícita na expansão dos 

modais. As demais são descritas aqui apenas com o intuito de apresentar um panorama 

geral sobre planos direcionados ao setor e não são incorporadas pelo estudo, dada a 

dificuldade de alinhar tantas premissas e diretrizes distintas entre as políticas. 

A listagem de políticas, planos, programas e medidas são apresentadas de acordo com 

as seguintes categorias: infraestrutura do setor de transportes (com enfoque na atividade 

de carga), eficiência veicular e biocombustíveis. 

2.2.1 Políticas de infraestrutura 

2.2.1.1 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

O PAC foi criado em 2007 com o intuito de promover a retomada do planejamento e 

execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do 

país, contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável (MP, 2015a). 

A partir de 2011, foi implementada a segunda fase, passando a ser chamada de PAC 2, 

incorporando mais ações de infraestrutura social e urbana no programa. O PAC 2 vem 

então realizando obras de infraestrutura para cumprir as metas traçadas para diferentes 
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eixos da economia. São seis eixos contemplados pelo programa, sendo um voltado para 

transportes (MP, 2015b). 

No eixo de transportes, os investimentos são atribuídos na infraestrutura de rodovias, 

ferrovias, aeroportos e hidrovias brasileiras, otimizando o escoamento da produção e 

garantindo a segurança dos usuários. Também estão inseridos nesse eixo o PAC 

Comunicação e o PAC Defesa. 

O subeixo de transportes com o maior volume de empreendimentos é o rodoviário. As 

340
5
 obras listadas têm o intuito de expandir o sistema rodoviário, sua manutenção, 

segurança, estudos e projetos. São obras de duplicação, pavimentação, acesso a portos, 

contornos e travessias urbanas, de modo a eliminar o estrangulamento em eixos 

estratégicos, desenvolver novas regiões, ampliar a integração física a países vizinhos, 

reduzir custos logísticos, aumentar a segurança e qualidade no tráfego, reduzir acidentes 

e garantir a carteira de projetos para investimentos no setor para a integração com outros 

modais (ferrovias e hidrovias) e concessão de rodovias com grande volume de tráfego. 

Dos empreendimentos listados em balanços do PAC, 59 encontram-se até o momento 

com o status concluído. 

Uma das grandes metas do PAC para o setor de transportes é expandir a malha 

ferroviária, de modo a permitir a ligação entre áreas de produção agrícola e mineral a 

portos, indústrias e mercado consumidor. Desse modo, poder-se-ia criar um ambiente 

mais competitivo no transporte de cargas e estimular o uso da malha ferroviária e a 

criação de novos empreendimentos. Uma melhor utilização da malha também permitiria 

uma integração intermodal, com rodovias e hidrovias. No perfil de transporte de 

passageiros, também compreende investimentos no trem de alta velocidade (TAV), 

ligando grandes metrópoles brasileiras. Dos 27 empreendimentos traçados pelo PAC, 

três encontram-se concluídos. 

Para o subeixo hidrovias, o programa pretende ampliar e melhorar a navegabilidade dos 

rios para diminuir o custo do frete, aumentar a segurança e planejar o crescimento da 

                                                 

5
 A quantidade de empreendimentos para cada subeixo apresentadas pelo presente estudo refere-se ao 

número exibido pelo sítio do PAC <http://www.pac.gov.br/infraestrutura-logistica/> para cada subeixo 

dentro do setor de transportes. Esses valores nem sempre são os mesmos que os exibidos por balanços 

anteriores do PAC, dado que surgem novos empreendimentos, alguns são cancelados e outros são 

acoplados. 
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navegação pelos rios brasileiros. Existem 47 empreendimentos voltados para atender 

esse subeixo, apenas um com status concluído atualmente, o terminal hidroviário de 

Eirunepé, no estado de Amazonas. 

O investimento nos portos brasileiros tem o objetivo de ampliar, modernizar e recuperar 

as estruturas de modo a reduzir os custos logísticos, proporcionar uma maior eficiência 

nas operações e promover um aumento da competitividade das exportações e incentivo 

ao investimento privado. Compreende obras de dragagem de aprofundamento de 

infraestrutura portuária, de inteligência logística e de terminais de passageiros. 

Atualmente há 55 empreendimentos do PAC listados para a melhoria infraestrutura em 

portos, estando três concluídos. 

O último subeixo relacionado ao transporte de carga dentro de infraestrutura logística é 

o de aeroportos. Prevê-se a expansão da capacidade aeroportuária brasileira, ampliando 

ou construindo novos terminais, tanto de carga quanto de passageiros, reforma e 

construção de pistas, pátios, torres de controle e modernização dos sistemas 

operacionais. São 44 obras, três em estado de conclusão. 

2.2.1.2 Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) 

O PNLT é um plano de metas e previsão para o setor de transporte elaborado pela 

Secretaria de Política Nacional de Transportes (SPNT), inserido no Ministério dos 

Transportes. Foi criado com o intuito de servir como diretriz na tomada de decisões 

ligadas à atividade no Brasil. Suas premissas e resultados foram utilizadas por muitos 

estudos posteriores sobre análise logística da matriz de carga brasileira.  

O PNLT é um plano que objetiva “orientar, com embasamento técnico e científico, a 

implantação das ações públicas e privadas no setor de transportes de forma a atender às 

demandas políticas de integração, desenvolvimento e superação de desigualdades” 

(SPNT / MT, 2012). Dessa forma, é um plano de otimização do setor, visando uma 

transformação na matriz que apresente participações mais equilibradas dos modais. 

O PNLT foi lançado em 2007, com projeções muito otimistas para o transporte de carga 

no Brasil, prevendo uma equiparação entre as participações modais rodoviário, 

ferroviário e aquaviário até 2031. O relatório revisado foi divulgado em 2012 e traz 

como base o ano de 2011. O principal resultado dessa revisão das metas estabelecidas 

no PNLT é a atualização do portfólio de investimentos. 
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Para a construção desse portfólio foram levantados mais de mil projetos. Removidas 

todas as duplicidades e intervenções passíveis de serem agrupadas em um único projeto, 

o resultado foi uma listagem de 1.167 empreendimentos. Neles estão compreendidos os 

pleitos registrados junto à SPNT, projetos não implementados de versões anteriores do 

PNLT e a relação dos projetos de infraestrutura regional de transportes constantes do 

PAC. 

Porém, nem todos esses 1.167 projetos tinham passado por uma análise que 

comprovasse sua viabilidade ou definisse prioridade de aplicação de investimentos. Para 

isso, foram realizados estudos macroeconômicos e de demanda de transportes 

(incluindo transporte de carga e de passageiros) para a identificação dos principais 

fluxos de origem-destino entre todas as regiões, além de estudos de oferta para 

levantamento da atual rede de transportes existente no país. 

Após esses estudos, foram realizadas simulações de impactos das demandas futuras na 

rede viária multimodal – por meio da identificação de produtos relevantes na demanda 

por transporte –, obtendo-se estimativas dos carregamentos ou fluxos por segmento 

viário para diferentes anos futuros. Esse processo resultou em um diagnóstico da 

situação inicial (contemplando a matriz de transporte de carga de 2011 apresentada na 

Figura 2) e uma visão preliminar do futuro projetado e desejado. 

A análise de viabilidade realizada pelo PNLT foi de caráter econômico, utilizando o 

critério de taxa interna de retorno (TIR). Dessa forma, os 1.167 projetos compreendidos 

no Portfólio de Projetos 2011 do PNLT foram classificados da seguinte maneira: 

- 111 projetos foram definidos como prioritários em função de sua maior 

viabilidade econômica, ou seja, obtiveram uma TIR maior ou igual a 8% ao ano; 

- 237 projetos foram denominados “projetos sociopolíticos” devido à sua menor 

viabilidade econômica, mas foram incorporados no escopo de análise pois 

apresentam outros aspectos que não os de avaliação econômica, como interesses 

e valores de caráter sociopolíticos, ambientais, tecnológicos ou de 

desenvolvimento regional; 

- 231 são oriundos do PAC e por isso não foram avaliados por já apresentarem 

datas previstas de implementação, porém foram considerados na rede de 

simulação no ano em que sua implantação é prevista; 
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- 588 projetos não avaliados por não haver informações completas, ou devido à 

impossibilidade de georreferenciamento ou de simulação segundo a metodologia 

considerada no plano. 

Dessa forma, considerando a implementação dos 579 projetos simulados pelo PNLT 

(PAC, projetos prioritários e sociopolíticos), o plano foi capaz de projetar qual a 

quantidade de carga a ser transportada por modal (SPNT / MT, 2012). Desde a sua 

elaboração, o plano vem sido utilizado como fonte oficial para a projeção da matriz de 

carga por diversos estudos e trabalhos ligados ao setor de transportes brasileiros. 

2.2.1.3 Programa de Investimentos em Logística (PIL) 

O PIL foi um programa lançado em 2012 pelo governo para integrar e dinamizar o setor 

de transportes brasileiro. Ele busca atrair investimentos públicos com parcerias da 

iniciativa privada para criar um sistema de transportes moderno e eficiente por meio de 

um conjunto de projetos voltados para atender à infraestrutura exigida por cada modal 

(EPL, 2014). O programa é regido seguindo três diretrizes: uma ampla e moderna rede 

de infraestrutura, a obtenção de uma cadeia logística eficiente e competitiva e 

modicidade tarifária. Os dados referentes à primeira etapa do programa para cada 

modalidade são apresentados a seguir: 

- Rodovia: o programa orçou um investimento de R$ 46 bilhões em rodovias. 

Nessa linha, há um sistema de concessões de rodovias, o qual prevê a execução 

de obras de duplicação que deverão ser concluídas durante os primeiros cinco 

anos de contrato. Os bancos públicos brasileiros poderão financiar até 70% do 

investimento a uma taxa de juros de até 2,0% ao ano mais a Taxa de Juros de 

Longo Prazo (TJLP). Um ponto de destaque das concessões é que primeiro o 

usuário recebe os benefícios, com 10% das duplicações concluídas, e depois a 

tarifa de pedágio passa a ser cobrada (EPL, 2014). 

- Ferrovia: deseja-se quebrar o monopólio na oferta de serviços de transporte 

ferroviário e redução de tarifas, de modo a torná-lo uma alternativa mais viável. 

Para tal, serão concedidas ferrovias de bitola larga, ou seja, com maior 

capacidade para o transporte de carga, traçado geométrico otimizado e 

velocidade elevada. A Valec comprará a capacidade integral de transporte da 

ferrovia e fará a oferta pública, assegurando o direito de passagem dos trens em 

todas as malhas e buscando a modicidade tarifária (EPL, 2014). 
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- Portos: lançado em 2012 com um orçamento de R$ 54,6 bilhões (com um 

investimento adicional de 6,4 bilhões de reais para acessos marítimos e 

terrestres) para os cinco anos seguintes, propõe modernizar e ampliar a 

infraestrutura portuária no Brasil. Para tal, conta com as seguintes diretrizes: 

planejamento sistêmico; ganhos de escala; licitações por maior capacidade de 

movimentação com menor tarifa e/ou menor tempo de movimentação; aumento 

da concorrência; reorganização dos portos; planejamento de longo prazo (EPL, 

2014). Nesse eixo integra-se o Plano Nacional de Dragagem 2 (PND 2), gerido 

pela SEP / PR, que prevê o aprofundamento e posterior manutenção das 

profundidades atingidas nos canais de acesso, bacia de evolução e dos berços 

(pontos de atracação das embarcações no cais) em contratos de longo prazo e 

possibilidade de contratação em blocos para garantir ganhos de escala. Estão 

previstos R$ 3,8 bilhões de investimento em dragagem de manutenção nos 

próximos dez anos em diferentes portos do país (SEP / PR, 2015b). 

- Aeroportos: tem o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços e a 

infraestrutura aeroportuária para os usuários, ampliar a oferta de transporte aéreo 

à população brasileira e reconstruir a rede de aviação regional. Para tanto, conta 

com investimentos superiores a 7,3 bilhões de reais em 270 aeroportos (EPL, 

2014). 

2.2.1.4 Demanda de Energia - Plano Nacional de Energia (PNE) 

Desenvolvido pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), é um dos relatórios que 

compõem o Plano Nacional de Energia 2050 (PNE 2050), estudo de longo prazo sobre 

planejamento integrado de energia. O relatório de Demanda de Energia apresenta as 

evoluções das demandas de energia presentes no cenário econômico de longo prazo, até 

o ano de 2050 (EPE, 2014c). O estudo é realizado para diversos setores da economia, 

incluindo o de transporte, avaliando aspectos de incerteza a longo prazo, tais como: o 

papel do consumidor no mercado de energia; evolução no padrão da mobilidade nas 

cidades brasileiras; transformação modal no transporte de carga; inserção de novas 

tecnologias, dentre outros. O relatório faz uma projeção própria de como se 

desenvolverá o setor de transportes ao longo do tempo. 

2.2.1.5 Plano Hidroviário Estratégico (PHE) 

Para aprimorar o fluxo de cargas e passageiros pelas hidrovias brasileiras e aumentar a 

participação do modal hidroviário em uma matriz de transportes integrada, foi 



25 

 

instaurado em 2012 um plano pelo Ministério dos Transportes, o PHE. O horizonte de 

tempo do plano vai até o ano de 2031 e teve como ponto de partida a elaboração do 

PNLT em conjunto com o Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH), elaborado 

pela ANTAQ. 

Enquanto o PNIH foca em diferentes localidades para a implantação de terminais 

hidroviários interiores para desenvolver bases de dados para terminais e identificar rotas 

e cargas transportadas, o PHE atua de forma mais abrangente, complementar ao PNIH, 

por meio de análise institucional e econômica do sistema físico dos rios e da legislação 

de transporte e indicando medidas e investimentos necessários para a melhoria da 

navegabilidade dos rios e estruturação do subsetor. Dessa forma, o PHE representa um 

ponto de partida para o desenvolvimento do THI (MT, 2013). O PHE possui uma visão 

que se baseia em quatro elementos: 

- Fortalecer o transporte hidroviário interno: melhorando esse sistema há um 

aumento da competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional, 

de modo a impulsionar a economia do Brasil. Deseja-se promover uma melhor 

estruturação do THI para atender a demanda crescente de transporte de carga a 

granel, principalmente a portos para exportação; 

- Identificação dos usuários: de modo a facilitar a utilização das hidrovias por 

parte dos usuários atuais. Um melhor funcionamento das operações de empresas 

que operam atualmente poderia estimular outros fluxos de carga de longa 

distância ou de base regional a serem transportados por hidrovia; 

- Estruturação da rede de forma gradual: ações de melhoria da navegabilidade, 

priorizando rotas que precisam ser desenvolvidas com urgência para usuários em 

potencial; 

- Desenvolvimento conjunto da rede: leva em consideração o compromisso das 

partes interessadas para a implantação de um plano conjunto. 

Por meio de uma análise do sistema hidroviário brasileiro, foi possível avaliar e chegar 

a um diagnóstico da situação atual. A análise foi realizada em nível macro e regional, 

considerando elementos como o sistema físico dos rios, aspectos socioambientais, 

aspectos econômicos, o sistema de transporte e governança. 
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Após o relatório de avaliação e diagnóstico, foi criado o relatório de elaboração e 

avaliação de estratégias. Ele tem o objetivo de apresentar os planos estratégicos para o 

transporte hidroviário até o ano de 2031. Para tanto, houve uma seleção de rios e trechos 

para navegação comercial, os quais deveriam ser priorizados pelo plano. 

Desse modo, houve uma identificação de oportunidades de crescimento das atividades 

hidroviárias. Para o transporte de carga, o relatório afirma que a produção de soja e 

milho, duas das principais culturas agrícolas do Brasil, tende a continuar em expansão 

até 2031. A importação de commodities, por exemplo, de fertilizantes, também crescerá 

e o transporte hidroviário interior de produtos químicos, petróleo e carvão aumentarão 

significativamente. Além disso, alguns projetos apresentam grande potencial para 

impulsionar o desenvolvimento do THI, visto que compreendem a construção de novas 

indústrias e operações próximas às hidrovias com o objetivo de se beneficiar com um 

modo de transporte mais barato e confiável. 

Além do transporte de carga e passageiro, o plano se preocupa em abordar aspectos 

relacionados à projeção de condições de navegabilidade, aspectos socioambientais, 

estrutura institucional, aspectos de regulamentação, sistema de gestão hidroviária e 

intermodalidade. 

2.2.1.6 Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH) 

Criado pela ANTAQ, possui o objetivo de realizar um estudo detalhado sobre as 

hidrovias brasileiras, buscando analisar a provável demanda por transportes hidroviários 

e indicar áreas propícias para instalações de portos (LABTRANS, 2013). 

Para tanto, criou uma base de dados georreferenciada, contando com um sistema de 

informações de transporte aquaviário e de instalações portuárias, o SIGTAQ, conectado 

a outras bases de dados da ANTAQ. A partir daí, foram identificados os portos e as 

principais vias economicamente navegáveis do Brasil. 

O estudo foi desenvolvido nas seguintes etapas: determinação da área de influência; 

identificação de produtos relevantes; identificação dos fluxos relevantes; projeção da 

demanda para horizontes futuros; diagnóstico da rede atual de transportes; definição da 

rede futura e novas áreas propícias para instalação de terminais hidroviários; estimativa 

de investimentos, custos operacionais e fretes; simulação dos projetos; avaliação 
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econômica de novos terminais. O horizonte de tempo para a realização do estudo foi de 

2030. 

2.2.1.7 Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) 

O PNLP é o mais completo estudo sobre o setor portuário do Brasil, realizado pela SEP 

/ PR, cuja missão é a de elaborar o planejamento setorial em conformidade com as 

políticas e diretrizes de logística integrada, abrangendo tanto acessos portuários quanto 

infraestrutura e desenvolvimento urbano. O PNLP é uma ferramenta de apoio para a 

tomada de decisões e tem o objetivo de oferecer soluções para problemas provocados 

pela falta de uma estrutura uniforme na divisão clara de tarefas e responsabilidades 

entre entidades públicas e privadas. A SEP / PR, por meio do PNLP, elabora 

diagnósticos e prognósticos do setor, avalia e cenários e propõe ações de médio a longo 

prazo para a tomada de decisões (SEP / PR, 2015a). 

2.2.1.8 Política Nacional de Aviação Civil (PNAC) 

A PNAC prevê o desenvolvimento, por parte de instituições responsáveis, da aviação 

civil brasileira. Nessa política, o Estado é responsável por coordenar a atuação dos 

órgãos e entidades públicas e privadas envolvidas, além de traçar objetivos e metas 

(SECRETARIA DA AVIAÇÃO CIVIL, 2008). 

O desenvolvimento da aviação civil citado compreende uma série de objetivos, listados 

abaixo: 

- Segurança: segurança durante as operações é objetivo permanente e pré-

requisito da atividade de aviação; 

- Prestação de serviço adequado: prevê um sistema de aviação regular, contínuo e 

pontual; 

- Proteção ao meio ambiente: minimizar efeitos negativos ligados à atividade, que 

incluem ruídos, emissões de GEE e impactos ambientais; 

- Garantia do direito consumidor: impõe a necessidade de uma normatização, que 

contemple o Código de Defesa do Consumidor, garantindo os seus direitos, sem 

ter que recorrer à via judicial; 

- Desenvolvimento da aviação civil: a complexidade existente na operação do 

setor exige medidas que promovam uma melhoria na infraestrutura aeronáutica, 

formação e capacitação de profissionais, abertura de empresas de fabricação e 



28 

 

manutenção de componentes aeronáuticos, competitividade, criação de um 

marco regulatório atualizado, dentre outras; 

- Eficiência nas operações: inclui o aperfeiçoamento dos trajetos, otimização do 

espaço aéreo e da infraestrutura aeroportuária, organização e métodos, melhoria 

de processos e práticas. 

A implantação da PNAC deve ser acompanhada pelo Ministério da Defesa, por 

intermédio da Secretaria da Aviação Civil e auxiliado pelos demais órgãos que integram 

o Conselho de Aviação Civil (CONAC). O acompanhamento deve ser feito por gestão 

de indicadores que meçam a eficiência de implementação das medidas elaboradas para 

atingir os objetivos traçados. O plano permite atualizações nos seus objetivos e ações 

estratégicas de acordo com o contexto nacional, regional e internacional do sistema de 

aviação (SECRETARIA DA AVIAÇÃO CIVIL, 2008). 

2.2.1.9 Programa de Aviação Regional 

Considerando o modal aéreo como fator estratégico para a conexão de regiões de difícil 

acesso por rodovias – que é a principal via de transporte no Brasil – e dando sequência 

ao PNAC, foi criado o Programa de Aviação Regional, com o intuito de solucionar esse 

gargalo na integração e desenvolvimento nacional e democratizar o transporte aéreo do 

país. O programa possui o objetivo de implementar uma rede de aeroportos regionais 

que atuem a preços competitivos (SECRETARIA DA AVIAÇÃO CIVIL, 2014). 

São cerca de 270 aeroportos em localidades distintas que o programa planeja construir 

ou reformar e, para dar suporte a essa expansão, pretende-se aumentar a capacidade dos 

municípios e Estados de geri-los e subsidiar as passagens em tarifas em voos regionais e 

tornar esse meio de transporte competitivo perante os ônibus regionais. 

O programa conta com o Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), alimentado pelo 

governo por meio de licenças nas concessões de aeroportos e parte das tarifas 

aeroportuárias. A estimativa inicial é de R$ 7,3 bilhões aplicados em investimentos no 

programa. 

O Programa de Aviação Regional é dividido em três eixos: infraestrutura, gestão e 

incentivos. 
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2.2.1.9.1  Infraestrutura 

Há necessidade em oferecer a infraestrutura adequada aos aeroportos, por meio de 

reformas e ampliação, além de construir novas redes em locais desprovidos de 

aeroportos. A seleção dos 270 municípios para a execução de obras aeroportuárias 

dentre 5.565 existentes no Brasil consistiu por critérios socioeconômicos, turísticos, de 

integração nacional e espacial. Os empreendimentos foram divididos em seis lotes: 

quatro regiões geográficas, aeroportos da Infraero e novos aeroportos.  

Foi necessária a realização de um diagnóstico em todos os aeroportos regionais antes da 

execução das obras e levou-se em conta a movimentação atual, a demanda estimada 

para os próximos 20 anos e o crescimento da economia local. 

A construção dos terminais obedece a um dos quatro padrões de arquitetura 

determinados, de modo a permitir a expansão de acordo com a necessidade futura e 

garantindo velocidade à realização do programa. 

2.2.1.9.2  Gestão 

A capacidade técnica e financeira de alguns municípios gera dificuldades de gestão 

administrativa. Desse modo, o governo estabeleceu diretrizes para a outorga de 

aeroportos regionais, dando preferência a delegar aeroportos para os Estados, desde que 

demonstrem a capacidade técnica e financeira exigida para a sua gestão. 

Também há preocupação com a formação do pessoal em diferentes categorias de 

capacitação, por meio do convênio com a Infraero e o Comando da Aeronáutica e o 

programa Treinar, da Secretaria de Aviação. 

2.2.1.9.3  Incentivos 

Prevê estímulos e subsídios à aviação regional. São dois subsídios compreendidos pelo 

programa: um para tarifas aeroportuárias e aeronáuticas, arcadas pela União e um 

subsídio das passagens aéreas regionais, desde que haja uma movimentação mínima de 

600 mil passageiros ao ano (800 mil, se for na Amazônia). 

2.2.2 Políticas de eficiência energética 

Para a construção de um cenário que busque uma maior eficiência do modal rodoviário, 

faz-se necessário entender quais são os planos e programas vigentes atualmente em 

relação a essa abordagem. Os programas a seguir são todos oriundos de ações 
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governamentais que buscam uma maior conscientização no uso de combustíveis e 

promovem o aumento da implementação de tecnologias e veículos de carga. 

2.2.2.1 Programa Inovar-Auto 

O programa Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtividade de Veículos 

Automotores (Inovar-Auto) foi criado pelo governo em 2013, com validade até 2017, 

com a intenção de proporcionar condições para o aumento de competitividade no setor 

automotivo, produzir veículos mais econômicos e seguros, investir na cadeia de 

fornecedores, em engenharia, tecnologia industrial básica, pesquisa e desenvolvimento e 

capacitação de fornecedores (MDIC, 2015).  

Concede benefícios tributários a novos investimentos na elevação do padrão tecnológico 

dos veículos e de suas peças e componentes e na segurança e eficiência energética 

veicular. Podem ser beneficiárias as empresas produtoras, distribuidoras e que 

apresentem projetos de investimento para a produção de veículos no país, desde que 

comprometidas com as metas estabelecidas. As metas são: investimentos mínimos em 

P&D (inovação); aumento do volume de gastos em engenharia, tecnologia industrial 

básica (TIB) e capacitação de fornecedores; produção de veículos mais econômicos; 

aumento da segurança dos veículos produzidos (ABDI, 2013). 

A partir de 2017, veículos que consumam 15,46% menos terão direito a abatimento de 

um ponto percentual de IPI e os que consumam 18,84% menos terão direito a 

abatimento de dois pontos percentuais de IPI (MDIC, 2015). 

2.2.2.2 Programa Despoluir 

Despoluir é um programa ambiental desenvolvido pela CNT e implementado pela 

Fetranspor em fevereiro de 2008. Em relação ao transporte de carga possui como 

principal objetivo promover o engajamento dos empresários do setor, dos 

transportadores, dos caminhoneiros autônomos e da sociedade na conservação do meio 

ambiente para que atuem na construção de um desenvolvimento verdadeiramente 

sustentável (FETRANSPOR, 2014). 

Consiste na implementação de projetos pelo Sistema CNT, cujas ações visam benefícios 

diretos para o meio ambiente e a qualidade de vida da população, conscientização dos 

agentes envolvidos, redução de custos, aumento da eficiência operacional de empresas e 



31 

 

caminhoneiros autônomos e melhorias no relacionamento com órgãos fiscalizadores 

(CNT, 2015). 

2.2.2.3 Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos 

Automotores (PROCONVE) 

Em 6 de maio de 1986, a Resolução nº 18 do CONAMA criou o PROCONVE, 

coordenado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), e que veio definir os primeiros limites de emissão para veículos 

leves, e contribuir para o atendimento aos Padrões de Qualidade do Ar instituídos pelo 

PRONAR (MMA, 2015). Inicialmente elaborado para veículos leves, passou a se 

expandir a todos os veículos automotores, com os objetivos de: reduzir emissão de 

poluentes atmosféricos dos veículos; promover o desenvolvimento tecnológico 

nacional; promover a melhoria de combustíveis; criar programas de inspeção de 

veículos; promover a conscientização popular quanto à poluição veicular; estabelecer 

condições de avaliação dos resultados alcançados (JOSEPH JR., 2009). 

Os limites de emissões para veículos leves e pesados são diferentes. Por outro lado, os 

limites aplicados para cada tipo em cada perfil são os mesmos, para qualquer 

combustível (JOSEPH JR., 2009). Desde o início do estabelecimento do programa para 

veículos pesados, as reduções foram em torno de 80%, o que trouxe grandes benefícios 

para o ar das regiões metropolitanas, detentoras de grandes frotas de ônibus e 

caminhões. Os destaques tecnológicos decorrentes do PROCONVE se deram pela 

implementação nos veículos de catalisador, injeção eletrônica de combustível e 

melhorias nos combustíveis automotivos (MMA, 2015). 

2.2.2.4 CONPET 

Um programa de eficiência energética a ser apontado é o CONPET, programa criado 

pelo governo federal em 1991 e vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME) 

que promove a racionalização do uso dos derivados do petróleo e do gás natural. Tem o 

propósito de reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera, promover a pesquisa e 

o desenvolvimento tecnológico e fornecer apoio técnico para o aumento da eficiência 

energética no uso final da energia. O CONPET possui uma área de atuação direcionada 

ao setor de transportes, com o objetivo de reduzir o consumo de diesel e, portanto, 

mitigar as emissões (CONPET, 2012a). 
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Por meio de parcerias com a Petrobrás, o CONPET realiza estudos para definir padrões 

para o nível de opacidade da fumaça emitida pelo escapamento dos veículos a diesel, o 

qual pode medir uma economia mínima de 5% no uso de combustível com os devidos 

ajustes. Além disso, por meio de outras parcerias, o CONPET no setor de transportes 

também promove ações educativas para empresários e motoristas sobre o uso racional e 

manuseio do óleo diesel, reduzindo seus custos operacionais com combustível e 

atendendo às legislações ambientais (CONPET, 2012a). 

Uma parceria entre o CONPET e as federações ou sindicatos patronais de transporte de 

cargas e passageiros resultou na elaboração do Programa EconomizAR, o qual atende a 

veículos diesel das empresas filiadas a essas entidades. As empresas participantes são 

visitadas periodicamente pelos técnicos do programa que fazem a avaliação de suas 

frotas de ônibus e caminhões. O EconomizAR é um exemplo de programas de 

etiquetagem: os veículos aprovados poderão usar o Selo Verde, reconhecido pelos 

estados e municípios por meio de acordos de cooperação assinados entre os órgãos 

ambientais locais, as entidades de transporte e o CONPET/Petrobras (CONPET, 2012b). 

2.2.3 Políticas de biocombustíveis 

Biocombustíveis são fontes de energia utilizadas no setor de transportes oriundas de 

matéria orgânica. Seu papel é o de se apresentar como uma alternativa a uma parcela de 

combustível fóssil utilizada, já que a sua mistura reduz significativamente a quantidade 

de poluentes lançados na atmosfera. A seguir são apresentados os programas 

disponíveis no Brasil por tipo de biocombustível. 

2.2.3.1 Biodiesel 

O biodiesel é um combustível produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras 

animais. O biodiesel deve atender à especificação estabelecida pela Resolução ANP n° 

7/2008 e, para se tornar compatível com os motores a diesel, o óleo vegetal precisa 

passar por um processo químico chamado transesterificação, realizado nas instalações 

produtoras de biodiesel autorizadas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) (ANP, 

2015). 

A partir da Lei nº 11.097, publicada em  2005, a ANP ficou encarregada de regular e 

fiscalizar as atividades referentes à produção, controle de qualidade, distribuição, 

revenda e comercialização do biodiesel, realização de leilões para estimular a oferta e 
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normas regulatórias e de especificação sobre a mistura óleo diesel-biodiesel (BX, onde 

X corresponde ao percentual de biodiesel contido na mistura) (ANP, 2015). 

Em dezembro de 2004, foi lançado pelo governo brasileiro o Programa Nacional de 

Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), com o objetivo de introduzir o biodiesel na 

matriz energética brasileira, com enfoque no desenvolvimento regional e inclusão 

social. Dessa forma, o PNPB desenvolveu um modelo tributário e mecanismos para a 

inclusão da agricultura familiar, institucionalizando a base normativa para produção e 

comercialização do biodiesel no Brasil (MME, 2012). 

O PNPB apresenta quatro diretrizes: aproveitamento das oleaginosas de acordo com as 

diversidades regionais; segurança de abastecimento para o novo combustível; garantia 

de qualidade para o consumidor; e busca da competitividade frente ao diesel de 

petróleo. Sua gestão – que inclui a implementação, o monitoramento do programa e 

ações de melhoria –  é realizada pela Comissão Executiva Interministerial do Biodiesel 

(CEIB), coordenada pela Casa Civil da Presidência da República e também pelo Grupo 

Gestor, coordenado pelo MME (MME, 2012). 

Graças ao lançamento do programa, a iniciativa privada vem participando por meio de 

investimentos na distribuição do combustível, testes em laboratórios, em pesquisa e na 

produção de matérias-primas, dada a segurança de um ambiente regulatório 

proporcionado pela definição de metas e a criação de um marco legal para o biodiesel 

(MME, 2012). 

Desde o dia 1 de novembro de 2014, o óleo diesel comercializado em todo o Brasil 

contém 7% de biodiesel. Esta regra foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE), que aumentou de 5% para 7% o percentual obrigatório de mistura. 

A contínua elevação do percentual de adição de biodiesel demonstra o sucesso do PNPB 

e da experiência brasileira na produção e uso de biocombustíveis (ANP, 2015). 

Regularmente, o biodiesel é vendido misturado ao diesel de petróleo nos postos de 

abastecimento espalhados pelo Brasil. Sua comercialização ocorre pela realização de 

leilões públicos promovidos pela ANP (MME, 2012). 

É importante comentar que, no caso do modal aquaviário, a ANP não permite mistura 

de biodiesel superior a 0,1% com os combustíveis marítimos devido à segurança e 

condições técnico-operacionais limitantes, de acordo com a orientação da norma técnica 
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internacional ISO 8217 (Fuel Standard for marine distillate fuels). No entanto, a 

agência reguladora não exclui a possibilidade de permitir a mistura em maior 

percentual, caso haja evolução tecnológica no futuro e preservação da competitividade 

no modal (ANP, 2010).  

2.2.3.2 Biojet 

No Brasil, diversas parcerias vem sendo feitas para o desenvolvimento de 

biocombustíveis para a aviação, a partir do pinhão-manso, camelina, sebo, alga, soja, 

canola, palma, coco e plantas halófitas (resistentes ao sódio), como matérias-primas 

para produção do bioquerosene e consequente redução de emissões (VELÁZQUEZ et 

al., 2012). Internacionalmente, os tipos de biocombustíveis para a aviação que estão 

sendo desenvolvidos englobam os drop-in, querosene parafínico sintético obtido por 

Fischer-Tropsh e o querosene parafínico obtido pelo hidroprocessamento. 

Os drop-in são quimicamente indistinguíveis do combustível tradicional e podem ser 

misturados ao mesmo, de modo a promover desempenho e segurança similares sem que 

sejam necessárias alterações nos sistemas da aeronave e dos motores ou na 

infraestrutura de armazenamento e distribuição (VELÁZQUEZ et al., 2012). 

O querosene parafínico sintético obtido por Fischer-Tropsh, conhecido como FT-SPK, 

provém da gaseificação do carvão, gás natural ou biomassa, onde o monóxido de 

carbono e hidrogênio obtidos são combinados e sofrem um processo de síntese por 

Fischer-Tropsh. Em seguida, esses produtos são polimerizados ou tratados pela reação 

entre catalisador e hidrogênio, processo conhecido como hidroprocessamento. A etapa 

final é a de fracionamento para que o produto obtenha as propriedades adequadas para 

ser utilizado em motores a reação (ICAO, 2010). 

Atualmente está aprovado por uma norma para o uso desse querosene, em proporção 

que permita a mistura com o JET-A1, devido a diferenças de densidade, capacidade de 

lubrificação e compatibilidade com alguns materiais poliméricos (SWAFEA, 2011). 

Por fim, o querosene parafínico obtido pelo hidroprocessamento, conhecido como 

Hydroprocessed Renewable Jet (HRJ), é composto por hidrocarbonetos parafínicos 

produzidos pela refinação de triglicérides e ácidos graxos presentes naturalmente em 

óleos vegetais e gorduras residuais de origem animal (VELÁZQUEZ et al., 2012). 
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Também é referido como querosene parafínico bioderivável ou "bio-SPK" (SWAFEA, 

2011). 

2.2.4 Quadro geral 

 

Figura 9 – Consolidação dos planos e políticas regentes 

Fonte: Elaboração própria 

A Figura 9 apresenta um resumo de todas as políticas abordadas por essa seção. Elas se 

configuram como políticas de infraestrutura para o setor de transportes, planos de 

infraestrutura para o setor, planos de infraestrutura para modais específicos, planos de 

eficiência veicular e programas de incentivo a biocombustíveis. As políticas 

consideradas na elaboração da modelagem, conforme explicado ao longo do trabalho, 

serão o PNLT e o PNE. 
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3. Descrição do modelo e principais premissas 

Para a construção de cenários que atendam ao objetivo de identificar qual política 

representa o maior impacto na redução do consumo de combustível, faz-se necessária 

uma análise quantitativa por meio da elaboração de um modelo que projete os dados 

atuais de cada modal segundo as premissas escolhidas para cada cenário. 

Para realizar uma análise que contemple cada modal com suas respectivas premissas e 

ao mesmo tempo incorporar cenários já prontos (como é o caso do cenário baseado no 

PNLT, mais detalhado ao longo do trabalho), foi utilizado o Excel, de alta customização 

e capacidade de adaptação a detalhes que possam ser considerados ao longo do trabalho. 

A Figura 10 apresenta uma visualização do modelo construído para a elaboração das 

projeções. 

 

Figura 10 − Imagem do modelo criado no Excel 

Fonte: Elaboração própria 

O modelo desenvolvido de modo geral tem uma abordagem bottom-up, ou seja, parte de 

um nível mais desagregado para chegar ao uso final de energia na atividade de 

transporte de carga. É um modelo técnico-paramétrico, portanto independe de séries 

históricas − somente do ano-base − e realiza projeções a partir de variáveis de consumo 

específico e intensidade energética. 

3.1 Principais bases consultadas 

Para os dados de entrada e informações relevantes para as projeções houve uma 

preocupação em fazer uma busca utilizando poucos relatórios que contivessem a maior 

quantidade de informações possíveis necessárias para a realização deste trabalho e que 
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tivessem caráter oficial. Desse modo, com a utilização de dados e premissas de poucos 

relatórios, há uma padronização maior dessas informações, que não entram em conflito 

por não serem oriundas de diversas fontes distintas. 

A base de dados levantada provém essencialmente dos seguintes relatórios: 

- PNE - Demanda de Energia 2050 (EPE, 2014b): Descrito na Seção 2.2.1.4, 

foram consideradas algumas informações de projeção desse plano. As premissas 

de evolução de variáveis macroeconômicas as quais o estudo se baseia são muito 

otimistas, dada a atual conjuntura econômica brasileira. Portanto, para o presente 

estudo, são consideradas apenas premissas técnicas, como a evolução de 

consumo específico para os diferentes modais ao longo do tempo. 

- MT − PNLT (SPNT / MT, 2012): Descrito anteriormente na Seção 2.2.1.2, é um 

plano que prevê mudanças na estrutura de transporte, com um planejamento 

exclusivo para a matriz de carga. Dados referentes à expansão de cada modal ao 

longo dos anos são obtidos por consulta a essa base. 

- MMA (MMA, 2014): A maior parte dos dados utilizados para o transporte 

rodoviário provem do inventário elaborado pelo MMA. Para um ano-base de 

2012, ele apresenta dados de consumo específico, intensidade de uso, frota, 

consumo de combustível, peso bruto total de veículos, dentre outros. 

- BEN (EPE, 2013): Para a composição do ano-base, alguns dados são extraídos 

ou comparados (para o máximo de aderência ao cenário de transporte de carga 

brasileiro) aos dados de consumo apresentados pelo Balanço Energético 

Nacional. 

- ANTT (ANTT, 2013): o desempenho realizado por concessionária de ferrovia 

apresentados em relatórios anuais da ANTT são dados em forma de quantidade 

de TKU transportado, consumo de combustível, distância média percorrida, 

vagões utilizados e outras variáveis incorporadas pelo presente estudo. 

- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) (MCTI, 2016): de onde 

são oriundos os dados macroeconômicos e de crescimento da produção de bens 

utilizados nas projeções. Apesar de as taxas estimadas por essa base não 

apresentarem aderência total com a atual conjuntura econômica brasileira, os 

indicadores utilizados são comuns a todos os cenários desenvolvidos, incluindo 

o baseado no PNLT (que utiliza projeções da FIPE em sua modelagem). Além 

disso, as projeções são mais conservadoras do que o plano elaborado pelo 
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relatório de Demanda de Energia 2050 (EPE 2014c), sendo mais adequada a sua 

utilização. Dessa forma, todos os cenários encontram-se em conformidade com 

um crescimento econômico padronizado. 

- AEA-Ricardo (AEA-RICARDO, 2011): provê informações referentes a 

tecnologias e medidas de inovação veiculares poupadoras de energia para a 

construção de um dos cenários. Mais detalhes sobre o relatório estão descritos na 

Seção 5.3. 

Além dessas bases, dados da ANTAQ para o desempenho de hidrovias e cabotagem e 

outros relatórios referentes ao transporte de carga de maneira geral foram consultados 

para demais informações. 

3.2 Equações utilizadas nas projeções 

O cálculo de carga e consumo projetados para cada modal anualmente seguiu uma 

metodologia própria. Esta conta com equações elaboradas pelo presente estudo, de 

acordo com variáveis julgadas significativas para quantificar a atividade e consumo do 

setor e construir os cenários descritos mais adiante, na Seção 5 (com exceção do cenário 

baseado no PNLT, por incorporar dados de um plano já desenvolvido). São 

apresentadas aqui essas equações. Os valores de carga e consumo anuais evoluem de 

acordo com a projeção de cada variável da equação. 

A Figura 11 apresenta a metodologia utilizada para a projeção de carga no modal 

rodoviário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Metodologia para a projeção de carga do modal rodoviário 
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Fonte: Elaboração própria 

Como pode-se observar, primeiramente é calculada a frota, em função do histórico de 

vendas de veículos até o ano desejado e a quantidade remanescente por ano de 

fabricação, dada pela curva de sucateamento. A quantidade de veículos em circulação 

obtida é então multiplicada pela distância média percorrida e o capacidade do veículo. O 

valor então é ajustado segundo o fator de carregamento, um índice que ajusta o valor 

final, considerando que veículos de carga não percorrem seus trajetos sempre à 

capacidade máxima (mais detalhes são apresentados na Seção 4.1). 

Para a projeção de consumo desse modal, segue-se a lógica apresentada pela Figura 12. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

O cálculo da quantidade de combustível utilizada por caminhões, considera, para cada 

categoria, a quantidade da frota de veículos (seu cálculo dado pela Figura 11), a 

quilometragem  média percorrida e o consumo específico, em quantidade de litros 

consumidos por quilômetro rodado. 

O cálculo da carga transportada pelo modal ferroviário é realizado segundo a Figura 13. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 12 – Metodologia para a projeção de consumo de combustível no modal rodoviário de carga 

Figura 13 – Metodologia para a projeção de carga do modal ferroviário 
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A projeção de carga para o modal ferroviário se dá de maneira similar à projeção 

rodoviária. Ambas consideram a distância média, frota de vagões e capacidade média do 

vagão, sendo o valor ajustado por um fator de carregamento para chegar à quantidade 

final de carga transportada. 

O consumo se dá de maneira mais simplificada, pela Figura 14. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

O consumo é dado multiplicando-se o consumo específico em litros por TKU (uma vez 

que não trabalha-se com curvas de intensidade de uso e frota por idade) pela quantidade 

de carga calculada anteriormente pela equação da Figura 13. 

A carga do modal aquaviário é projetada segundo levantamento de dados sobre 

distâncias percorridas e quantidade, em toneladas, transportadas por produtos por cada 

via (cabotagem ou hidrovia). A carga total representa a soma dos valores de TKU por 

bem transportado, como mostra a Figura 15.  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

A projeção do consumo de combustível, por sua vez, é feita aplicando uma eficiência 

para o consumo por TKU, de modo análogo ao modal ferroviário, conforme apresenta a 

Figura 16. 
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Figura 14 - Metodologia para a projeção de consumo de combustível do modal ferroviário de carga 
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Figura 15 – Metodologia para a projeção de carga do modal aquaviário 
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Fonte: Elaboração própria 

Por fim, o modal aéreo projeta a carga em função da dinâmica de exportações e 

importações, indicadores macroeconômicos de alto impacto na atividade do modal. A 

Figura 17 apresenta essa equação. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

O consumo de combustível é obtido pelo produto entre o consumo específico em litros 

por TKU e a quantidade de toneladas-quilômetro transportadas pelo modal, conforme 

mostra a Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 16 – Metodologia para a projeção de consumo de combustível do modal aquaviário de carga 

Figura 17 – Metodologia para a projeção de carga do modal aéreo 
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Figura 18 – Metodologia para a projeção de consumo de combustível do modal aéreo de carga 
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Todas as equações são melhor exemplificadas nas seções de Ano-Base (Seção 4) e 

Construção de Cenários (Seção 5), onde são postas em prática para os cálculos de 

valores desde o início da projeção até o horizonte de tempo definido. 

3.3 Fatores de conversão e emissão 

O presente estudo contempla a emissão dos seguintes gases poluentes: CO2, N2O, CH4 e 

a quantidade de CO2 equivalente ao total dessas emissões. A quantidade de CO2 varia 

de acordo com o combustível consumido, enquanto as emissões de CH4 e N2O são 

influenciadas pelas características da combustão, como a tecnologia do motor utilizado, 

existência de controle de poluentes e condições de operação e manutenção (IPCC, 

2006). Para chegar ao total de emissões de cada GEE por tipo de combustível é 

necessário primeiramente converter o volume de combustível em tonelada equivalente 

de petróleo (tep), conforme apresentado pela Tabela 5. 

Tabela 5 − Conversão de m
3
 de combustível para tep 

Combustível Conversão para tep 

m
3
 óleo diesel 0,848 tep 

m
3
 gasolina 0,770 tep 

m
3
 GNV 0,001 tep 

m
3
 QAV 0,822 tep 

m
3
 óleo combustível 0,959 tep 

m
3
 gasolina de aviação 0,763 tep 

Fonte: IPCC (2006) 

Um tep equivale a 0,04187 tJ. A quantidade de carbono presente por tipo de 

combustível é apresentada pela Tabela 6: 

Tabela 6 − Quantidade de carbono presente em cada combustível 

Substância Combustível 

20,3 tC tJ óleo diesel 

18,9 tC  tJ gasolina 

15,3 tC tJ GNV 

19,5 tC tJ QAV 

19,1 tC tJ gasolina de aviação 

21,1 tC tJ óleo combustível 

Fonte: IPCC (2006) 
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Para o CO2, é necessário considerar que 99% do carbono é oxidado (IPCC, 2006). 

Levando em conta que o conteúdo de carbono é 44/12, ou seja, há 44t de CO2 para cada 

12t de carbono, chega-se ao total de CO2 emitido. 

Para o cálculo dos outros gases de Efeito Estufa (GEE) são consideradas as quantidades 

de cada substância presente por tJ em cada tipo de combustão. 

Tabela 7 − Quantidade de GEE presente em cada tipo de combustão 

kg de CH4 kg de N2O Combustível 

5,5 0,6 tJ óleo diesel Comercial leve 

6,4 0,6 tJ óleo diesel Caminhão 

5,0 0,6 tJ óleo diesel Ferroviário 

5,0 0,6 tJ óleo diesel Aquaviário 

5,0 0,6 tJ óleo combustível Aquaviário 

0,5 2,0 tJ QAV aéreo 

0,5 2,0 tJ gasolina de aviação 

Fonte: IPCC (2006) 

Considera-se que, ao longo das projeções, não haverá mudanças nos fatores de emissão. 

Os combustíveis permanecerão com as mesmas especificações. 

3.4 Demais premissas 

O ano-base selecionado para a projeção de cada cenário foi de 2012. A escolha se deve 

principalmente ao fato de as principais bases consultadas serem referentes a esse ano ou 

a 2011, somado ao fato de o mesmo ser relativamente próximo ao período da 

concretização do presente trabalho. 

O horizonte de tempo definido é de 2050. É um período relativamente longo que 

poderia contemplar as principais mudanças esperadas para a atividade de transporte de 

carga segundo diferentes políticas adotadas. 

Não estão sendo contabilizados custos no presente estudo. Não se trata de um modelo 

de otimização, e sim técnico-paramétrico que compara resultados sob o ponto de vista 

de eficiência energética. Nesse caso, dados de custos não são considerados critérios de 

decisão na escolha do cenário com maior potencial de redução no consumo, eles estão 

embutidos nas bases utilizadas como referências. 

Apesar da existência de políticas de biocombustíveis, assume-se o óleo diesel manterá a 

mistura com 7% de biodiesel para o transporte de carga ao longo do horizonte de 
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tempo
6
. O maior incentivo atualmente para o aumento da mistura destina-se ao 

transporte público urbano e não há previsões para que ocorra uma adição de percentual 

equivalente para o transporte de carga. Também não é considerada a incorporação de 

outros biocombustíveis, como o biojet no modal aéreo, na composição dos cenários. 

Políticas de biocombustíveis poderiam ser contempladas tanto em casos de mudança de 

modal como em maior eficiência de veículos, portanto uma eventual falha nessa 

premissa não influenciaria na escolha do cenário com maior potencial de redução de 

consumo de energia. 

  

                                                 

6
 Não é contemplado o combustível utilizado pelo transporte hidroviário, já que a ANP não permite 

mistura superior a 0,1% de biodiesel nesse caso. 
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4. Dados referentes ao Ano-Base 

Conforme mencionado anteriormente, o presente trabalho adota o ano de 2012 como 

base para a construção de cenários. Essa seção pretende fazer um levantamento de 

valores referentes às variáveis consideradas na modelagem por meio de informações 

disponibilizadas para tal ano por fontes oficiais. 

É importante informar que valores apresentados anteriormente na Seção 2.1 são 

números indicativos, apenas para contextualizar e apresentar um panorama geral do 

setor de transportes no Brasil. Para essa seção, dados oficiais são utilizados e as demais 

informações são obtidas a partir deles, de modo a elaborar uma matriz e consumo 

próprios para a atividade de carga em 2012. 

4.1 Modal Rodoviário 

No mercado brasileiro de transporte rodoviário participam, referente ao ano base, 153 

mil empresas de transporte de cargas, 785 mil autônomos e 384 cooperativas, dentre os 

transportadores regularmente inscritos no Registro Nacional de Transporte Rodoviário 

de Cargas (RNTC) (ANTT, 2014c). A Tabela 8 contabiliza a quantidade de veículos, 

por categoria, movidos a diesel para o transporte de carga no modal rodoviário. 

Tabela 8 – Total da frota por tipo de veículo 

Categoria de veículo Quantidade de veículos 

Comerciais Leves 306.788 

Caminhões Semileves 82.220 

Caminhões Leves 425.296 

Caminhões Médios 243.912 

Caminhões Semipesados 461.377 

Caminhões Pesados 394.482 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANFAVEA (2014) e MMA (2014) 

Se levado em consideração que todos os comerciais leves movidos a diesel são 

utilizados no transporte de carga, a frota total para essa atividade  no Brasil ultrapassa 

3,1 milhões de veículos. Todavia, tal estimativa não condiz com a realidade brasileira, 

na qual uma parcela dos veículos comerciais leves a diesel (e a outros tipos de 

combustível também) é utilizada apenas para o transporte de passageiros, apesar da 

flexibilidade inerente deste tipo de veículos para a movimentação de bens pelas 

estradas. Assim sendo, ao longo deste estudo, considera-se que apenas 20% das vendas 
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de comerciais leves do ciclo diesel são destinados à movimentação de bens. Tal valor 

foi estimado a fim de criar uma correspondência mais adequada com o total da frota 

destinada ao transporte de carga apresentado por outras fontes oficiais, como ANTT 

(2014c) e ANFAVEA (2014), as quais afirmam que a quantidade desses veículos gira 

em torno de 2 milhões de veículos. 

A parcela de participação exata dos comerciais leves a diesel no transporte de carga não 

foi encontrada em nenhuma referência. Porém, há fontes que afirmam que é crescente o 

número de veículos, teoricamente de carga, usados para transporte individual 

(ECONOMIA & ENERGIA, 2002). Além disso, analisando os modelos de veículos de 

algumas montadoras para essa categoria, verifica-se que a maior parte possui a função 

de transporte de passageiros (BNDES, 1998). Portanto, é razoável a estimativa de 20% 

dessa categoria destinada à carga para atender ao cálculo do total da frota considerada 

pelo estudo. 

Para a estimativa do total da frota, são utilizadas informações referentes à venda de 

veículos e suas curvas de sucateamento, de modo a identificar a quantidade de veículos 

remanescentes por ano, dado o ano de compra e assumindo uma vida útil máxima de 50 

anos (MMA, 2014). A Tabela 9 apresenta os valores de vendas de comerciais leves 

disponibilizados pela ANFAVEA (2014a) e de outras categorias de caminhões, segundo 

o MMA (2014), para o ano de 2012. A Figura 19 apresenta o histórico de vendas 

utilizado para o cálculo da frota, como mostra a Tabela 8. Conforme mencionado, a 

quantidade de vendas para a categoria de comerciais leves considera apenas 20% dos 

valores da ANFAVEA (2014a). 

Tabela 9 – Venda de veículos em 2012 

Categoria de veículo Quantidade de veículos 

Comerciais Leves (20%) 39.441 

Caminhões Semileves 6.522 

Caminhões Leves 33.343 

Caminhões Médios 11.852 

Caminhões Semipesados 45.881 

Caminhões Pesados 41.549 

Fonte: ANFAVEA (2014a) e MMA (2014) 
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Figura 19 – Histórico de vendas de veículos para o transporte rodoviário de carga 

Fonte: ANFAVEA (2014) e MMA (2014) 

A curva de sucateamento é determinada utilizando os parâmetros dados pelo inventário 

do MMA (2014), de acordo com a Equação 2: 

     
 

                
 

 

                
 (Eq. 2) 

Onde a é igual a 0,17 para comerciais leves e 0,10 para caminhões e t0 é igual a 15,3 

para comerciais leves e 17 para caminhões (MMA, 2014). Utilizando esses parâmetros, 

chega-se às curvas apresentadas pela Figura 20. 

 

Figura 20 – Curvas de sucateamento de veículos do ciclo diesel 

Fonte: MMA (2014) 
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Dados de vendas da ANFAVEA, (2014) e MMA (2014a) desde 1957 e a curva de 

sucateamento, apresentada pela Figura 20, permitem traçar o perfil de idade dos 

veículos. Conforme mencionado, considera-se uma vida útil máxima de 50 anos. 

 

Figura 21 – Distribuição da frota por idade 

Fonte: Elaboração própria a partir de MMA (2014) 

Informações acerca da intensidade de uso são muito incertas, devido à necessidade de 

melhorar os valores estimados para a quilometragem rodada anualmente. A Figura 22 

representa as curvas de intensidade de uso para veículos pesados realizadas pelo MMA 

(2014) com base em uma pesquisa conduzida pela CNT, que aplicou um questionário a 

motoristas autônomos e de transportadoras para saber, dentre outros itens, qual a 

quilometragem média percorrida mensal e anualmente em diferentes categorias de 

veículos. 
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Figura 22 – Curva de intensidade de uso para veículos do ciclo diesel 

Fonte: MMA (2014) 

Os dados de quilometragem por litro de combustível para veículos do ciclo Diesel 

foram calculados pelo MMA (2014) com base em informações da ANFAVEA em 2008 

e Petrobrás em 2010. Desse modo, o consumo específico por categoria de veículo de 

carga segue conforme apresentado na Tabela 10: 

Tabela 10 – Consumo específico
7
 de diesel e autonomia por categoria de veículo 

Categoria de veículo 
Quilometragem por litro 

(km/ldiesel) 

Consumo específico de diesel 

(ldiesel/100 km) 

Comerciais Leves 10,5 9,5 

Caminhões Semileves 9,1 11,0 

Caminhões Leves 5,6 18,0 

Caminhões Médios 5,6 18,0 

Caminhões Semipesados 3,4 29,0 

Caminhões Pesados 3,4 29,0 

Fonte: MMA (2014) 

A Tabela 11 apresenta o uso desse combustível pelas diferentes categorias de veículos. 

Para a obtenção desses valores são  utilizados os dados de consumo específico 

disponibilizados pelo inventário (Tabela 10), intensidade de uso (Figura 22) e frota por 

idade (Figura 21), sendo o consumo total calculado conforme a Equação 3. 

                                                 

7
 Os valores apresentados de consumo específico por categoria de veículo encontram-se bastante otimistas 

se comparados aos de outras fontes (ver como exemplo a Tabela 43 referente ao estudo do AEA-Ricardo 

(2011), explicado na Seção 5.3.1.2). Porém, por tratar-se de valores oficiais do governo e devido ao fato 

de diversos outros dados do presente trabalho estarem atrelados a essa fonte, opta-se por mantê-los. 
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 (Eq. 3) 

Tabela 11 – Consumo de óleo diesel por categoria de veículo 

Categoria de veículo 
Consumo 

(mil litros de óleo diesel) 

Comerciais Leves 544.751,5 

Caminhões Semileves 554.299 

Caminhões Leves 4.538.494 

Caminhões Médios 4.036.639 

Caminhões Semipesados 14.417.312 

Caminhões Pesados 12.513.462 

TOTAL 36.604.958 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANFAVEA (2014a) e MMA (2014) 

Não estão disponíveis dados oficiais referentes à carga, em TKU, transportada pelo 

modal rodoviário para os anos de 2011 em diante
8
. Desse modo, utilizando-se uma série 

histórica disponibilizada pela EPE (2012), é possível projetar o valor da quantidade de 

carga transportada para os anos seguintes. 

A projeção consiste em uma fórmula que considera a distância média percorrida por 

veículo por faixa de idade (dada pela Figura 22), a quantidade total de frota circulante 

da Tabela 8 e a carga transportada por veículo, segundo a Equação 4. 

                                                             (Eq. 4) 

Dados disponibilizados pela TRUK Consultoria (2004) informam os valores de 

capacidade de carga por tipo de veículo e faixa de idade. Adaptando esses valores para 

as classificações utilizadas pelo inventário do MMA e considerando um valor de 2,5 

toneladas para a capacidade de veículos leves, chega-se aos dados disponibilizados pela 

Tabela 12. 

                                                 

8
 O CNT divulga boletins trimestrais de participação de carga rodoviária na matriz brasileira, porém não 

há atualizações dos valores ao longo do tempo. 
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Tabela 12 – Capacidade de carga média (em toneladas) por veículo por categoria e 

faixa de idade 

Categoria de veículo 

Novo 

(menor que 

2 anos) 

Seminovo 

(entre 3 a 5 

anos) 

Usado 

(entre 6 e 10 

anos) 

Muito usado 

(entre 11 e 

15 anos) 

Velho 

(mais que 15 

anos) 

Comerciais Leves 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Caminhões Semileves 3,8 3,4 2,9 3 2,7 

Caminhões Leves 3,6 6,1 5,8 8,9 9 

Caminhões Médios 9,8 10,2 10 10,9 11,6 

Caminhões Semipesados 12,8 12,2 12,7 13,6 13,1 

Caminhões Pesados 27,2 25,9 24,8 23,9 23,1 

Fonte: Elaboração própria a partir de MMA (2014) e TRUK (2004) 

Para cada faixa de idade e categoria de caminhões é contabilizada a quantidade de 

veículos, segundo as curvas de sucateamento e dados de vendas anuais. Multiplicando-

se essa quantidade de veículos pela intensidade de uso é possível obter a quilometragem 

total rodada pela frota. O somatório dos produtos entre essa quilometragem total por 

tipo de veículo e por faixa de idade pela sua capacidade de carga resulta no total de 

carga transportada ao ano. 

Considerando os dados para 2010, foi calculado um fator de correção de 0,38 de 

maneira iterativa para se chegar a um valor de 609 bilhões de t.km transportados, um 

número relativamente próximo aos 634 bilhões divulgados pela EPE (2012). Esse fator 

de correção, denominado aqui como fator de carregamento, indica que os caminhões 

percorrem seus trajetos com apenas 38% de sua capacidade utilizada. Há duas 

justificativas possíveis para que isso ocorra: a eventualidade de um caminhão percorrer 

trajetos vazio após a realização de entregas (UFPR, 2002), e o fato de que, em 

determinados casos, o veículo está em seu limite de capacidade em termos de volume de 

mercadorias e não em fator de carga em massa (dado pela Tabela 12). 

Para sustentar o valor calculado, uma análise realizada por Messer (2015) de uma 

pesquisa conduzida pelo CNT indica que os caminhões rodam vazios em 22% da 

distância. Não há indicação sobre a ocupação quando não estão vazios. Desse modo foi 

realizada uma revisão da literatura para outros países. No caso do Reino Unido, 

constatou-se que a ocupação média para cada tipo de veículo varia de 29% a 62%, 

conforme mostra a Tabela 13 (DEFRA, 2013). 
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Tabela 13 – Ocupação média por veículo 

PBT (t) % ocupação 

20023,5 a 7 rígido 46 

7,5 a 17 rígido 29 

3,5 a 33 articulado 44 

> 33 articulado 62 

Fonte: DEFRA (2013) 

Dessa forma, utilizando o fator de carregamento de 0,38 calculado, é possível projetar a 

carga para os anos posteriores, chegando ao resultado apresentado pela Tabela 14. 

Tabela 14 – Carga transportada pelo modal rodoviário 

Ano
9
 

Carga transportada 

(milhões de TKU) 

2002 486.212 

2003 495.232 

2004 510.174 

2005 523.213 

2006 532.327 

2007 548.955 

2008 573.221 

2009 593.024 

2010 633.783 

2011 703.466 

2012 762.600 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANFAVEA (2014b), EPE (2012) e MMA (2014) 

A distribuição da carga transportada por tipo de veículo para 2012 fica disposta como na 

Tabela 15. 

                                                 

9
 Dados disponibilizados pela EPE até 2010. Foram realizadas projeções para 2010 a 2012, utilizando 

dados de frota total, distância média percorrida por veículo e carga média transportada por veículo 

estimada. 
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Tabela 15 – Carga transportada por tipo de veículo 

Categoria de veículo 
Carga transportada 

(milhões de TKU) 

Comerciais Leves 4.708 

Caminhões Semileves 5.864 

Caminhões Leves 57.320 

Caminhões Médios 81.071 

Caminhões Semipesados 220.857 

Caminhões Pesados 392.780 

TOTAL 762.600 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANFAVEA (2014b), EPE (2012) e MMA (2014) 

4.2 Modal Ferroviário 

A participação do modal corresponde a 30% da matriz de transportes de carga no Brasil 

(SPNT / MT, 2012). O total de carga transportada em 2012 pelo modal ferroviário foi 

cerca de 294.909 milhões de TKUs (ANTT, 2014c). A quantidade de carga se distribui 

pelas concessionárias conforme mostra a Tabela 16. 

Tabela 16 – Carga transportada por concessionária em 2012 

Concessionárias 
Carga transportada 

(milhões de TKU) 

ALLMN 19.451 

ALLMO 1.704 

ALLMP 4.234 

ALLMS 16.297 

EFC 93.577 

FERROESTE 77.152 

EFVM 16.681 

FCA 190 

FNS 2.322 

FTC 190 

MRS 62.408 

TLSA 702 

TOTAL 294.909 

Fonte: ANTT (2014c) 

Os dados de consumo, assim como os de carga, estão disponibilizados no relatório da 

ANTT (2014c), sobre o desempenho das concessionárias ferroviárias e são exibidos na 

Tabela 17. 
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Tabela 17 – Consumo de óleo diesel por concessionária em 2012 

Concessionária 
Consumo 

(mil litros de óleo diesel) 

ALLMN 166.485 

ALLMO 18.890 

ALLMP 38.225 

ALLMS 145.385 

EFC 191.521 

FERROESTE 215.511 

EFVM 176.072 

FCA 2.845 

FNS 9.175 

FTC 1.298 

MRS 282.138 

TLSA 9.619 

TOTAL 1.257.166 

Fonte: ANTT (2014c) 

O valor total de consumo de diesel no modal ferroviário equipara-se ao divulgado pelo 

BEN para o ano de 2012, o qual afirma que um consumo total de 1.212 milhões de litros 

(EPE, 2014a). Como o transporte ferroviário para carga consome essencialmente óleo 

diesel, assume-se como coerentes os valores apresentados pelas duas fontes. 

4.3 Modal Aquaviário 

A ANTAQ realizou um levantamento dos principais bens transportados pelas atividades 

hidroviárias e de cabotagem, assim como as distâncias percorridas em suas respectivas 

movimentações, tal como pode ser observado pela Tabela 18. 

  



55 

 

Tabela 18 – Produtos transportados pelo modal hidroviário 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANTAQ (2012; 2013b; 2013c) 

Grupos de Mercadorias 

Hidroviário Cabotagem 

Carga 

(t) 

Distância 

Média 

(km) 

Carga 

(t) 

Distância 

Média 

(km) 

Açúcar 23.543 574 0 0 

Alumina 3.795.295 196 0 0 

Bauxita 21.859.294 1.013 13.986.532 1.023 

Carvão Mineral 550.500 196 0 0 

Caulim 1.508.446 196 0 0 

Celulose 0 0 1.083.542 1.161 

Combustíveis Minerais e  Óleos Minerais 6.836.646 916 107.048.724 841 

Contêineres 4.367.623 1.843 6.392.160 3.585 

Coque de Petróleo 57.276 1 0 0 

Enxofre, Terras e Pedras, Gesso e Cal 2.508.678 38 0 0 

Farelo de Soja 718.381 514 0 0 

Fertilizantes e Adubos 1.140.000 365 0 0 

Gordura, Óleos Animais/Vegetais 60.199 100 0 0 

Madeira 0 0 1.944.853 1.161 

Malte e Cevada 8.090 376 0 0 

Manganês 12.545 578 0 0 

Milho 3.598.422 795 0 0 

Minério de Ferro 9.684.573 421 1.440.224 5.126 

Preparações Alimentícias Diversas 0 0 0 0 

Produtos Hortícolas, Plantas, Raízes e Tubérculos 768.867 62 0 0 

Produtos Químicos Orgânicos 1.560.386 559 0 0 

Sal 74.313 376 844.378 5.126 

Sementes e Frutos Oleaginosos Diversos 54.739 576 0 0 

Semi-Reboque Baú 3.773.746 845 0 0 

Soda Cáustica 981.286 196 1.115.091 841 

Soja 8.178.621 827 0 0 

Trigo 56.156 30 0 0 

Veículos Terrestres - Partes e Acessórios 147.530 257 0 0 

Outros Hidroviário Interior 8.574.844 586 0 0 

Outros Carga Granel Sólido Cabotagem 0 0 98.216 5.126 

Outros Carga Solta Cabotagem 0 0 18.280 1.161 

Outros Carga Granel Liquido Cabotagem 0 0 3.345.273 841 

TOTAL 80.900.000 762 137.317.273 1.068 
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Multiplicando a carga transportada pela distância percorrida, obtém-se a quantidade de 

TKU total por tipo de navegação, conforme apresenta a Tabela 19. 

Tabela 19 – Carga transportada por tipo de navegação em 2012 

Tipo de 

navegação 

Carga transportada 

(milhões de TKU) 

Hidrovia 61.633 

Cabotagem 146.711 

TOTAL 208.344 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANTAQ (2012; 2013b; 2013c) 

Conforme mencionado na Seção 2.1.3, há dois tipos de combustível utilizado: o óleo 

diesel (para hidrovias) e o óleo combustível (para cabotagem). O consumo do modal é 

calculado utilizando dados de consumo específico de litros de combustível por TKU 

transportado. Os consumos específicos foram obtidos pela literatura. O Ministério dos 

Transportes afirma que o consumo específico hidroviário é de 5 litros/mil TKU 

(DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO, 2009) enquanto que um serviço de consultoria 

contratado pelo governo – e utilizado por outras fontes – realizou um levantamento 

sobre o transporte por cabotagem,  calculando um consumo médio de 4,6 litros por mil 

TKU transportados (LOURENÇO, 2013). 

Tabela 20 – Consumo de combustível por tipo de navegação em 2012 

Via de navegação 
Consumo 

(mil litros de combustível) 

Hidrovia 

(óleo diesel) 
308.164 

Cabotagem 

(óleo combustível) 
674.870 

Fonte: Elaboração própria 

Os consumos de cada combustível, equivalentes a 261 ktep e 573 ktep para óleo diesel e 

óleo combustível, respectivamente, estão relativamente abaixo dos apresentados pelo 

BEN  (448 ktep e 1.138 ktep, respectivamente) (EPE, 2013). Tal fato pode ser 

justificado pelo fato de esse tipo de transporte também ser aplicado à movimentação de 

passageiros e de o BEN não fazer uma distinção clara do combustível consumido por 

perfil de transporte. 
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4.4 Modal Aéreo 

Valores absolutos de TKU transportado por essa modalidades são difíceis de serem 

encontrados, devido ao fato de não haver transporte exclusivo para carga, esse perfil se 

confunde com o transporte de passageiros. Desse modo, a quantidade de TKU para 

2012 foi calculada em função das exportações e importações realizadas por essa via, já 

que o modal age de acordo com a dinâmica do mercado internacional (MCTI, 2016). 

Tabela 21 − Carga transportada pelo modal aéreo em 2012 

Exportações Importações 
Carga transportada 

(milhões de TKU) 

5.981 2.044 8.024 

Fonte: Elaboração própria a partir de MCTI (2016) 

A quantidade de carga da Tabela 21 possui a mesma ordem de grandeza que a 

apresentada pelo relatório da Organização Civil de Aviação Internacional − 

International Civil Aviation Organization (ICAO) − para o ano de 2009 (ICAO, 2010). 

Para anos posteriores não foram encontradas fontes para a quantidade de carga 

movimentada pelo modal em TKU. 

O transporte aéreo é o modal que mais consome por unidade de carga transportada. 

Segundo Fleury (2011), são necessários 46 litros de gasolina de aviação e 417,3 litros 

de querosene por mil TKU transportados. Considerando a quantidade de carga 

apresentada pela Tabela 21, o consumo por tipo de combustível configura-se segundo a 

Tabela 22. 

Tabela 22 − Consumo de combustível pelo modal aéreo em 2012 

Tipo de 

combustível 

Consumo 

(mil litros de combustível) 

QAV 3.737.243 

Gasolina de aviação 411.965 

 Fonte: Elaboração própria a partir de Fleury (2011) 

4.5 Dados consolidados 

A partir de todas essas informações, é possível compor a matriz de carga do ano-base a 

ser utilizada para a realização das projeções, como mostra a Figura 23. 
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Figura 23 − Matriz de carga para o ano-base 

 Fonte: Elaboração própria 

Observa-se que a matriz construída entra em conformidade com as apresentadas por 

fontes oficiais, como a do PNLT (Figura 2) e do CNT, que afirma que a 

representatividade do modal rodoviário chega a 61,1%, a do modal ferroviário é de 

20,7%, aquaviário é 13,6% e o aéreo é 0,7% (CNT considera o transporte por dutos para 

complementar a matriz) (CNT, 2014). 

A Tabela 23 apresenta o consumo por modal resultante da matriz construída. 

Tabela 23 – Consumo de combustível, em mil litros, por modal em 2012 

Modal Combustível 
Consumo 

(mil l) 

Rodoviário Óleo diesel 36.604.958 

Ferroviário Óleo diesel 1.257.166 

Hidroviário 
Óleo diesel 308.164 

Óleo combustível 674.870 

Aéreo 
QAV 3.737.243 

Gasolina de aviação 411.965 

Fonte: Elaboração própria 

Observa-se como o óleo diesel é um combustível amplamente utilizado, sendo a maior 

parte desse consumo oriunda da alta participação e intensidade energética do modal 

rodoviário. Dado esse elevado consumo de combustíveis fósseis, pode-se esperar uma 

alta emissão de GEE, conforme apresenta a Tabela 24. 

Rodoviário 

59,8% 

Ferroviário 

23,1% 

Hidroviário 

16,3% 

Aéreo 

0,7% 
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Tabela 24 – Emissões, em toneladas, de GEE por modal em 2012 

Modal CO2 CH4 N2O CO2eq 

Rodovíario 95.772.624 8.301 780 95.773.022 

Ferroviário 3.289.228 223 27 3.289.239 

Aquaviário 2.881.815 190 23 2.881.824 

Aéreo 10.017.226 71 284 10.017.230 

Fonte: Elaboração própria 

O percentual de cada modal na emissão de CO2 é semelhante a dados já apresentados 

por outras fontes (Seção 2.1.5). Torna-se evidente a necessidade de ações que 

viabilizem um quadro mais sustentável para a atividade no futuro. 
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5. Construção de cenários 

A presente seção constrói três cenários com o objetivo de realizar diferentes projeções 

para o setor transportes de carga no horizonte 2050, segundo políticas e metodologias 

adotadas, a fim de servir de base para a análise comparativa do consumo energético e 

emissões de gases de efeito estufa no longo prazo. 

Desse modo, são modelados três macrocenários: 

- Cenário de referência: trata-se do comportamento tendencial para a atividade de 

transporte de carga brasileiro. 

- Cenários de mudança de modal: tem por objetivo analisar o efeito estrutura, 

apresentam uma política que incentiva mudanças nas participações dos modais 

responsáveis pela atividade de carga. Contempla dois cenários: o baseado no 

PNLT e o de migração de produtos. 

- Cenário de eficiência energética: analisa o efeito intensidade, com enfoque na 

variação da intensidade energética do modal rodoviário, o mais utilizado no 

país. 

Os resultados referentes à carga transportada – em TKU –, o consumo obtido, e as 

emissões geradas são apresentados ao final de cada seção. 

5.1 Cenário de Referência 

Trata-se da projeção das variáveis consideradas pelo modelo, segundo a conjuntura dos 

fatores associados à situação do transporte de carga atual e a avaliação de tendências 

previstas para o horizonte de tempo definido. Desse modo, o cenário referência  

representa uma análise conservadora, isto é, a expectativa é de mudanças de baixo 

impacto na estrutura atual das atividades do setor.  

5.1.1 Modal rodoviário 

A modelagem para o transporte rodoviário baseia-se nas equações de cálculo de carga e 

consumo de combustível apresentadas na Seção 3.2. As Figura 11 e Figura 12 ilustram, 

de forma resumida, como são realizadas as modelagens para carga e consumo, 

respectivamente. A projeção de cada variável foi realizada segundo parâmetros 

descritos a seguir. 
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5.1.1.1 Venda de veículos 

Para a projeção de vendas de veículos, são realizados cálculos de elasticidades-renda da 

demanda, que mensuram a relação entre a quantidade demandada de um determinado 

bem em relação à variação de renda, segundo a  Equação 5: 

   
  

  

  
  
 (Eq. 5) 

Onde: εr é a elasticidade; Δq é a variação da quantidade demanda; q é a quantidade 

demanda; Δr é a variação da renda e r é a renda. Neste estudo, a quantidade demandada 

se refere à venda de veículos de carga no Brasil. Para os valores de renda, são utilizados 

indicadores macroeconômicos sugeridos pela literatura. 

Segundo o estudo de FAUTH et al. (2009) sobre o mercado de veículos leves e pesados 

no Brasil, para a realização do cálculo da elasticidade-renda de caminhões, a evolução 

da atividade industrial do país funciona como uma boa proxy para a variável renda, pois, 

quanto mais a indústria produzir, maior deverá ser a demanda por transporte e, 

consequentemente, maior deverá ser a demanda por vendas de caminhões. Dessa 

maneira, o cálculo da elasticidade para todas as categorias de caminhões (caminhão 

semileve, leve, médio, semipesado e pesado) utilizou a série histórica do PIB industrial 

brasileiro, obtida a partir das variações percentuais anuais, desde 1971, apresentadas 

pelo IBGE (2014), incididas sobre valores da produção industrial no Brasil dados pelo 

MCTI (2016). 

A categoria de comerciais leves, mesmo considerando que uma parte é responsável pelo 

transporte de carga, se confunde com o perfil de veículos para passageiros, já que o 

mesmo representa a maior parte das vendas desse tipo de veículo. Desse modo, para o 

cálculo da elasticidade dos comerciais leves é considerado o PIB como proxy para a 

renda (ao invés do PIB industrial). A elasticidade calculada servirá para a projeção dos 

comerciais leves movidos a diesel. 

O cálculo da elasticidade pode ser obtido por meio da regressão linear dos logaritmos 

naturais das variáveis em questão (PIB industrial e venda de caminhões ou PIB e venda 

de comerciais leves). 

Desse modo, utilizando as variáveis apresentadas para o cálculo das elasticidades, é 

possível obter o resultado apresentado pela Tabela 25. 
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Tabela 25 – Resultados do cálculo de elasticidades 

  
Comerciais 

Leves 
Caminhões

10
 

Elasticidade 1,019 1,065 

R
2 0,74 0,52 

Fonte: Elaboração própria 

Conforme discutido na Seção 2.2.1.4, o relatório de Demanda de Energia 2050 (EPE, 

2014c) apresenta um cenário macroeconômico otimista e, portanto, favorável ao alto 

crescimento de vendas de veículos. Portanto, tomou-se o cuidado de verificar se as taxas 

de crescimento anuais de vendas obtidas pelo cálculo das elasticidades não 

ultrapassavam as taxas do estudo. 

Conforme estabelecido para o ano-base, apenas 20% dos comerciais leves diesel 

vendidos são contabilizados como transportadores de carga. Essa proporção é mantida 

constante durante todo o período analisado na projeção. A Tabela 26 apresenta a 

projeção das vendas dos veículos rodoviários para o transporte de carga no Brasil no 

horizonte 2050.  

 Tabela 26 – Projeção das vendas de veículos para o cenário de referência 

Categoria de veículo 2012 2020 2030 2040 2050 

Comerciais Leves (20%) 39.441 52.758 68.966 86.784 105.098 

Caminhões Semileves 6.522 6.043 7.353 8.299 9.187 

Caminhões Leves 33.343 35.382 43.050 48.593 53.788 

Caminhões Médios 11.852 14.373 17.488 19.740 21.850 

Caminhões Semipesados 45.881 52.743 64.173 72.436 80.181 

Caminhões Pesados 41.549 61.481 74.805 84.437 93.465 

Fonte: Elaboração própria 

5.1.1.2 Curva de sucateamento 

Para a construção de um cenário mais conservador, assumem-se como constantes os 

parâmetros do perfil de sucateamento de comerciais leves e caminhões. Desse modo, 

                                                 

10
 Ao calcular a elasticidade para cada categoria de caminhão, alguns coeficientes de determinação 

apresentaram valores próximos de 0 (zero) e algumas elasticidades possuíam valores demasiadamente 

elevados que poderiam causar distorções muito grandes nas projeções. Tal fato pode ser explicado pela 

variação de perfil do transporte rodoviário de carga ao longo do tempo. Desse modo, o PIB industrial 

possui relação com o total de caminhões vendidos, mas não com a venda de cada categoria de veículo, já 

que essa distribuição de vendas é influenciada por fatores exógenos (mudanças na matriz origem-destino, 

mudanças no perfil de consumo etc.). 
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mantêm-se as mesmas equações e dados disponibilizados pelo inventário do MMA 

(2014) para o cálculo dos veículos remanescentes por ano, segundo sua idade. 

Considera-se ainda 50 anos como o tempo de vida útil de um veículo, em conformidade 

com o parâmetro do inventário para o ano-base. 

     
 

                
 

 

                
 (Eq. 6) 

Onde: 

- t = tempo em anos; 

- S(t) = percentual de veículos remanescentes no ano t; 

- a = 0,17 para comerciais leves e 0,10 para caminhões; 

- t0 = 15,3 para comerciais leves e 17,0 para caminhões. 

Portanto, com a aplicação da mesma taxa de crescimento na venda de veículos para 

todas as categorias, exceto comercial leve, e a manutenção das curvas de sucateamento, 

não se esperam grandes mudanças no perfil da frota rodoviária: a participação de cada 

tipo de caminhão na movimentação de cargas por rodovias deve-se manter a mesma. A 

Tabela 27 apresenta a frota de caminhões calculada utilizando as projeções de vendas e 

a curva de sucateamento por tipo de veículo. 

Tabela 27 – Projeção da frota de veículos calculada para o cenário de referência 

Categoria de veículo 2012 2020 2030 2040 2050 

Comerciais Leves (20%) 306.788 552.257 851.951 1.140.327 1.434.795 

Caminhões Semileves 82.220 101.464 123.315 142.792 161.850 

Caminhões Leves 425.296 532.636 674.114 808.897 933.974 

Caminhões Médios 243.912 254.486 286.752 332.796 379.834 

Caminhões Semipesados 461.377 685.890 954.858 1.187.602 1.387.226 

Caminhões Pesados 394.482 708.718 1.070.491 1.368.145 1.610.374 

Fonte: Elaboração própria 

5.1.1.3 Intensidade de uso 

Assume-se como tendência na quilometragem rodada por idade de veículo para o 

horizonte 2050 a mesma intensidade de uso apresentada por MMA (2014) para 2012 

(Figura 22). 



64 

 

5.1.1.4 Capacidade por veículo 

Mantém-se o mesmo padrão de capacidade por idade e tipo de veículo apresentada pela 

Tabela 12 na seção 4.1, ou seja, prevê-se que não haverá mudanças na capacidade de 

transporte dos caminhões.   

5.1.1.5 Fator de carregamento 

Como foi discutido na seção 4.1, verifica-se que o modal rodoviário apresenta alta 

participação na movimentação de mercadorias pesadas, principalmente minério de ferro 

e grãos, as quais não deveriam ser o foco de tal modalidade. No horizonte 2050, espera-

se uma redução branda e gradual para a participação desses produtos no cenário de 

referência, que se traduz na redução do fator de carregamento, o qual, conforme 

explicado no capítulo anterior, corresponde a um percentual que corrige a diferença 

entre a quantidade de TKU efetivamente transportada pelo modal e o que se poderia 

transportar, dado que a capacidade em massa de carga dos caminhões fica distorcida 

pelo volume dos produtos transportados (e eventuais trajetos percorridos sem carga). 

Portanto, estima-se uma redução de cerca de 1% a.a. no fator de carregamento de 38% a 

partir de 2026, ano em que, segundo o PNE 2050 (EPE, 2014c), haverá maior 

participação de outros modais (por meio da realização gradual de obras de 

infraestrutura), os quais irão desempenhar com mais afinco a função de transportar 

produtos mais pesados. Esse valor foi obtido por meio de ajustes que pudessem 

proporcionar uma matriz de carga tendencial, considerando a modelagem definida para 

os outros modais. 

5.1.1.6 Consumo específico 

Segundo o relatório de Demanda de Energia 2050 (EPE, 2014c), prevê-se que o motor a 

combustão interna de veículos de carga ainda operará a diesel, devido à dificuldade para 

uma mudança tecnológica que atenda ao seu perfil de uso predominante, que é o 

transporte a longas distâncias e elevadas cargas. É prevista uma eficientização de 1% ao 

ano no rendimento dos veículos novos, o que implica em uma variação anual 

equivalente no consumo específico dos veículos vendidos a partir de 2013 (EPE, 

2014c), conforme exibido na Tabela 28. 
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Tabela 28 – Evolução da quilometragem média por litro do modal rodoviário de 

carga 

Categoria de veículo 2012 2020 2030 2040 2050 

Comerciais Leves 10,50 11,37 12,56 13,87 15,33 

Caminhões Semileves 9,10 9,85 10,88 12,02 13,28 

Caminhões Leves 5,60 6,06 6,70 7,40 8,17 

Caminhões Médios 5,60 6,06 6,70 7,40 8,17 

Caminhões Semipesados 3,40 3,68 4,07 4,49 4,96 

Caminhões Pesados 3,40 3,68 4,07 4,49 4,96 

Fonte: Elaboração própria a partir de EPE (2014c) e MMA (2014) 

5.1.2 Modal ferroviário 

A metodologia empregada para o modal ferroviário segue a mesma lógica utilizada para 

o rodoviário, ou seja, modelagem por frota – no caso, de vagões de carga –, de acordo 

com o diagrama mostrado pela Figura 13. O relatório anual de acompanhamento das 

concessões ferroviárias disponibilizado pela ANTT (2013) apresenta, por 

concessionária, dados referentes às variáveis-base da simulação:  

- Percurso médio por vagão: o relatório da ANTT (2013) utiliza dados providos 

por cada concessionária de ferrovia para informar a distância média percorrida 

de um vagão a cada mês de operação; 

- Capacidade útil do vagão: cada concessionária possui um fator que representa 

a quantidade média de toneladas úteis – ou seja, desconsidera a massa do vagão 

–  que o vagão é capaz de transportar; 

- Frota de vagões: informa a quantidade de vagões em operação por 

concessionária; 

- Consumo específico: o relatório apresenta dados mensais por concessionária de 

consumo específico, medido em litros por TKU. 

A projeção do consumo para o modal segue a lógica da Figura 14, utilizando o consumo 

específico em litros por TKU transportada. 

Como os dados – com exceção do referente à extensão da linha em operação – são  

providos mês a mês, é necessário padronizá-los para o formato anual. É importante 

ressaltar que todos os cálculos são realizados por concessionária. 
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Desta forma, os dados de distância média percorrida por vagão e total de TKU por 

concessionária da ANTT para o período de janeiro a dezembro de 2013 são somados, 

enquanto que, para o número de vagões, tonelada útil por vagão e consumo específico 

são realizadas médias dos valores mensais. A informação de total de tonelada-

quilômetro útil transportadas por concessionária serve como base para a determinação 

do fator de carregamento que, de modo análogo ao realizado para o setor rodoviário, 

estima a diferença percentual do TKU real transportado e do TKU calculado. A Tabela 

29 resume as informações para o ano de 2013 (mais recente), de acordo com os cálculos 

descritos. 

Tabela 29 – Dados referentes a 2013 para a metodologia do modal ferroviário 

Concessionária 

Extensão 

da linha 

(km) 

Percurso 

médio 

(km) 

Vagões 
Capacidade 

por vagão 
mil TKU 

l/mil 

TKU 

Consumo 

(mil l) 

Fator de 

carregamento
11

 

ALLMN 617 47.556 5.223 230 20.593.900 2,37 48.859 0,36 

ALLMO 1.945 23.799 1.268 305 20.587.000 15,94 328.071 0,16 

ALLMP 1.945 9.762 3.206 141 3.912.200 14,04 54.908 0,89 

ALLMS 7.265 33.890 12.258 154 15.788.700 9,29 146.651 0,25 

EFC 892 186.204 12.738 843 101.010.400 2,10 211.617 0,05 

EFVM 905 104.720 18.826 631 72.009.300 2,78 200.246 0,06 

FCA 8.066 125.994 13.115 147 17.789.400 11,17 198.633 0,07 

FERROESTE 248 50.947 73 352 153.300 13,82 2.118 0,12 

FNS 2.200 81.976 652 403 2.377.400 4,10 9.755 0,11 

FTC 164 21.337 373 724 238.800 6,72 1.605 0,04 

MRS 1.674 73.180 19.364 568 61.467.500 4,41 270.764 0,08 

TLSA 4.207 18.246 1.841 55 534.400 15,57 8.322 0,29 

Fonte: ANTT (2013) 

5.1.2.1 Frota de vagões 

A premissa adotada para a evolução da frota no cenário referência é que a quantidade de 

vagões deve aumentar de acordo com um crescimento previsto para a carga bruta 

transportada por esse modal. Essa relação já foi demonstrada na Seção 2.1.2 pela Figura 

7, onde foi possível observar como a frota cresceu atrelada à carga transportada. Desse 

                                                 

11
 Algumas concessionárias apresentaram valores significativamente baixos, como  FTC, com 4% da sua 

capacidade máxima. Não foram encontradas maiores informações que justifiquem esses fatores, por isso, 

presume-se que possa ser resultado de algum erro no relatório ou decorrer de grandes distâncias 

percorridas por vagões vazios (pela lista de bens transportados por essas concessionárias verifica-se que 

tratam-se de bens de massa elevada, portanto não há aqui o problema de transporte de mercadorias de 

baixo peso específico). 
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modo, utilizando as projeções da evolução do valor da produção de bens no Brasil, 

dadas pelo estudo do MCTI (2016), são incididas as taxas de crescimento 

disponibilizadas para estimar as quantidades das principais mercadorias transportadas 

por concessionária, podendo calcular a expansão da carga ferroviária. A diferença entre 

o total de produtos transportados, em toneladas, de um ano para outro representa a taxa 

de crescimento geral da carga transportada no horizonte 2050 do segmento. Esse valor 

percentual de crescimento geral é então aplicado sobre a quantidade de vagões, de modo 

a calcular a frota ano a ano até 2050, conforme apresentado na Tabela 30. 

Tabela 30 – Quantidade de vagões por concessionária 

Concessionária 2013 2020 2030 2040 2050 

ALLMN 5.223 6.254 7.590 8.668 9.551 

ALLMO 1.268 1.620 1.870 1.960 2.059 

ALLMP 3.206 3.813 4.693 5.462 6.083 

ALLMS 12.258 14.629 17.946 20.778 23.130 

EFC 12.738 16.676 19.255 19.962 20.850 

EFVM 18.826 24.395 28.322 29.718 31.332 

FCA 13.115 15.619 19.114 22.094 24.691 

FERROESTE 73 87 106 121 133 

FNS 652 791 958 1.083 1.185 

FTC 373 422 569 734 871 

MRS 19.364 25.028 29.156 30.768 32.585 

TLSA 1.841 2.219 2.799 3.331 3.800 

TOTAL 88.937 111.552 132.378 144.678 156.268 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados de ANTT (2013) e MCTI (2016) 

A abordagem utilizada foi a mais indicada para o cálculo da frota devido à falta de 

dados disponíveis sobre vendas de novos vagões e levando em consideração que a frota 

deve acompanhar o crescimento da demanda pelo modal ferroviário. Já a curva de 

sucateamento se torna um dado de grandeza desprezível, pois a vida útil de vagões de 

carga é relativamente elevada (cerca de 30 anos) (BNDES 2011), se considerado o 

período de tempo estabelecido para os cenários realizados. 

5.1.2.2 Percurso médio por vagão 

Considera-se que o aumento da distância média a ser percorrida por vagão será 

proporcional à expansão prevista para a extensão da linha ferroviária, de modo geral. 

Desse modo, o crescimento total é dividido pela quantidade de anos para se obter uma 
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taxa de expansão linear até 2050. Os vagões de cada concessionária percorrerão uma 

distância média maior a cada ano, proporcional a essa taxa de expansão. 

Cada concessionária é responsável pela operação em um determinado trecho da malha, 

conforme apresentado na seção 2.1.2. Pelas licitações e obras destinadas à expansão da 

infraestrutura do transporte ferroviário, é previsto um aumento geral na extensão das 

malhas regionais. No entanto, não há como prever se haverá mudanças nos contratos de 

concessão que irão influenciar significativamente a participação de cada empresa nos 

direitos de operação. Dessa forma, considera-se que o percentual de participação de 

cada concessionária se manterá, aumentando apenas os trechos de concessão de cada 

uma de maneira proporcional à expansão geral da linha ferroviária. 

Assim, por conta de investimentos de iniciativa pública e privada na infraestrutura da 

malha ferroviária, é esperado um aumento da extensão da linha para promover o acesso 

a outras regiões e assim a expansão das operações do modal no transporte de 

commodities. O relatório de Demanda de Energia 2050 contempla o portfólio de 

projetos inseridos no PAC, PIL e PNLT, levando em consideração atrasos e andamento 

das obras, e prevê que a malha chegue a uma extensão superior a 45 mil km até 2030 e, 

após esse período, em um ritmo mais lento, alcance os 60 mil km em 2050 (EPE, 

2014c). Isso representa um crescimento de 49% da linha no período 2013-2030 e de 

33% entre 2030-2050. Desse modo, de 2013 a 2030 considera-se uma taxa de 

crescimento anual de 2,9% da malha e, após esse período, a taxa de crescimento é de 

1,7%, conforme apresentado na Tabela 31. 
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Tabela 31 – Percurso médio do vagão (em km) por concessionária 

Concessionária 2013 2020 2025 2030 2050 

ALLMN 47.556 57.227 74.550 97.117 126.515 

ALLMO 23.799 28.639 37.308 48.601 63.313 

ALLMP 9.762 11.747 15.303 19.935 25.970 

ALLMS 33.890 40.782 53.127 69.209 90.159 

EFC 186.204 224.069 291.897 380.257 495.364 

EFVM 104.720 126.015 164.161 213.854 278.590 

FCA 125.994 151.615 197.511 257.299 335.186 

FERROESTE 50.947 61.307 79.866 104.042 135.536 

FNS 81.976 98.646 128.507 167.408 218.083 

FTC 21.337 25.676 33.448 43.573 56.763 

MRS 73.180 88.061 114.718 149.445 194.683 

TLSA 18.246 21.956 28.603 37.261 48.540 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANTT (2013) e EPE (2014c) 

5.1.2.3 Carga útil por vagão 

Para a projeção do cenário referência, leva-se em conta que a quantidade de toneladas 

úteis transportadas em média por vagão, por concessionária, permanecerá constante até 

2050. Ou seja, a premissa adotada é de que os vagões não apresentarão incrementos 

significativos na capacidade de carregamento. 

5.1.2.4 Fator de carregamento 

O fator de carregamento para cada concessionária representa um percentual de ajuste no 

produto ente frota e a carga útil por vagão para chegar à quantidade de TKU 

efetivamente transportada, tendo em vista que muita operações não ocorrem à sua plena 

capacidade. 

Para a projeção dos fatores de carregamento, dada a inviabilidade de fazer o cálculo 

para anos anteriores a 2009 – devido ao fato de algumas empresas não terem surgido 

nos contratos de concessão até então –, não é possível identificar um padrão de 

comportamento para essa variável. Contudo, como em muitos anos os fatores 

encontram-se em uma mesma faixa, é adotada a premissa de que o fator de 

carregamento por concessionária é mantido constante ao longo do horizonte 2050. 
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5.1.2.5 Consumo específico 

Conforme mencionado na Seção 2.1.2, o transporte ferroviário se configura como um 

dos modais com maior eficiência, o que enfatiza sua importância para o transporte de 

longas distâncias.  

Para o cenário de referência, foram levantadas as medidas que se enquadram como 

tendências, no que se diz respeito à adoção de tecnologias disponíveis para a frota, para 

o horizonte 2050, de modo que haja redução do consumo de combustível por carga 

transportada. 

Dentre as técnicas e tecnologias disponíveis para o modal, são consideradas apenas a 

implementação de bitola larga e traçado geométrico otimizado. Tais técnicas acarretam 

na redução das passagens de nível crítico e em uma maior eficiência no deslocamento, 

no que se diz respeito ao aumento da velocidade operacional no transporte, sem que 

haja substituição do material utilizado ou emprego de uma nova tecnologia. Cumpre 

destacar que estas premissas encontra-se em consonância com o relatório de Demanda 

de Energia do PNE 2050 (EPE, 2014c). 

Assim, considera-se que as locomotivas responsáveis pelo transporte de carga 

permanecerão operando durante o horizonte de tempo proposto com motor a diesel. 

Assume-se essa tendência, que é o tipo de tração predominante no modal ferroviário 

brasileiro, e é considerado relativamente eficiente sob o ponto de vista de consumo de 

combustível, quando comparado a outros modais. 

Por conta dos fatores tecnológicos citados e considerando a exclusividade do óleo diesel 

nessa atividade, adota-se a premissa de que o consumo específico em litros por 

tonelada-quilômetro transportada sofrerá redução de 1% ao ano, no horizonte, 2050, 

atendendo à premissa apresentada pelo PNE 2050, a qual afirma que haverá um 

aumento na eficiência desse modal representado por essa mesma taxa (EPE, 2014), 

conforme apresentado na Tabela 32. 
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Tabela 32 – Consumo específico (em l/mil TKU) por concessionária 

Concessionária 2013 2020 2030 2040 2050 

ALLMN 2,37 2,21 2,00 1,81 1,64 

ALLMO 15,94 14,85 13,43 12,15 10,99 

ALLMP 14,04 13,08 11,83 10,70 9,68 

ALLMS 9,29 8,66 7,83 7,08 6,40 

EFC 2,10 1,95 1,77 1,60 1,44 

EFVM 2,78 2,59 2,34 2,12 1,92 

FCA 11,17 10,41 9,41 8,51 7,70 

FERROESTE 13,82 12,88 11,65 10,53 9,53 

FNS 4,10 3,82 3,46 3,13 2,83 

FTC 6,72 6,26 5,67 5,12 4,63 

MRS 4,41 4,11 3,71 3,36 3,04 

TLSA 15,57 14,51 13,13 11,87 10,74 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANTT (2013) e EPE (2014c) 

5.1.3 Modal aquaviário 

Diferentemente dos modais anteriores, a modelagem do aquaviário é realizada de 

maneira mais macro, devido à inviabilidade de se trabalhar com frota, tanto no 

transporte hidroviário quanto na cabotagem, dados os diversos tipos de embarcações 

utilizadas. 

A metodologia é apresentada de maneira resumida pela Figura 15. O consumo é 

projetado de maneira análoga ao modal ferroviário, utilizando litros por TKU, segundo 

a Figura 16. A seguir são apresentadas as considerações feitas sobre as variáveis 

projetadas. 

5.1.3.1 Carga transportada 

O cálculo da carga total do modal ao longo do horizonte de tempo se dá pela projeção 

de cada bem transportado segundo o levantamento da ANTAQ (2012; 2013b; 2013c) 

apresentado pela Tabela 18 utilizando as taxas disponibilizadas pelo estudo do MCTI 

(2016), tal como foi feito para estimar a projeção de vagões no transporte ferroviário. O 

cálculo foi feito por cada tipo de via: cabotagem e hidrovia. 

No entanto, uma preocupação inerente à modelagem do transporte hidroviário é 

verificar se o aumento da capacidade dos portos brasileiros é capaz de escoar o 

crescimento da demanda por bens no embarque e desembarque. Para tal, são utilizados 

como limitadores do transporte de carga as demandas para os principais portos 

brasileiros projetadas pelos Planos Mestres do PNLP, que fez uma modelagem de 
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previsão até o ano de 2030 (SEP / PR, 2012). Tal metodologia condiz com a modelagem 

para um cenário tendencial de transporte hidroviário de carga apresentado pelo MCTI 

(2016). 

Tabela 33 – Crescimento previsto para a demanda, em toneladas, dos portos 

brasileiros 

Região 2010 2011 2012 2015 2020 2025 2030 

Santarém 1.002.732 1.395.208,15 1.941.302 5.229.444 7.010.225 8.665.458 10415556 

Vila do Conde 14.804.720 15.681.897,08 16.611.047 19.742.048 33.637.862 42.819.115 49204244 

Itaqui 12.124.074 13.654.439,16 15.377.975 21.967.216 25.966.063 30.099.367 34791279 

Mucuripe 3.824.024 3.719.201,48 3.617.252 3.327.868 3.918.291 4.537.781 5197869 

Pecém 3.176.131 4.705.278,94 6.970.635 22.663.827 66.766.555 68.896.316 71196320 

Suape 6.201.333 9.131.898,41 13.447.362 42.940.307 47.396.587 53.517.802 63802419 

Salvador 3.186.112 3.257.554,25 3.330.598 3.559.706 4.263.668 5.008.397 5809060 

Aratu 5.498.675 6.055.814,38 6.669.404 8.909.033 10.163.963 11.691.966 13571403 

Vitória 4.383.183 4.607.258,69 4.842.790 5.624.120 7.209.922 8.950.090 10732282 

Rio de Janeiro 2.334.018 2.298.323,83 2.263.176 2.160.923 2.024.290 2.288.272 2543845 

Itaguaí 86.740.439 91.894.218,86 97.354.216 115.758.926 157.682.872 215.076.993 294209505 

Paranaguá 33.184.355 34.605.438,88 36.087.379 40.924.962 51.193.190 62.414.538 75861261 

Itajaí 957.130 992.983,92 1.030.181 1.150.343 1.410.409 1.672.354 1942433 

Rio Grande 22.133.214 23.302.601,90 24.533.773 28.631.503 36.377.776 45.516.766 56395625 

Santos - 2009 74.131.471 77.641.583,71 81.317.900 97.848.286 116.887.799 140.573.387 167042589 

Todos 273.681.611 292.943.702 315.394.990 420.438.512 571.909.472 701.728.602 862715690 

Fonte: SEP / PR (2012) 

Desse modo, é possível elaborar taxas de crescimento da expansão total dos portos por 

período, a partir do ano-base 2012. A partir de 2030, adota-se a premissa de crescimento 

equivalente ao de 2025-2030 a cada período de cinco anos. 

Tabela 34 – Taxas de crescimento previsto para a demanda dos portos brasileiros 

Período 2012-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030 2035-2040 2040-2045 2045-2050 

Variação da 

capacidade 

por período 

33,3% 36,0% 22,7% 22,9% 22,9% 22,9% 22,9% 

Fonte: Elaboração própria a partir de SEP / PR (2012) 

Embora alguns desses portos não sejam utilizados para cabotagem e navegação interior, 

mas para navegações de longa distância (importações e exportações), as taxas de 

expansão de demanda provindas das projeções do PNLP servem como base para que os 

crescimentos no transporte hidroviário e de cabotagem de bens calculados pelo presente 
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estudo fiquem limitados, tendo em vista que o crescimento das movimentações de 

mercadorias teria de acompanhar as capacidades dos portos previstas pelo Governo 

Federal, em função de investimentos de 54,6 bilhões em obras portuárias até 2030 

(MCTI, 2016). 

Na projeção de toneladas totais de commodidites transportadas, apenas para o período 

de 2020 a 2025 o crescimento ficou acima do estipulado para o mesmo período pelo 

PNLP. Desse modo, as taxas calculadas foram ajustadas para 22,9%, expansão máxima 

permitida para o modal durante esse período segundo a Tabela 32, com as devidas 

correções no crescimento previsto para anos posteriores. 

Com os ajustes, os resultados para a projeção de produtos por cabotagem e hidrovias 

ficaram disponibilizados de acordo com a Tabela 35. 
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Tabela 35 – Toneladas por produto transportado no transporte por hidrovia e 

cabotagem 

Mercadorias Via 2012 2020 2030 2040 2050 

Açúcar 
Hidrovia 23.543 28.121 33.418 37.439 40.315 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Alumina 
Hidrovia 3.795.295 4.351.432 5.616.507 6.948.756 8.111.053 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Bauxita 
Hidrovia 21.859.294 25.062.403 32.348.700 40.021.890 46.716.230 

Cabotagem 13.986.532 16.036.021 20.624.605 25.516.811 29.784.931 

Carvão Mineral 
Hidrovia 550.500 626.182 845.080 1.089.136 1.292.417 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Caulim 
Hidrovia 1.508.446 1.729.483 2.232.289 2.761.793 3.223.750 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Celulose 
Hidrovia 0 0 0 0 0 

Cabotagem 1.083.542 1.272.526 1.450.020 1.578.080 1.677.717 

Combustíveis Minerais 

e Óleos Minerais 

Hidrovia 6.836.646 10.766.094 16.072.069 19.886.601 21.236.084 

Cabotagem 107.048.724 168.576.325 250.763.956 310.280.064 331.335.327 

Contêineres 
Hidrovia 4.367.623 5.201.384 6.522.887 7.835.784 9.036.176 

Cabotagem 6.392.160 7.612.397 9.512.556 11.427.201 13.177.774 

Coque de Petróleo 
Hidrovia 57.276 70.437 89.958 107.992 122.086 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Enxofre, Terras e 

Pedras, Gesso e Cal 

Hidrovia 2.508.678 2.987.574 3.746.620 4.500.723 5.190.204 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Farelo de Soja 
Hidrovia 718.381 862.413 1.036.131 1.181.341 1.299.703 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Fertilizantes e Adubos 
Hidrovia 1.140.000 1.231.086 1.466.296 1.704.734 1.896.948 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Gordura, Óleos 

Animais/Vegetais 

Hidrovia 60.199 72.703 90.098 106.116 119.623 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Madeira 
Hidrovia 0 0 0 0 0 

Cabotagem 1.944.853 1.656.236 1.581.545 1.647.809 1.770.108 

Malte e Cevada 
Hidrovia 8.090 9.635 12.082 14.514 16.738 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Manganês 
Hidrovia 12.545 17.526 20.177 20.791 21.614 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Milho 
Hidrovia 3.598.422 4.432.414 5.435.382 6.269.607 6.970.578 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Minério de Ferro 
Hidrovia 9.684.573 13.530.166 15.576.064 16.050.013 16.685.500 

Cabotagem 1.440.224 2.012.115 2.308.140 2.378.372 2.472.542 

Preparações 

Alimentícias Diversas 

Hidrovia 0 0 0 0 0 

Cabotagem 0 0 0 0 0 
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Mercadorias Via 2012 2020 2030 2040 2050 

Prod. Hortícolas, 

Plantas, Raízes e 

Tubérculos 

Hidrovia 768.867 915.641 1.148.275 1.379.395 1.590.709 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Produtos Químicos 

Orgânicos 

Hidrovia 1.560.386 1.842.165 2.402.762 2.986.174 3.486.294 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Sal 
Hidrovia 74.313 88.499 110.984 133.322 153.747 

Cabotagem 844.378 1.005.566 1.256.570 1.509.486 1.740.730 

Sementes e Frutos 

Oleaginosos Diversos 

Hidrovia 54.739 66.105 80.492 92.947 103.278 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Semi-Reboque Baú 
Hidrovia 3.773.746 4.494.139 5.635.953 6.770.333 7.807.504 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Soda Cáustica 
Hidrovia 981.286 1.161.892 1.523.130 1.900.496 2.224.122 

Cabotagem 1.115.091 1.320.324 1.724.672 2.151.971 2.518.420 

Soja 
Hidrovia 8.178.621 10.112.704 12.278.858 13.950.194 15.291.140 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Trigo 
Hidrovia 56.156 69.516 86.911 101.773 113.883 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Veic. Terrestres - 

Partes e Acessórios 

Hidrovia 147.530 192.953 287.029 411.923 564.971 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Outros Hidroviário 

Interior 

Hidrovia 8.574.844 10.211.746 12.806.219 15.383.797 17.740.496 

Cabotagem 0 0 0 0 0 

Outros Carga Granel 

Sólido Cabotagem 

Hidrovia 0 0 0 0 0 

Cabotagem 98.216 116.965 146.161 175.580 202.477 

Outros Carga Solta 

Cabotagem 

Hidrovia 0 0 0 0 0 

Cabotagem 18.280 21.770 27.204 32.679 37.685 

Outros Carga Granel 

Liquido Cabotagem 

Hidrovia 0 0 0 0 0 

Cabotagem 3.345.273 3.983.871 4.978.301 5.980.311 6.896.456 

TOTAL 
Hidrovia 80.900.000 100.134.414 127.504.372 151.647.583 171.055.164 

Cabotagem 137.317.273 203.614.116 294.373.730 362.678.365 391.614.166 

Fonte: Elaboração própria 

5.1.3.2 Distância média percorrida 

Assume-se como constante ao longo da projeção a quilometragem média percorrida por 

grupo de mercadoria, segundo a   
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Tabela 18. A premissa é que a despeito da possibilidade de obras em hidrovias 

aumentarem a quantidade de quilômetros navegáveis, tal fato não se traduzirá em 

aumento da média da distância percorrida porque além da carga que já utiliza o 

transporte hidroviário e cabotagem buscar a otimização pela menor distância até o 

destino final da mercadoria, a mudança de um outro modal para o hidroviário ou 

cabotagem pode até reduzir a distância média por tipo de commodity transportada. Ou 

seja, opta-se pela manutenção da quilometragem média percorrida de 2012 em virtude 

da modelagem não conjugar todos os modais, em uma análise concorrencial (MCTI, 

2016). 

5.1.3.3 Consumo específico 

A projeção do consumo de combustível seguiu a mesma lógica que o modal ferroviário, 

utilizando o consumo específico em litros por tonelada-quilômetro útil, com uma 

redução incremental de 1% ao ano, segundo o estudo de Demanda de Energia 2050 

(EPE, 2014c). 

5.1.4 Modal aéreo 

Conforme mencionado anteriormente, a modalidade de transporte de carga por aviões 

possui uma participação bastante reduzida na matriz brasileira. Para o cenário 

referência, não é prevista uma expansão considerável em relação aos outros modais. A 

metodologia para a projeção de carga é ilustrada pela Figura 17, enquanto o consumo 

varia segundo a Figura 18. 

5.1.4.1 Carga transportada 

Devido ao menor impacto do transporte aéreo na movimentação de carga e, assim, à 

pouca disponibilidade de informações referentes às suas atividades, a projeção se dá de 

modo mais simples e macro. Para tanto, considera-se as previsões do estudo do MCTI 

(2016) para os indicadores do valor em exportação e importação, dado que o nível de 

atividade para o modal se dá em função da dinâmica do comércio internacional. As 

taxas de crescimento são incididas sobre as quantidades de TKU de importações e 

exportações da Tabela 21 para projetar o total de carga transportada pelo modal (MCTI 

2016). O resultado é apresentado pela Tabela 36. 
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Tabela 36 – Quantidade, em milhões de TKU, de carga projetada para exportações 

e importações  

Ano 2012 2020 2030 2040 2050 

Exportações 6.656 8.995 9.277 8.878 9.189 

Importações 2.299 3.464 3.611 3.449 3.567 

Fonte: Elaboração própria a partir de MCTI (2016) 

5.1.4.2 Consumo específico 

Não é esperado para o cenário de referência medidas inovadoras que promovam uma 

maior eficiência no consumo de combustível pelos aviões. Desse modo, considera-se 

que o consumo específico em litros por TKU é mantido constante ao longo período de 

tempo analisado. 

5.2 Cenário de Mudança de Modal 

Conforme mencionado ao longo do trabalho, modais ferroviário e aquaviário 

apresentam um consumo específico por TKU transportada significativamente inferior ao 

rodoviário. Propostas para a integração dessas vias no transporte de carga não só 

refletiriam em uma matriz mais diversificada e adequada às extensões territoriais 

nacionais, mas também implicariam em um menor consumo de combustível total da 

atividade, reduzindo a emissão de poluentes lançados na atmosfera. 

Dentro do âmbito de política de mudança de modal, são construídos dois subcenários: o 

primeiro baseado ao PNLT, já descrito na Seção 2.2.1.2 e, portanto, emparelhado com 

políticas públicas brasileiras; o segundo mais alinhado ao cenário de referência 

desenvolvido, com a migração do modal rodoviário para outros menos 

energointensivos. 

5.2.1 Cenário baseado no PNLT 

Para a composição do primeiro cenário de mudança de modal, são utilizadas as 

projeções desenvolvidas pelo PNLT para a matriz de carga brasileira. Tal escolha pelo 

plano se deve aos seguintes fatores: 

- Conformidade nas premissas para a devida comparação entre cenários: o 

PNLT contratou a mesma instituição responsável por realizar as projeções 

macroeconômicas para o estudo do MCTI (2016), a Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (FIPE). Portanto há um alinhamento entre as premissas 



78 

 

macroeconômicas do relatório do PNLT e as do cenário referência (porém este é 

bastante conservador em relação à conclusão de obras para a expansão de outros 

modais). 

- Dificuldade de reprodução de parâmetros abordados pelo plano: o plano 

elaborou uma profunda análise de georreferenciamento, matriz origem-destino 

(incluindo a listagem de produtos e seus devidos trajetos percorridos por cada 

modal), projeções econômicas, levantamento de obras de infraestrutura, dentre 

outras, que embasaram a projeção de toneladas. Desse modo, tais parâmetros em 

conjunto não poderiam ser reproduzidas no escopo do presente estudo, devido 

ao seu alto grau de complexidade e acesso direto a informações do MT e a 

outros órgãos ligados à atividade de transportes no Brasil. 

- Cenário com maior potencial para a mudança de modal: o próprio plano 

afirma que "a nova distribuição modal obtida no futuro é baseada em fluxos que 

potencialmente podem ser captados do modo rodoviário para outros modais, tais 

como a carga geral" e que "os números apresentados devem ser encarados como 

máximos possíveis em uma situação ideal (ou potencial)". Assim, o próprio 

plano considera suas previsões como as mais otimistas possíveis em relação ao 

potencial de migração de produtos para o transporte por outras vias 

(considerando a execução de todas as obras contempladas pelo escopo dentro 

dos prazos estipulados por órgãos responsáveis),  projetando, portanto, aumentos 

nas participações de outros modais. 

5.2.1.1 Projeção da carga 

O relatório do PNLT apresenta as participações de cada modal no transporte de carga 

brasileiro. Os valores em TKU foram obtidos por meio de documentos enviados pelo 

MT por meio do Serviço de Informação ao Cliente (SIC), referenciados no trabalho de 

Messer (2015). Os valores da carga projetados ao longo do horizonte de tempo definido 

pelo plano encontram-se na Tabela 37. 



79 

 

Tabela 37 – Projeção da carga, em milhões de TKU, pelo PNLT (cenário atual + 

obras PAC + obras PNLT) 

Modal 2011 2015 2019 2023 2027 2031 

Rodoviário 588.270 704.771 810.897 907.646 995.916 1.076.508 

Ferroviário 409.758 571.324 713.909 839.784 950.948 1.049.155 

Hidroviário 72.641 97.199 118.869 138.023 154.979 170.014 

Dutoviário 60.407 72.387 83.277 93.185 102.211 110.441 

Cabotagem 85.783 132.329 172.983 208.499 239.533 266.656 

Total 1.216.859 1.578.010 1.899.935 2.187.137 2.443.587 2.672.774 

Fonte: SPNT / MT (2012) 

Os crescimentos relativos de cada modal (com exceção do dutoviário) projetados pelo 

PNLT, por período (2011-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2031), são incididos 

sobre as variações anuais de crescimento da carga total calculadas pelo cenário de 

referência (excluindo o modal aéreo, não contemplado pelo PNLT). Dessa forma, é 

considerada apenas a variação anual da participação relativa de cada modal projetada 

pelo PNLT, e não a variação absoluta do modal, para que fosse possível padronizar o 

crescimento geral da carga em todos os cenários e assim fazer a devida comparação 

entre os mesmos. O modal aéreo mantém a mesma projeção do cenário de referência. 

Os valores da Tabela 38 apresentam os ajustes realizados. Nota-se que o total de cada 

ano corresponde à quantidade total de TKU calculadas para o cenário referência. 

Tabela 38 – Projeção da carga, em milhões de TKU, considerando os crescimentos 

relativos do PNLT (cenário atual + obras PAC + obras PNLT) sobre valores do 

ano-base e da carga geral do cenário referência 

Modal 2012 2015 2019 2023 2027 2031 

Rodoviário 762.600 860.151 979.017 1.097.860 1.207.643 1.298.792 

Ferroviário 294.909 381.399 540.993 695.550 833.633 944.658 

Hidroviário 61.633 82.380 106.639 130.160 151.229 168.229 

Cabotagem 146.711 186.460 231.947 275.547 314.074 344.732 

Aéreo 8.956 10.560 12.051 12.803 12.978 12.817 

Total 1.274.808 1.520.950 1.870.648 2.211.921 2.519.557 2.769.228 

Fonte: Elaboração própria 

Como pode-se verificar, o PNLT prevê que os investimentos para o setor provocarão 

um aumento significativo da participação do modal ferroviário, chegando a 34% de 

participação do total da carga transportada até o ano de 2031. O crescimento da 
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participação do transporte por hidrovias e cabotagem também é maior nesse período 

comparado ao cenário de referência. 

Como o PNLT só realiza projeções até o ano de 2031, assume-se que, até o final de 

2050, a proporção de participação dos modais será exatamente equivalente à matriz de 

carga definida pelo plano para 2031, sem ajustes. Excluindo o dutoviário e aéreo da 

análise, a matriz de carga em 2050 terá a seguinte proporção: 42% de participação 

rodoviária, 41% para o ferroviário, 7% de hidroviário e 10% cabotagem, exatamente 

igual à matriz do PNLT para 2031. Fazendo uma interpolação entre os valores de 2031 

até o ano de 2050, chega-se aos percentuais de participação relativa da Tabela 39. 

Tabela 39 – Participação relativa de cada modal até 2050 para o cenário baseado 

no PNLT 

Modal 2031 2035 2040 2045 2050 

Rodoviário 47% 46% 45% 43% 42% 

Ferroviário 34% 36% 37% 39% 41% 

Hidroviário 6% 6% 6% 6% 7% 

Cabotagem 13% 12% 11% 11% 10% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Elaboração própria 

5.2.1.2 Consumo específico 

Considera-se que, para o cenário PNLT, os consumos específicos serão os mesmos que 

para o cenário referência, incluindo os ganhos de eficiência estimados ao longo do 

horizonte de tempo, dado que no presente cenário deseja-se avaliar mudanças 

provocadas apenas pela maior participação de outros modais. 

Os consumos específicos dos modais ferroviário, aquaviário e aéreo são dados em litros 

por TKU e, portanto, seus valores permanecem os mesmos. 

Para o modal rodoviário, não é possível obter o consumo pela metodologia apresentada 

no cenário referência, dado que não há meios de calcular a combinação das variáveis de 

vendas e fator de carregamento (considerando constantes a intensidade de uso, curva de 

sucateamento e capacidade) que possa resultar nos valores de TKU calculados. Desse 

modo, são calculados os consumos específicos em litros de diesel por TKU para cada 

tipo de veículo a cada ano, pelos dados do cenário referência. Esses valores são então 

incididos sobre a quantidade de TKU transportadas por tipo de veículo (considerando a 



81 

 

mesma participação que para o cenário referência) dadas pelo cenário PNLT, de modo a 

calcular o consumo de combustível para o novo cenário. 

5.2.2 Cenário de Migração de Produtos 

Com a finalidade de se criar uma modelagem de mudança de modal mais alinhada ao 

conjunto de informações levantadas para o ano-base e mais conservadora diante à 

conclusão de obras de infraestrutura consideradas pelo PNLT, optou-se por construir 

um segundo subcenário, onde todas as premissas e projeções do cenário referência se 

mantêm, porém considera-se a migração de uma determinada parcela de alguns bens do 

cenário rodoviário para o ferroviário e aquaviário. Tal premissa está em conformidade 

com a ideia de que esses modais são mais adequados para o transporte de produtos de 

baixo valor agregado em grandes quantidades e percorrendo longas distâncias do que 

caminhões. 

Os produtos selecionados para migrarem são: soja, minério de ferro, minerais metálicos 

não-ferrosos
12

 e minerais não-metálicos
13

. Tais produtos foram escolhidos de acordo 

com o estudo realizado pelo MCTI (2016) dada a sua alta representatividade no total de 

carga transportada atualmente, correspondendo a mais de 30% da quantidade de TKU 

total SPNT / MT (2012). 

O minério de ferro é um produto de bastante peso na matriz de carga e é 

predominantemente ferroviário (SPNT / MT, 2012). No entanto, uma parcela ainda é 

transportada por rodovias, modal menos apropriado devido à tonelagem e ao valor 

agregado do bem. O mesmo pode ser dito sobre minerais metálicos não-ferrosos e 

minerais não-metálicos. 

No caso da soja, o Brasil é o segundo maior produtor mundial desse bem, com uma 

produção anual de 95 milhões de toneladas, sendo a maior parte dela escoada para 

outros países. O maior estado produtor é o Mato Grosso, de onde cerca de 70% da 

produção é transportada por rodovias até os portos para ser exportada por vias 

marítimas. O principal porto por onde chega a soja em grãos é o de Santos e há uma 

grande dificuldade no escoamento de Mato Grosso até lá por conta da falta de 

infraestrutura nas rodovias. Há estradas esburacadas em péssimas condições, trechos não 

                                                 

12
 Contemplam manganês, cobre, bauxita, magnesita e 50% de cromita (que pode ter tanto a composição 

de metálicos não-ferrosos quanto minerais não-metálicos). 
13

 Contemplam enxofre, dolomita e 50% de cromita. 
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asfaltados, decadência de equipamentos para agilidade no atendimento e falta de servidores 

dos órgãos de competência nos postos de fiscalização. Na chegada ao Porto de Santos as 

filas são enormes, as cargas ficam na beira das estradas, os motoristas das carretas chegam a 

esperar dias e noites até conseguirem descarregar. Devido a tantos problemas, o Brasil vem 

perdendo grandes exportações para outros países. Portanto, justifica-se aí a utilização de 

modais alternativos para atender à demanda latente de escoamento desse bem, de 

preferência o modal ferroviário, por ser uma alternativa mais adequada para locais de 

origem e destino (SOARES e RIBEIRO, 2014). 

Os dos valores apresentados pelo MCTI (2016) de migração de produtos de um modal 

para outro são apresentados pela Tabela 40. A mudança de modal ocorre a partir do ano 

de 2020 e a quantidade de bens transferida vai aumentando ao longo dos anos. 

Tabela 40 – Proporção de mudança de modal no transporte de carga 

 
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Rodoviário - Ferroviário (%) 5% 25% 30% 35% 40% 50% 60% 

Rodoviário - Aquaviário (%) 5% 15% 20% 25% 30% 30% 30% 

Rodoviário - Ferroviário (milhão de TKU) 3.524 19.132 24.994 32.433 40.605 56.415 71.730 

Rodoviário - Aquaviário (milhão de TKU) 6.765 21.503 30.784 42.708 56.142 62.402 66.118 

Fonte: MCTI (2016) 

Fazendo as adaptações necessárias em relação ao nível de atividade total projetada pelo 

estudo no cenário de referência (Seção 5.1), chega-se aos seguintes valores de 

toneladas-quilômetro de produtos migrados: 

Tabela 41 – Quantidade de carga total, em milhões de TKU, que migra de um 

modal para outro 

 
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Rodoviário - Ferroviário 2.512 

 

13.81

4 

 

18.15

9 

 

23.57

3 

 

29.50

1 

 

40.979

9 

 

52.100

0 

 

Rodoviário - Aquaviário 6.765 

 

21.50

3 

 

30.78

4 

 

42.70

8 

 

56.14

2 

 

62.402 

 

66.118 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de MCTI (2016) 

5.2.2.1 Consumo específico 

Com a migração da carga projetada, a modelagem para o consumo do modal rodoviário 

segue a mesma linha utilizada no cenário baseado no PNLT: são utilizados os dados de 

consumo específico em litros de diesel por TKU para cada tipo de veículo por ano 

calculados pelo cenário de referência. Os valores são incididos sobre a quantidade de 

TKU transportadas por tipo de veículo (mantendo a mesma participação que para o 
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cenário referência) considerando a redução de carga provocada pela migração de 

produtos, de modo a calcular o consumo de combustível para o novo cenário. 

Os consumos específicos dos modais ferroviário, aquaviário e aéreo dados em litros por 

TKU permanecem os mesmos do cenário de referência 

5.3 Cenário  de Eficiência Veicular 

Conforme explicitado ao longo do estudo, a via de transporte de carga predominante no 

Brasil é a rodoviária. Desse modo, há um grande potencial de redução de consumo 

proveniente da alta participação de caminhões, dadas as novas tecnologias e meios de 

eficientização de veículos pesados sendo incorporadas pelo mercado internacional. 

O cenário a seguir pretende projetar o consumo de combustível considerando possíveis 

ganhos de eficiência exclusivos para os veículos desse modal. É realizado um 

levantamento sobre o que está sendo estudado no mercado de tecnologias veiculares 

poupadoras de combustível. Para os demais modais, é mantida a projeção tendencial do 

cenário de referência na Seção 5.1. 

5.3.1 Modal Rodoviário 

Segundo aponta o estudo do IEA (2012), para que seja promovido ganho de eficiência 

no consumo de combustível para o transporte rodoviário, deve-se atentar para os três 

fatores básicos (estrada, veículo e condução), conforme exibido na Figura 24. 

 

Figura 24 – Condições necessárias para ganhos de eficiência no transporte 

rodoviário 

Fonte:  IEA (2012) 

- Veículos: a vida útil da frota, condições de manutenção do motor e novas 

tecnologias e equipamentos auxiliares poupadores de energia no veículo são 

essenciais para a redução do consumo de combustível. 

Veículo 

Condução Estrada 
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- Estrada: a resistência ao rolamento dos pneus impacta no consumo de energia. 

Boas condições de pavimentação auxiliam a manter uma baixa resistência. Além 

disso, estradas mais esburacadas e congestionamentos podem afetar a velocidade 

de deslocamento, o qual, abaixo de 50 km/h com paradas e partidas bruscas, 

deteriora rapidamente o consumo de energia. Para o Brasil, de acordo com 

Schaeffer e Szklo (2007), a velocidade média em trechos com buracos 

(classificados como “ruins”) sofre uma redução de 23 km/h em comparação a 

trechos em perfeitas condições de pavimentação, enquanto que trechos com 

pavimento destruídos registram reduções de 31,8 km/h. 

- Condução: o chamado eco-driving, ou seja, uma maneira de condução mais 

consciente em relação ao consumo de combustível (incluindo evitar paradas e 

partidas bruscas dentre outras técnicas) pode permitir ganhos de eficiência de 

10% ou mais, o que é um incentivo a muitos operadores logísticos a criarem 

programas de treinamento para os condutores de veículos (IEA, 2012). 

Para a criação desse cenário, optou-se por adotar as medidas de eficiência sobre a frota 

veicular elaboradas por AEA-Ricardo, uma consultoria que presta serviços para a 

Comissão Europeia − European Commission (EC) −, responsável pela análise, estudo e 

serviços ligados ao meio ambiente (AEA-Ricardo, 2011). 

O estudo em questão foi sobre estratégias de redução de emissões de GEE provocadas 

por veículos pesados. A modelagem foi realizada para países europeus, porém é 

razoável afirmar que poderia ser replicado em território brasileiro, dado que estimativas 

apontam que a mobilidade em países emergentes tende a seguir padrões similares em 

países OCDE (EPE, 2014c). Além disso, assumiu-se aqui que o perfil de condução e de 

veículos de carga europeus se assemelha ao caso brasileiro. 

As tecnologias apresentadas e suas respectivas aplicações e eficiências estão em 

conformidade com o roadmap elaborado pela IEA (2012). O relatório apresenta um 

método de implantação similar ao desenvolvido pelo AEA, porém, não são detalhados 

dados de penetração para poder ser replicado. Soma-se a isso o fato do AEA focar no 

cenário de transporte rodoviário europeu – o qual, conforme mencionado, assumiu-se 

assemelhar mais ao brasileiro – e em veículos médios e pesados (IEA se refere a todas 

as categorias de veículos), além de contemplar uma maior quantidade de opções de 
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tecnologias em desenvolvimento, optou-se pelo cenário desenvolvido por essa 

instituição. 

Outro plano analisado que também é referência em diversas fontes consultadas sobre 

projeção de uma frota veicular mais eficiente foi o elaborado pela National Academy of 

Sciences (NAS) (NATIONAL RESEARCH COUNCIL (U.S.), 2010) − conduzido pela 

National Research Council (NRC) e TIAX −, instituição acadêmica norte-americana. 

No entanto, além de focar no perfil de transporte de carga americano que possui 

veículos mais modernizados, recorrendo a outras opções de tecnologias em 

desenvolvimento, utiliza uma simulação mais complexa de ser reproduzida, dada a 

quantidade de premissas estabelecidas e o modelo utilizado para as projeções. A Tabela 

42 resume as principais diferenças entre o estudo elaborado pela NAS e o do AEA-

Ricardo em relação à adoção de tecnologias: 

Tabela 42 − Comparação entre o estudo da AEA-Ricardo e NAS 

Categoria de tecnologia NAS/TIAX AEA-Ricardo 

Aerodinâmica 
Simplificado, considera apenas 

aerodinâmica de caminhão reboque 

Inclui a estrutura de diversos 

componentes do veículo, assim como 

atributos, tais como mud–flaps de 

redução de água 

Materiais leves 

Substituição de materiais para atingir 

determinados níveis de reduções de 

peso 

Nível de redução de peso não é 

especificado 

Pneus e rodas Consideram as mesmas tecnologias 

Sistema de transmissão 

Tecnologias aplicadas para marchas 

manuais, automáticas e manual-

automatizada (ATM) 

Assume-se marcha manual para todo 

o ano-base 

Eficiência do motor 

Pacotes de melhoria do motor, 

incluindo turbocompressor, 

composição de turbos elétricos, 

mecânicos e ciclo bottoming 

considerados, maior eficiência 

térmica de pico e pressões mais 

elevadas do cilindro e de injeção de 

combustível 

Compressor de ar controlável, 

composição de turbos elétricos, 

mecânicos e ciclo bottoming 

considerados 

Veículos híbridos Híbrido elétrico e hidráulico 
Híbrido elétrico, hidráulico, propulsor 

pneumático e flywheel 

Gerenciamento Consideram as mesmas tecnologias 

Fonte: TIAX (2011) 

Das três abordagens apresentadas pela Figura 24, foram considerados ganhos 

proporcionados pelos veículos e condução. Conforme são apresentadas as medidas de 

inovação disponíveis ao longo dessa seção, observa-se que uma melhoria nas estradas 
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reduziria o potencial de eficiência proporcionada por determinadas tecnologias. Desse 

modo, torna-se uma tarefa complexa estimar o ganho proporcionado por uma melhor 

condição de pavimentação em conjunto com uma tecnologia que é influenciada por essa 

condição. 

A velocidade máxima utilizada pelo estudo, assim como a permitida pelo Brasil para 

caminhões nas estradas, é de 90 km/h. O estudo entra em detalhes sobre a velocidade 

média em diferentes ciclos de condução (urbano e estradas) e sua influência sobre o 

consumo (AEA-Ricardo, 2011), os quais não são abordados no presente trabalho.  

Porém, dado que foi assumido que o perfil de transporte rodoviário de carga se 

assemelha ao brasileiro, não haveria diferenças significativas proporcionadas por 

diferentes ciclos e suas respectivas velocidades. 

O potencial de redução no consumo por tecnologia depende do tipo de veículo. O seu 

desenvolvimento ocorre com  mais frequência no mercado ocidental, onde a legislação 

sobre pesos de veículos, dimensões e emissões são mais rigorosos. Foram pesquisadas 

novas tecnologias provenientes dos Estados Unidos, Japão e Europa. Incluem 

tecnologias ainda não disponíveis no mercado ou apenas em um determinado nicho, 

como alternativa a veículos convencionais. 

5.3.1.1 Tecnologias pesquisadas 

A pesquisa realizada pelo AEA levantou as principais inovações com potencial de 

redução em emissões de carbono emergentes a: motor; sistemas de transmissão; veículo; 

tecnologias de informação e comunicação ─ Information and Communication 

Technology (ICT) ─ e sistemas de transporte inteligentes ─ Intelligent Transport System 

(ITS) (AEA-Ricardo, 2011). 

5.3.1.1.1 Motor 

Novas tecnologias para motor de veículos pesados são referentes à redução de perdas, 

aumento da eficiência térmica e redução da energia consumida pelo motor. Elas 

possuem probabilidade maior de aparecerem em novos design de veículos, onde a 

tecnologia pode ser totalmente integrada durante a fase de desenvolvimento. 
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5.3.1.1.1.1 Redução de perdas 

Sob o ponto de vista de motor, essa redução implica em uma menor carga sobre o motor 

da unidade de sistemas auxiliares, como bombas de refrigeração e de óleo, ar 

condicionado e ventiladores. 

- Fluxo variável/Bomba de água elétrica: fluxos mecânicos variáveis e bombas 

de água elétricas influenciam na velocidade de bombeamento e, assim, no fluxo 

d'água refrigerante de acordo com a demanda do motor (condições de 

carga/velocidade). Aplicável apenas para novos motores,  em veículos mais 

pesados. Para caminhões leves e médios, exige adaptações. 

- Velocidade variável de bombeamento de óleo: trata-se do ajuste do fluxo de 

óleo à velocidade do motor para otimizar o consumo de energia da bomba de 

óleo. Ainda indisponível para produção em série atualmente, apenas para 

demonstração e projetos de pesquisa. Aplicável para veículos médios e pesados. 

- Compressor de ar controlável: compressor de ar com embreagem elétrica/a ar 

acionada para deixá-lo inativo quando não requisitado. Sistemas de freio de ar 

de caminhões atuais simplesmente despejam o excesso de pressão no ambiente 

quando os tanques estão cheios de ar, o compressor continua funcionando. Para 

caminhões pesados, o compressor permite uma redução no uso desse sistema de 

até 90% do tempo. Disponível para produção em série e há possibilidade de 

aplicação em veículos médios. 

- Acessórios de motor elétrico: eletrificação da direção hidráulica, compressor 

de ar, bomba de combustível, sistema de resfriamento etc. Permitido apenas para 

híbridos elétricos. 

5.3.1.1.1.2 Aumento da eficiência térmica 

Deseja-se aumentar a eficiência térmica já que uma grande parte de energia 

desperdiçada em veículos de combustão interna provém do calor. Algumas tecnologias 

auxiliariam na recuperação do calor desperdiçado. O potencial de redução de CO2 

poderia variar entre 3% a 6% em todos os sistemas. 

- Composição de turbos mecânicos: recuperação de energia do gás de escape 

por uma turbina de escape adicional, a qual é ligada a uma unidade de 

engrenagem e transfere energia ao eixo de manivela, fornecendo torque extra. 
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Esta tecnologia está disponível para veículos pesados e é aplicável para veículos 

de combustão interna (IEA, 2012). 

- Composição de turbos elétricos: aplicável para veículos de combustão interna 

(IEA, 2012), é uma turbina de escape em combinação com um gerador 

elétrico/motor para recuperar a energia de escape. A energia pode ser 

armazenada ou utilizada por outro dispositivo elétrico. Em fase de 

desenvolvimento para veículos médios e pesados. 

- Ciclos bottoming: aumenta a eficiência térmica de um sistema de geração 

elétrica a vapor, convertendo parte do calor residual do condensador em 

eletricidade, em vez de descarregá-lo todo no meio ambiente. O calor dos gás de 

escape é usado para evaporar um fluido orgânico a pressões elevadas e, em 

seguida, expandí-lo usando uma turbina. Um gerador transforma a energia 

mecânica em energia eléctrica que pode então ser usada para alimentação 

auxiliar ou assistência ao motor. Em fase de pesquisa para veículos de 

combustão interna (IEA, 2012). 

5.3.1.1.1.3 Redução da energia do motor 

A redução do trabalho requerido pelo motor pode aumentar a eficiência térmica e 

contribuir para uma menor emissão de GEE. Barreiras para estas tecnologias são 

referentes ao nível de aplicabilidade no veículo, sistemas de armazenamento de energia 

de frenagem mais caros e trade-off entre energia e densidade de potência para os 

diferentes mecanismos de armazenamento. 

- Híbrido com sistema start/stop: o sistema utiliza um motor de alta tensão 

montado no virabrequim para operar a parada/arranque, ou seja, parar o motor 

em funcionamento sempre que o veículo estiver parado, junto com travagem 

regenerativa. No momento apenas aplicáveis para veículos urbanos, que 

apresentam uma frequência maior de paradas e partidas. 

- Híbrido hidráulico: converte a energia cinética de freada em energia hidráulica, 

utilizando um acumulador para armazenar fluido hidráulico. Este é então 

liberado e utilizado para auxiliar a aceleração do veículo. Maiores benefícios são 

alcançados para veículos que apresentam frequência maior de paradas e partidas. 

- Flywheel híbrido: adição de um flywheel que armazene e libere energia para o 

transmissor do veículo. Ainda em fase de maturação para aplicação em veículos, 
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acrescenta um peso considerável no mesmo e é mais eficiente em veículos de 

ciclo urbano. 

- Sistema de propulsor pneumático - veículo híbrido a ar comprimido: o ar 

comprimido a partir do sistema de frenagem do veículo é injetado rapidamente 

dentro da passagem de ar e permite uma aceleração mais rápida do veículo, o 

que permite um deslocamento com mais antecedência da engrenagem, 

resultando no motor operando em uma faixa de velocidades de motor/carga 

eficiente. Requer um grande reservatório de ar. É mais aplicável para veículos 

com ciclo de parada/arranque. 

5.3.1.1.1.4 Alternativas para trens de força 

Uma opção para a redução de emissões de GEE para os veículos pesados é a 

substituição do motor diesel por um motor principal alternativo. 

- Veículos de combustível misto (dual fuel): não se trata de uma tecnologia 

nova, porém tem despertado interesse nos últimos anos. Permite que um motor 

diesel funcione prioritariamente a gás natural veicular (GNV), utilizando o 

diesel como um plug de ignição líquido. O diesel é utilizado nos cilindros como 

um piloto que fornece energia suficiente para iniciar a frente de chama e 

inflamar a mistura de ar e GNV. Desse modo, apresenta características de um 

motor diesel (ignição por compressão) até a injeção-piloto e as de Otto (ignição 

por centelha) após essa injeção (RIBEIRO e REAL, 2006). É possível uma 

substituição entre 50% a 90% do diesel por gás dependendo do nível de 

integração do sistema, o que pode variar com o ponto de operação do motor. 

Aplicável a todos os tipos de veículos. 

- Pilhas combustíveis a hidrogênio: convertem a energia química do hidrogênio 

em energia elétrica, que pode ser utilizada para acionar o veículo. Atualmente 

uma barreira é a falta de infraestrutura que suporte o uso de hidrogênio e a 

massa do sistema como um todo no veículo. 

- Veículos elétricos: uma das grandes apostas para o transporte automotivo, o 

veículo é impulsionado por um motor elétrico alimentado por baterias que são 

carregadas pela rede elétrica. Não há nenhuma outra fonte de energia para o 

veículo exceto a bateria. Possui ainda limitações, sendo mais aplicáveis para 

veículos de ciclo urbano. 
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5.3.1.1.2 Tecnologias para transmissores 

O sistema de transmissão é responsável por transmitir a força, rotação e torque 

produzidos pelo motor até as rodas, antes, passando pelo sistema de embreagem, caixa 

de câmbio, diferencial e semi-eixos. Para veículos pesados, tais tecnologias se 

concentram em híbridos e transmissões automatizadas. 

- Câmbio automático: automatização da transmissão por meio de marcha 

automática para otimizar a velocidade do motor. Mais aplicável em casos de 

mudanças de marcha frequentes. Benefícios variam de acordo com a condução 

do veículo. 

- Veículo híbrido: normalmente implementado como veículos elétricos híbridos, 

onde a energia elétrica é armazenada em baterias que podem ser utilizadas para 

alimentar um motor para acionar o veículo ou adicionar potência ao motor. 

Apresentam mais benefícios para veículos de ciclo urbano 

5.3.1.1.3 Tecnologias do veículo 

Tratam-se de atributos, referentes a pneus, aerodinâmicas e outros, que podem ser 

implementados à estrutura do veículo de modo geral. 

5.3.1.1.3.1 Pneus 

Tecnologias referentes ao aumento da eficiência de pneus são descritas abaixo. 

Barreiras à implementação de tais tecnologias incluem legislação e custos, este último 

referente à introdução de sistemas de monitoramento de pressão. 

- Pneus de baixa resistência ao rolamento: pneus projetados para minimizar a 

resistência ao deslocamento enquanto mantém os níveis requeridos de aderência. 

Benefícios de redução de emissão dependem da quantidade de pneus 

substituídos. Aplicável para caminhões pesados e que percorrem maiores 

distâncias. Benefícios são reduzidos à medida que os pneus são desgastados. 

- Pneus largos individuais: substituição de pneus duplos em um eixo por um 

único pneu largo de menor proporção. Mais aplicável para veículos que 

percorrem grandes distâncias. 

- Ajuste automático da pressão do pneu: sistema de monitoramento para ajuste 

automático da pressão dos pneus. Para tal, utilizam compressor de ar que 

otimizam a pressão do pneu ao nível ideal para a carga do veículo e condições 
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de estrada. Apresenta um alto custo de implementação, podendo ser aplicado 

para todos os tipos de veículo. 

5.3.1.1.3.2 Aerodinâmica 

As tecnologias descritas a seguir têm o propósito de reduzir o arrasto aerodinâmico, 

diminuindo a quantidade de energia necessária para superá-lo. A redução do arrasto 

aerodinâmico desempenha um papel maior para os veículos que viajam em constante 

alta velocidade e veículos que operam a grandes distâncias. 

- Caminhão reboque aerodinâmico: são caminhões do tipo reboque projetados 

com melhor design aerodinâmico. Barreiras relacionadas à perda de carga e 

custos. Mais adequado para veículos de longas distâncias. 

- Mud-flaps com redução de água: os mud-flaps separam a água do ar por meio 

de palhetas que criam uma série de passagens verticais que mudam a direção de 

pulverização, eliminando a água. Melhor benefício pode ser obtido para veículos 

de grandes proporções. 

- Chassi com características aerodinâmicas: adição de componentes ao chassi 

do veículo que ajudem a reduzir o arrasto aerodinâmico e aprimore o consumo 

de combustível. Incluem painéis laterais de chassis e trator. Tem o problema de 

poder reduzir a carga transportada. Mais adequado para veículos de longa 

distâncias. 

- Cabine com características aerodinâmicas: adição de componentes na cabine 

do veículo que ajudem a reduzir o arrasto aerodinâmico e aprimore o consumo 

de combustível. Incluem defletores e aros de cabine que podem ser adicionados 

ao veículo. Apresenta o problema de reduzir a carga transportada. Mais 

adequado para veículos de longas distâncias. 

- Estrutura do veículo com características aerodinâmicas: design do veículo 

desenvolvido para reduzir o arrasto aerodinâmico. Inclui vedação de espaços, 

afilamento do teto, dentre outros. Pode levar à perda da carga interna. 

- Extensões do reboque aerodinâmicas: são extensões na traseira do reboque 

que melhoram a aerodinâmica do veículo. Há diferentes soluções possíveis em 

desenvolvimento no mercado. Podem estar restritas às dimensões legais 

permitidas para o veículo. Mais aplicado para veículos de longas distâncias. 

- Aerodinâmica ativa: o ar é soprado a partir das bordas do reboque e acima do 

teto para reduzir o arrasto aerodinâmico provocado pela região de baixa pressão 
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atrás do reboque. Barreiras incluem condições meteorológicas e necessidade de 

maior manutenção. Mais aplicável para altas velocidades. 

5.3.1.1.3.3 Outros 

Além dos grupos de tecnologia citadas, outras aplicações em veículos podem ser 

destinadas a reduzir as emissões de GEE, como o uso de materiais leves e de 

abastecimento alternativo. 

- Materiais leves: aplicação de ligas de alumínio em diferentes componentes do 

veículo (chassi, estrutura e transmissor). Requerem design específicos, custos 

adicionais, porém podem ser utilizados em uma larga escala de veículos. 

- Formas de abastecimento alternativas: substituição de fontes de energia 

existentes para veículos que usam diesel. Adequado para aplicações onde 

motores elétricos tem torque suficiente para conduzir a carga. Aplicável em 

veículos híbridos. 

5.3.1.1.4 ICT/ITS 

Com os avanços tecnológicos, determinados sistemas de comunicação e inteligência 

estão sendo aplicados no setor de transportes. A seguir são apresentados os sistemas 

disponíveis para veículos pesados no modal rodoviário. 

- Controle de velocidade preditivo: desenvolvimento de sistemas que utilizam 

dados eletrônicos para melhorar a eficiência de combustível dos veículos. 

Combina-se o GPS com o sistema para avaliar melhor a estrada à frente para o 

controle de velocidade ideal. A duração da viagem pode variar devido às 

variações de velocidade causadas pelo sistema. Mais aplicável para longas 

distâncias 

- Pelotões de veículos: veículos sendo conduzidos próximos uns dos outros para a 

formação de um trem. Veículos são capazes de seguir um ao outro de perto e de 

forma segura para reduzir o arrasto aerodinâmico e consumo de combustível e 

aumentar a segurança. Barreiras incluem riscos de falhas no sistema, maior 

responsabilidade na condução, violação de regulamentos das estradas atuais, 

dentre outras. 

- Indicador de zona verde: indica a economia do combustível em tempo real, 

oferecendo informações para uma melhor performance na condução do veículo, 

que inclui, por exemplo, mudança de velocidade e no uso de freio. 
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- Alternador inteligente, sensor de bateria e bateria AGM:  controle de tensão 

do alternador a níveis requeridos pela condição da bateria e veículo, de modo a 

maximizar a eficiência geral de geração elétrica. Na ultrapassagem, uma alta 

tensão do alternador e carregamento rápido são usados para maximizar a 

regeneração de energia de freio. Para diminuir a carga do motor em aceleração, a 

tensão do alternador é reduzida abaixo da requisitada pela bateria de tal modo 

que ocorra a descarga. Aplicável a todos os veículos. 

- Controle de aceleração: taxa de aceleração limitada para evitar a plena 

utilização da reserva de energia disponível. Em veículos comerciais, a potência 

nominal é necessária para alcançar acelerações aceitáveis quando o caminhão 

percorre com a carga cheia. Aplicável a todos os veículos com carga variável. 

- Regulagem de velocidade - mudança progressiva: incentivo à mudança de 

marcha quando a velocidade do motor estiver acima da faixa ótima, mas abaixo 

da velocidade nominal. Necessita de conhecimento do sistema pelo motorista. O 

máximo de benefício ocorre em ciclos urbanos de entrega com partidas/paradas. 

- Eco-roll - função de roda livre: desativar automaticamente o sistema de 

transmissão quando o motor não é requerido para manter a velocidade do 

veículo. Reativar quando o pedal de freio ou acelerador são pressionados. 

Disponíveis para alguns modelos de caminhão. 

5.3.1.2 Construção do cenário AEA 

A construção de cenários do estudo do AEA-Ricardo (2011) se deu da seguinte forma: 

foram avaliados os possíveis impactos das tecnologias apresentadas anteriormente sobre 

a redução de consumo de combustível e de emissão de CO2 para diferentes categorias de 

veículos até 2030, horizonte de tempo definido pelo estudo. Tecnologias improváveis de 

serem comercializadas até esse período, como pelotões de veículos, foram descartadas 

da análise. As tecnologias com tendência de ocorrerem naturalmente incluem medidas 

que apresentam baixo potencial de redução de energia e que são inerentes ao projeto de 

melhoria do motor. Já a eletrificação de componentes de motores, por exemplo, só 

aparecerá em híbridos elétricos e, dessa forma, seu benefício é incluído dentro das 

melhorias proporcionadas por esse nicho, não são considerados separadamente. 

Inicialmente foram levantados os seguintes dados por categoria de veículo: 

quilometragem média percorrida anualmente, consumo específico e custo de 

combustível consumido anualmente, em euros, conforme mostra a Tabela 43. 
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Tabela 43 – Dados sobre as categorias de veículos considerados pelo cenário do 

AEA 

Categoria de 

veículo 
Descrição 

Quilometragem 

média 

percorrida ao 

ano 

Consumo 

específico 

(litros/100 

km) 

Custo 

médio 

anual de 

combustível 

Serviços/entregas 

(3.5 – 7.5t) 

Operações em regiões urbanas, que incluem 

paradas e partidas frequentes 
35.000 16,0 € 5.600,00 

Entregas 

urbanas/coletas 

Distribuições em cidades ou periferias que 

incluem paradas e partidas frequentes 
40.000 21,0 € 8.400,00 

Serviços 

municipais 

Operações urbanas em baixa velocidade 

com paradas e partidas frequentes, o veículo 

típico é o caminhão de coleta de lixo 

25.000 55,2 € 13.800,00 

Entregas 

regionais/coletas 

Entrega regional de bens a partir de um 

armazém  central, há períodos de 

velocidades altas e constantes e operações 

urbanas 

60.000 25,3 € 15.180,00 

Grandes 

distâncias 

Longos períodos de viagem a altas e 

constantes velocidades, com poucos 

períodos de operação urbana 

130.000 30,6 € 39.780,00 

Tratores Operam dentro e fora de áreas urbanas 40.000 - 60.000 26,8 € 13.400,00 

Ônibus 
Viagens à baixa velocidade com partidas e 

paradas frequentes 
50.000 36,0 € 18.000,00 

Ônibus 

rodoviário 

Longos períodos de viagem em altas e 

constante velocidades, com períodos de 

operação urbana 

52.000 27,7 € 14.404,00 

Fonte: AEA-Ricardo (2011) 

Posteriormente foram estimados os custos e benefícios para cada tecnologia descrita 

anteriormente, por categoria de veículo. A Tabela 44 apresenta o potencial de redução 

de emissão de gás carbônico por tecnologia para cada tipo de veículo. 
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Tabela 44 − Redução de emissão de CO2 de cada tecnologia por categoria de 

veículo 

Tecnologia 

Serviços/entregas 

(3.5 – 7.5t) & 

Entregas 

urbanas/coletas 

Serviços 

municipais 

Entregas 

regionais/coletas 

& Ônibus 

rodoviário 

Grandes 

distâncias 
Ônibus 

Sistema de propulsor pneumático 1,50% 1,50% 1,50% 3,50% N/A 

Composição de turbos elétricos 1% 1% 2,50% 3% 1% 

Composição de turbos mecânicos 1,50% 1,50% 2,50% 5% 1,50% 

Ciclo bottoming 1,50% 1,50% 2,50% 5% 1,50% 

Transmissão automatizada 5% 5% 2% 2% 5% 

Veículos elétricos 100% 100% 100% 100% 100% 

Híbrido com sistema start/stop 6% 6% 3% 1% 4% 

Veículo híbrido 20% 20% 10% 7% 30% 

Flywheel híbrido 15% 15% 7,50% 5% 20% 

Pneus de baixa resistência ao rolamento 1% 1% 3% 5% 1% 

Pneus largos individuais 4% 4% 6% 5% 4% 

Ajuste automático da pressão do pneu 1% 1% 2% 3% 1% 

Caminhão reboque aerodinâmico 1% 0% 11% 11% 0% 

Extensões do reboque aerodinâmicas 1% 0% 6,50% 5% 0% 

Cabine com características aerodinâmicas 0% 0% 1% 0% 0% 

Mud-flaps com redução de água 1% 0% 2% 4% 0% 

Materiais leves 2,20% 4,70% 2,20% 2,20% 6% 

Compressor de ar controlável 0% 0% 1% 2% 0% 

Controle de velocidade preditivo 0% 0% 5% 5% 0% 

Veículos de combustível misto (dual fuel) 21% 21% 21% 21% 21% 

Formas de abastecimento alternativas 0% 15% 15% 15% 0% 

Híbrido hidráulico 10% 15% 0% 0% 15% 

Fonte: AEA-Ricardo (2011) 

Esses dados foram levantados a fim de calcular o período de payback de investimento 

na tecnologia em questão. Se a tecnologia tem um período de retorno de dois a três 

anos, então ela é mais provável de ser considerada. Esse período foi escolhido por ser 

utilizado por operadores logísticos na avaliação de custos ao longo da vida útil da frota, 

o que influencia na escolha de novas tecnologias a serem incorporadas ao veículo (no 

entanto, considera-se que pode não ser representativo para todos os operadores). 

Além da avaliação do custo-benefício de cada tecnologia implementada por veículo, 

outros critérios são considerados. Por exemplo, carros elétricos a preços correntes 

possuem um período de retorno superior a três anos. No entanto, apresenta uma série de 
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benefícios adicionais, tais como menor ruído, permitindo-lhe operar à noite e em zonas 

de restrição, redução de outros poluentes atmosféricos, dentre outros. Dependendo da 

localização do operador e de regimes de tarifação, tecnologias mais caras podem ser 

justificadas. Além disso, a adoção de tecnologias de baixo carbono também pode ser 

conduzida a partir de uma estratégia de negócios, e não sob um aspecto puramente 

comercial, já que grandes empresas estão muitas vezes interessadas em promover a 

tecnologia de baixo carbono como parte de suas metas de responsabilidade social 

corporativa. 

O levantamento de todas essas informações permitiu a construção de dois cenários no 

estudo do AEA: o de custo-benefício e o desafio. 

O de custo-benefício, como implica o nome, determina a implementação das 

tecnologias detalhadas anteriormente que apresentaram payback em torno de 2-3 anos 

com a adição de veículos elétricos e híbridos. A penetração de tecnologias é moderada, 

levando mais em conta a aplicação da tecnologia em um determinado perfil e objetivo e 

uma comercialização mais provável da mesma. 

No cenário de desafio, a taxa de melhorias para veículos com motores a diesel se eleva 

com um maior enfoque na melhoria da concepção, em vez de custos, tais como redução 

da fricção, melhoria da combustão e aumento da turbo alimentação. 

Conforme explicitado pelas premissas do presente estudo, não são contemplados custos 

na elaboração de cenários. Como é desejável, para o cenário de eficientização da frota 

veicular, que sejam incentivadas medidas de inovação ao máximo, na medida do 

possível, adotou-se aqui a escolha do cenário desafio elaborado pelo cenário AEA. 

Posteriormente são realizadas as adaptações necessárias para o cenário brasileiro. 

A combinação de critérios adotados para o cenário de desafio resultou na escolha das 

seguintes tecnologias por categoria de veículo: 
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Tabela 45 – Tecnologias adotadas para o cenário desafio do estudo do AEA 

Tecnologias Adotadas Categoria de veículo 

Veículos elétricos 
Serviços/entregas (3.5 – 7.5t) / Serviços 

municipais 

Híbrido hidráulico 
Serviços/entregas (3.5 – 7.5t) / Serviços 

municipais / Ônibus 

Híbrido com sistema start/stop 

Serviços/entregas (3.5 – 7.5t) / Serviços 

municipais / Ônibus / Ônibus rodoviário / 

Entregas regionais/coletas / Grandes distâncias 

Flywheel híbrido 

Serviços/entregas (3.5 – 7.5t) / Serviços 

municipais / Ônibus / Ônibus rodoviário / 

Entregas regionais/coletas / Grandes distâncias 

Veículos de combustível misto 

(dual fuel) 

Serviços/entregas (3.5 – 7.5t) / Serviços 

municipais / Ônibus / Ônibus rodoviário / 

Entregas regionais/coletas / Grandes distâncias 

Materiais leves 

Serviços/entregas (3.5 – 7.5t) / Serviços 

municipais / Ônibus / Ônibus rodoviário / 

Entregas regionais/coletas / Grandes distâncias 

Ajuste automático da pressão do 

pneu 

Serviços/entregas (3.5 – 7.5t) / Serviços 

municipais / Ônibus / Ônibus rodoviário / 

Entregas regionais/coletas / Grandes distâncias 

Câmbio automático 

Serviços/entregas (3.5 – 7.5t) / Serviços 

municipais / Ônibus rodoviário / Entregas 

regionais/coletas / Grandes distâncias 

Formas de abastecimento 

alternativas 

Serviços municipais / Entregas 

regionais/coletas / Grandes distâncias 

Cabine com características 

aerodinâmicas 
Entregas regionais/coletas / Grandes distâncias 

Pneus largos individuais Entregas regionais/coletas / Grandes distâncias 

Caminhão reboque aerodinâmico Entregas regionais/coletas / Grandes distâncias 

Mud-flaps com redução de água Entregas regionais/coletas / Grandes distâncias 

Controle de velocidade preditivo 
Ônibus rodoviário / Entregas regionais/coletas 

/ Grandes distâncias 

Pneus de baixa resistência ao 

rolamento 

Ônibus rodoviário / Entregas regionais/coletas 

/ Grandes distâncias 

Composição de turbos mecânicos Ônibus rodoviário / Grandes distâncias 

Ciclo bottoming Ônibus rodoviário / Grandes distâncias 

Composição de turbos elétricos Ônibus rodoviário / Grandes distâncias 

Sistema de propulsor pneumático Grandes distâncias 

Compressor de ar controlável Grandes distâncias 

Fonte: AEA-Ricardo (2011) 

Os dados a seguir apresentam valores de percentual de redução de consumo de cada tipo 

de tecnologia por categoria de veículo, bem como os níveis de penetração dessa 

tecnologia estimados. São três tipos de implementação: a Tabela 46 apresenta as 

tecnologias que melhoram a eficiência do motor e transmissão e que são aplicadas a 

veículos novos; a Tabela 47, as que melhoram a eficiência do veículo e são aplicadas 



98 

 

em veículos novos e a Tabela 48, as que melhoram a eficiência do veículo e são 

aplicadas em toda a frota circulante. 

Tabela 46 – Penetração e ganho energético (%) das tecnologias de motor e 

transmissão em novos veículos 

Tecnologia Categoria de veículo 
% de melhoria em 

relação ao diesel 

convencional 
2015 2020 2025 2030 

% Veículos de 

combustível misto (dual 

fuel) 

Entregas urbanas/coletas 21,0 2,5 5,0 7,5 10,0 

Serviços municipais 21,0 2,5 5,0 7,5 10,0 

Entregas regionais/coletas 21,0 0,2 0,4 1,0 2,0 

Grandes distâncias 21,0 0,2 0,4 1,0 2,0 

Ônibus 21,0 2,5 5,0 10,0 15,0 

Ônibus rodoviário 21,0 0,2 0,4 1,0 2,0 

Outros caminhões pesados N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 

% Veículos elétricos 

Serviços/entregas (3.5 – 7.5t) 70,0 0,5 5,0 10,0 15,0 

Entregas urbanas/coletas 70,0 0,5 5,0 10,0 15,0 

Ônibus 70,0 0,5 5,0 10,0 15,0 

Serviços municipais 70,0 0,0 0,3 2,5 5,0 

Outros caminhões pesados N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 

% Veículo híbrido 

Serviços/entregas (3.5 – 7.5t) 20,0 2,0 3,0 5,0 25,0 

Entregas urbanas/coletas 20,0 2,0 3,0 5,0 25,0 

Serviços municipais 20,0 2,0 5,0 10,0 30,0 

Entregas regionais/coletas 10,0 0,5 2,0 3,0 10,0 

Grandes distâncias 7,0 0,5 2,0 3,0 10,0 

Ônibus 30,0 5,0 8,0 15,0 40,0 

Ônibus rodoviário 10,0 0,5 2,0 3,0 10,0 

% Flywheel híbrido 

Serviços/entregas (3.5 – 7.5t) 15,0 0,1 3,0 10,0 20,0 

Entregas urbanas/coletas 15,0 0,1 3,0 10,0 20,0 

Serviços municipais 15,0 0,1 3,0 10,0 20,0 

Entregas regionais/coletas 7,5 0,0 1,2 3,0 10,0 

Grandes distâncias 5,0 0,0 1,2 3,0 10,0 

Ônibus 20,0 0,1 3,0 10,0 20,0 

Ônibus rodoviário 7,5 0,1 2,0 5,0 10,0 
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Tecnologia Categoria de veículo 
% de melhoria em 

relação ao diesel 

convencional 
2015 2020 2025 2030 

% Híbrido hidráulico
14 

Entregas urbanas/coletas 10,0 2,0 5,0 10,0 20,0 

Serviços municipais 15,0 2,0 5,0 10,0 20,0 

Ônibus 15,0 2,0 5,0 10,0 20,0 

Outros caminhões pesados N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 

% Híbrido com sistema 

start/stop 

Serviços/entregas (3.5 – 7.5t) 6,0 30,0 99,0 97,0 95,0 

Entregas urbanas/coletas 6,0 80,0 89,0 75,0 40,0 

Serviços municipais 6,0 3,0 20,0 20,0 20,0 

Entregas regionais/coletas 3,0 80,0 97,5 96,0 88,0 

Grandes distâncias 1,0 5,0 60,0 97,5 93,0 

Ônibus 4,0 80,0 84,0 65,0 20,0 

Ônibus rodoviário 3,0 5,0 60,0 93,5 85,0 

% Câmbio automático 

Serviços/entregas (3.5 – 7.5t) 5,0 5,0 20,0 30,0 50,0 

Entregas urbanas/coletas 5,0 5,0 20,0 30,0 50,0 

Entregas regionais/coletas 1,5 5,0 20,0 30,0 50,0 

Grandes distâncias 1,5 77,0 100,0 100,0 100,0 

Ônibus rodoviário 1,5 5,0 20,0 30,0 50,0 

Outros caminhões pesados N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 

% Sistema de 

propulsor pneumático 

Grandes distâncias 3,5 0,1 1,0 3,4 6,0 

Outros caminhões pesados N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 

% Compressor de ar 

controlável 

Grandes distâncias 1,5 10,0 20,0 30,0 50,0 

Outros caminhões pesados N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 

% Composição de 

turbos mecânicos 

Grandes distâncias 5,0 0,0 1,0 4,0 10,0 

Outros caminhões pesados 2,5 0,0 0,1 0,5 1,0 

% Ciclo bottoming 
Grandes distâncias 5,0 0,0 1,0 4,0 10,0 

Outros caminhões pesados 2,5 0,0 0,1 0,5 1,0 

% Composição de 

turbos elétricos 

Grandes distâncias 3,0 0,0 1,0 4,0 10,0 

Ônibus rodoviário 2,5 0,0 0,1 0,5 1,0 

Outros caminhões pesados N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: AEA-Ricardo (2011) 

  

                                                 

14
 Para as categorias de entregas urbanas/coletas, serviços municipais e ônibus, foi apresentado valor de 

200% pelo relatório em 2030. Além de ser um valor absurdo, apresentaria um salto muito alto em cinco 

anos, logo, acredita-se que houve erro de digitação do valor, corrigido para 20%. 
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Tabela 47 – Penetração e ganho energético das tecnologias veiculares em novos 

veículos 

Tecnologia Categoria de veículo 
% de melhoria em 

relação ao diesel 

convencional 
2015 2020 2025 2030 

% Controle de 

velocidade preditivo 

Entregas regionais/coletas 5,0 0,5 5,0 15,0 30,0 

Grandes distâncias 5,0 0,5 5,0 15,0 30,0 

Ônibus rodoviário 5,0 0,5 5,0 20,0 50,0 

Outros caminhões pesados N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 

% Formas de 

abastecimento 

alternativas 

Serviços municipais 15,0 0,5 5,0 7,5 10,0 

Entregas regionais/coletas 15,0 0,5 5,0 7,5 10,0 

Grandes distâncias 15,0 0,5 5,0 7,5 10,0 

Outros caminhões pesados N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 

% Ajuste automático 

da pressão do pneu 

Serviços/entregas (3.5 – 7.5t) 1,0 15,0 50,0 100,0 100,0 

Entregas urbanas/coletas 1,0 15,0 50,0 100,0 100,0 

Serviços municipais 1,0 15,0 50,0 100,0 100,0 

Entregas regionais/coletas 2,0 15,0 50,0 100,0 100,0 

Grandes distâncias 3,0 15,0 50,0 100,0 100,0 

Ônibus 1,0 15,0 50,0 100,0 100,0 

Ônibus rodoviário 2,0 15,0 50,0 100,0 100,0 

% Cabine com 

características 

aerodinâmicas 

Entregas regionais/coletas 6,5 85,0 95,0 100,0 100,0 

Grandes distâncias 5,0 85,0 95,0 100,0 100,0 

Outros caminhões pesados N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 

% Materiais leves 

Entregas urbanas/coletas 2,2 0,0 4,0 15,0 30,0 

Serviços municipais 4,7 0,0 4,0 15,0 30,0 

Entregas regionais/coletas 2,2 0,0 4,0 15,0 30,0 

Grandes distâncias 2,2 0,0 4,0 15,0 30,0 

Ônibus 6,0 0,0 4,0 15,0 30,0 

Ônibus rodoviário 2,4 0,0 4,0 15,0 30,0 

Outros caminhões pesados N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: AEA-Ricardo (2011) 
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Tabela 48 – Penetração e ganho energético das tecnologias veiculares na frota 

circulante 

Tecnologia Categoria de veículo 
% de melhoria em 

relação ao diesel 

convencional 
2015 2020 2025 2030 

% Pneus de baixa 

resistência ao 

rolamento 

Entregas regionais/coletas 2,5 55,0 97,0 100,0 100,0 

Grandes distâncias 5,0 55,0 97,0 100,0 100,0 

Ônibus rodoviário 5,0 55,0 97,0 100,0 100,0 

Outros caminhões pesados N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 

% Pneus largos 

individuais 

Entregas regionais/coletas 6,0 1,3 5,0 7,4 10,0 

Grandes distâncias 5,0 1,3 5,0 7,4 10,0 

Outros caminhões pesados N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 

% Caminhão reboque 

aerodinâmico 

Entregas regionais/coletas 11,0 0,5 7,0 24,0 40,0 

Grandes distâncias 11,0 3,0 12,0 32,0 60,0 

Outros caminhões pesados N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 

% Mud-flaps com 

redução de água 

Entregas regionais/coletas 2,0 2,0 5,0 10,0 20,0 

Grandes distâncias 3,5 2,0 5,0 10,0 20,0 

Outros caminhões pesados N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 

% Carroçaria com 

características 

aerodinâmicas 

Entregas regionais/coletas 1,0 0,1 1,0 9,0 20,0 

Grandes distâncias 0,4 1,0 10,0 15,0 25,0 

Outros caminhões pesados N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 

% Estrutura do veículo 

com características 

aerodinâmicas 

Entregas regionais/coletas 1,0 0,1 1,0 9,0 20,0 

Grandes distâncias 0,4 1,0 10,0 15,0 25,0 

Outros caminhões pesados N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 

% Extensões do 

reboque aerodinâmicas 

Entregas regionais/coletas 1,0 0,1 1,0 9,0 20,0 

Grandes distâncias 0,4 1,0 10,0 15,0 25,0 

Outros caminhões pesados N/A 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: AEA-Ricardo (2011) 

5.3.1.3 Adaptação ao caso brasileiro 

5.3.1.3.1 Adequação da frota 

Para replicar o cenário desenvolvido pelo estudo do AEA-Ricardo (2011), são 

necessárias as devidas adaptações à realidade brasileira de transporte rodoviário de 

carga. Primeiramente, foi necessária fazer a correspondência das categorias de veículos 

do AEA para os tipos de caminhões adotados pelo presente estudo. Para tal, utilizou-se 

a tabela disponibilizada pelo relatório sobre as distribuições de pesos brutos totais de 

cada categoria da frota, dividindo também entre veículos rígidos e articulados (Tabela 

49). Categorias de ônibus foram desconsideradas por fazerem parte do perfil de 
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transporte de passageiros. Tratores e veículos de serviços municipais também estão fora 

do escopo do transporte de carga. 

Tabela 49 – Distribuição da frota por PBT e categoria de veículo adotada pelo 

estudo da AEA 

PBT da frota por 

categoria AEA 
Serviços/entregas 

Entregas 

urbanas/coletas 

Entregas 

regionais/coletas 

Grandes 

distâncias 

Rígido <= 7,5t 100% 0% 0% 0% 

Rígido 7,5t - 12t 0% 65% 20% 0% 

Rígido 12t - 14t 0% 10% 25% 25% 

Rígido 14t - 20t 0% 0% 30% 25% 

Rígido 20t - 26t 0% 0% 25% 25% 

Rígido 26t - 28t 0% 0% 20% 35% 

Rígido 28t - 32t 0% 0% 0% 70% 

Rígido > 32t 0% 0% 0% 70% 

Articulado 14t - 20t 0% 0% 60% 25% 

Articulado 20t - 28t 0% 0% 40% 40% 

Articulado 28t - 34t 0% 0% 35% 45% 

Articulado 34t - 40t 0% 0% 25% 55% 

Articulado 40t - 50t 0% 0% 20% 60% 

Articulado 50t - 60t 0% 0% 0% 100% 

Fonte: AEA-Ricardo (2011) 

Veículos de serviços e entregas apresentam totalidade da frota com peso bruto inferior a 

7,5 toneladas. Desse modo, pode-se incluir nessa categoria tanto comerciais leves (PBT 

≤ 3,5t), quanto caminhões semileves (3,5t < PBT < 6t). Caminhões leves (6t ≤ PBT < 

10t), podem pertencer à categoria de entregas urbanas já que 65% dessa frota apresenta 

PBT entre 7,5t a 12t. Caminhões rígidos para entregas regionais/coletas apresentam 

cerca de metade da sua frota com PBT até 14t, podendo contemplar caminhões médios 

(10t a 15t). O restante de caminhões rígidos, os quais apresentam PBT superior a 14t, 

adicionados à frota articulada dessa categoria, só podem ser do tipo semipesado ou 

pesado. Como a maior parte está concentrada abaixo de 40 toneladas no seu peso bruto, 

eles se enquadram melhor como caminhões semipesados. Já os de grandes distâncias, 

devido ao seu perfil de entrega e por apresentar frota com articulação, podendo chegar 

até 60 toneladas, pertencem à categoria dos caminhões pesados. O resultado da 

correspondência encontra-se na Tabela 50. 
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Tabela 50 – Correspondência entre categorias de veículos adotadas pelo estudo do 

AEA e as do presente estudo 

Categoria de veículo adotada pelo AEA Categoria adotada pelo presente estudo 

Serviços/entregas Comerciais leves + Caminhões semileves 

Entregas urbanas/coletas Caminhões leves 

Entregas regionais/coletas Caminhões médios + Caminhões semipesados 

Grandes distâncias Caminhões pesados 

Fonte: Elaboração própria a partir de AEA-Ricardo (2011) e MMA (2014) 

5.3.1.3.2 Penetração de tecnologias 

No contexto brasileiro, a incorporação de inovações e medidas de eficientização 

veicular do mercado internacional sofreria atrasos − provocados pelos altos custos de 

aquisição, importação, desenvolvimento prolongado e aspectos burocráticos −, tornando 

mais tardia a implementação do cenário AEA, mesmo com o fortalecimento de políticas 

de eficiência energética para o transporte de carga rodoviário. Desse modo, é inferido 

um atraso de cinco anos em relação aos anos previstos pelas Tabela 46, Tabela 47 e 

Tabela 48 na penetração das tecnologias adotadas. O período de atraso foi definido de 

modo que o início de implementação de tecnologias coincida com o início do processo 

de migração de produtos estipulado pelo cenário de mudança de modal descrito na 

Seção 5.2.2. 

O estudo do AEA foi estimado para um horizonte de tempo de até 2030. Com o atraso 

inferido, há dados de penetração para até 2035 para o caso brasileiro. A projeção até 

2050 segue a tendência de crescimento na penetração de cada tecnologia para cada tipo 

de veículo nos últimos períodos, com base nas Tabela 46, Tabela 47 e Tabela 48. 

Os valores de potencial de redução de consumo para cada medida não são aditivos. Para 

calcular o benefício total adquirido por um pacote de tecnologias, utiliza-se a seguinte 

fórmula, conforme informa o estudo da NAS (NATIONAL RESEARCH COUNCIL 

(U.S.), 2010): 

                                                 

            

Onde RCi representa a redução no consumo da tecnologia i. 
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São considerados seis novos tipos de veículos: veículos de combustível misto (dual 

fuel), elétricos, híbridos, flywheel híbridos, híbridos hidráulicos e de propulsor 

pneumático. Todos esses possuem uma parcela de penetração no mercado, competindo 

com o veículo convencional de combustão interna. Para cada veículo, há um pacote de 

tecnologias poupadoras de energia, selecionadas segundo as descrições e restrições 

apresentadas na Seção 5.3.1.1. Assume-se que, em cada pacote, a tecnologia com um 

nível menor de penetração estará sempre presente nos veículos que possuem uma 

tecnologia com nível de penetração superior. É razoável supor que os veículos novos 

tentarão sempre agregar a maior quantidade de melhorias possível em um cenário de 

desafio em eficiência energética. 

5.3.1.3.3 Consumo específico para novos veículos 

Utilizando todos os dados apresentados e adaptados para o caso brasileiro, calcula-se a 

média ponderada entre penetração e eficiência para se chegar aos valores de consumo 

específico por categoria de veículo. O cálculo é realizado para novos veículos e para 

frota atual, a qual também apresentará medidas de eficientização. 

A Tabela 51 apresenta a evolução do consumo específico para novos caminhões 

comercializados. É importante frisar que a evolução do consumo específico de 1% a.a. 

estimado no cenário de referência para o modal, conforme estabelecido na Seção 

5.1.1.6, não está sendo contabilizado no presente cenário para o período de penetração 

das medidas de eficiência de modo a evitar dupla contagem de tecnologias que 

poderiam estar sendo empregadas no cenário de referência. 

Tabela 51 − Evolução da quilometragem por litro de diesel do modal rodoviário de 

carga para o cenário de eficiência veicular 

Categoria de veículo 2012 2020 2030 2040 2050 

Comerciais Leves 10,50 11,36 13,12 15,10 16,52 

Caminhões Semileves 9,10 9,85 11,37 13,08 14,32 

Caminhões Leves 5,60 6,14 7,36 9,06 9,64 

Caminhões Médios 5,60 6,39 6,72 7,22 8,29 

Caminhões Semipesados 3,40 3,88 4,08 4,38 5,03 

Caminhões Pesados 3,40 3,88 4,13 4,41 4,96 

Fonte: Elaboração própria 

As medidas de eficiência apresentadas pela Tabela 48 são implementadas em toda a 

frota comercializada até 2019, último ano antes da penetração de novos tipos de 
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veículos poupadores de energia, pois são medidas passíveis de serem implementadas 

apenas na frota atual. Desse modo, o consumo específico médio de cada tipo de veículo 

vendido desde 1970 até 2019 irá mudar a cada ano, conforme aumenta o nível de 

penetração dessas medidas. 

É interessante observar como evolui o consumo específico ao longo do tempo. 

Caminhões pesados apresentam tecnologias com menor potencial de redução de 

consumo se comparados a caminhões mais leves e comerciais leves. Desse modo, o 

consumo específico para essa categoria até o fim do horizonte de tempo não apresenta 

diferenças muito significativas se comparados ao cenário de referência. Boa parte da 

contribuição de tecnologias para veículos novos concentra-se em veículos mais leves. 

No entanto, veículos médios, semipesados e pesados são as únicas categorias com 

potencial de aplicação de tecnologias para a frota atual. Desse modo, há um benefício 

extra anual no total consumido se considerada a redução no consumo específico dessa 

frota vendida até 2019. 

De acordo com estudos da IEA, o potencial de incremento da eficiência para veículos 

pesados é de até 1,5% no horizonte 2010-2030. Analisando a evolução do consumo 

específico dos veículos pela Tabela 51 para o mesmo período, chega-se a um percentual 

superior a 1,2%, sem considerar a melhoria do consumo na frota atual. Desse modo, 

conclui-se que o aumento da eficiência ao longo desse período está compreendida em 

um limite considerado aceitável por fontes oficiais referentes ao setor no Brasil. 

5.3.1.4 Venda de veículos, curva de sucateamento, intensidade de uso, 

fator de carregamento, capacidade 

Todas as informações do presente cenário só influenciam no consumo específico de 

veículos novos e veículos atuais. Desse modo, dados referentes à vendas, curva de 

sucateamento, quilometragem média percorrida por veículo, evolução do fator de 

carregamento e capacidade do veículo permanecem com as mesmas premissas 

apresentadas pelo cenário de referência na Seção 5.1.1. Assim, o total de carga 

transportada pelo modal anualmente não sofre influências e é equivalente ao do cenário 

de referência. 
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5.3.2 Demais Modais 

Conforme já mencionado anteriormente, deseja-se calcular o consumo de combustível 

ao longo do horizonte de tempo com base em uma maior eficientização da frota veicular 

do modal rodoviário. As demais vias seguem um padrão tendencial. Desse modo, para 

os modais ferroviário, aquaviário e aéreo são utilizadas as mesmas premissas 

apresentadas no cenário de Referência, na Seção 5.1 para a realização das projeções. 
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6. Análise dos resultados 

Após o estabelecimento de todas as premissas e elaboradas as projeções, foi possível 

chegar aos resultados finais para cada cenário. Nessa seção são apresentados e 

analisados esses valores obtidos, são comparados os cenários e sugeridas ações para a 

implementação da política com maior potencial de redução no consumo de energia e 

mitigação de GEE. 

6.1 Resultados obtidos 

São apresentados aqui os valores obtidos pelas projeções por modal descritas na Seção 

5, para cada cenário abordado. Os resultados são referentes a três aspectos: carga 

transportada, consumo de combustível e emissão de GEE. Vale lembrar que no caso do 

óleo diesel, mantém-se a proporção de 7% de biodiesel na composição do combustível. 

Para o cenário de referência, os resultados de carga e consumo são detalhados por 

categorias de veículos (para o modal rodoviário), concessionária (para o ferroviário) e 

tipo de navegação (aquaviário). Para os demais cenários, os valores são apresentados de 

forma agregada por modal,  já que as proporções de participação dessas categorias (com 

exceção do tipo de navegação no cenário baseado no PNLT) se mantêm iguais aos de 

referência. 

6.1.1 Cenário Referência 

6.1.1.1 Carga transportada 

A quantidade de carga transportada refere-se ao efeito atividade do setor. A 

metodologia aplicada apresenta como resultado para a movimentação de carga para o 

modal rodoviário os valores da Tabela 52. 
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Tabela 52 – Quantidade, em milhões de TKU, de carga transportada pelo modal 

rodoviário no cenário de referência 

Categoria de veículo 2012 2020 2030 2040 2050 

Comerciais Leves 4.708 8.598 12.343 14.748 16.698 

Caminhões Semileves 5.864 6.735 7.510 7.790 7.938 

Caminhões Leves 57.320 72.695 89.859 98.353 102.963 

Caminhões Médios 81.071 85.548 94.602 99.931 102.954 

Caminhões Semipesados 220.857 332.673 438.465 487.133 509.017 

Caminhões Pesados 392.780 693.506 964.422 1.086.638 1.138.513 

TOTAL 762.600 1.199.756 1.607.202 1.794.593 1.878.082 

Fonte: Elaboração própria 

Como pode-se observar, a projeção é de que a quantidade de carga para o modal 

rodoviário irá mais que dobrar no período compreendido ente 2012 e 2050. Essa 

evolução se dá principalmente pela taxa de crescimento de vendas de veículos novos, já 

que todos as outras variáveis permanecem constantes e o fator de carregamento decresce 

de maneira branda ao longo do tempo. 

Os dados de carga transportadas para o modal ferroviário se configuram conforme 

mostra a Tabela 53. 

Tabela 53 – Quantidade, em milhões de TKU, de carga transportada pelo modal 

ferroviário no cenário de referência 

Concessionária 2012 2020 2030 2040 2050 

ALLMN 19.451 29.672 46.918 69.797 100.186 

ALLMO 1.704 2.279 3.426 4.678 6.402 

ALLMP 4.234 5.601 8.979 13.614 19.749 

ALLMS 16.297 22.674 36.237 54.655 79.257 

EFC 93.577 159.131 239.367 323.275 439.875 

EFVM 77.152 112.283 169.819 232.126 318.817 

FCA 16.681 25.493 40.642 61.199 89.096 

FERROESTE 190 220 348 517 743 

FNS 2.322 3.474 5.479 8.067 11.497 

FTC 190 326 572 961 1.485 

MRS 62.408 95.603 145.084 199.449 275.167 

TLSA 702 775 1.273 1.974 2.934 

TOTAL 294.909 457.530 698.144 970.313 1.345.209 

Fonte: Elaboração própria 
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Para o transporte ferroviário, espera-se que a carga movimentada aumente em relação a 

outros modais devido ao incremento na demanda de bens transportados pelas 

concessionárias (principalmente minério de ferro e produtos agrícolas). Programas 

voltados para o aumento da infraestrutura dessa via (descritos na Seção 2.2.1) 

permitiriam a expansão de suas atividades. 

Para o modal aquaviário, pela multiplicação entre os valores de distância e toneladas 

transportadas anualmente por mercadoria, é obtida a quantidade de TKU movimentadas 

desse bem. O total de TKU é a soma desses produtos ano a ano, dado pela Tabela 54. 

Tabela 54 – Quantidade, em milhões de TKU, de carga transportada pelo modal 

aquaviário no cenário de referência 

Tipo de transporte 2012 2020 2030 2040 2050 

Hidroviário 61.633 75.987 97.637 117.106 132.455 

Cabotagem 146.711 209.352 294.199 359.337 390.826 

TOTAL 208.344 285.339 391.836 476.443 523.281 

Fonte: Elaboração própria 

A cabotagem continua com alta participação dentre as vias navegáveis, dadas as grandes 

distâncias percorridas pela costa de porto a porto. 

A quantidade de carga para o modal aéreo é calculada pela projeções de exportações e 

importações de mercadorias. Os cálculos realizados são apresentados pela Tabela 55. 

Tabela 55 – Quantidade, em milhões de TKU, de carga transportada pelo modal 

aéreo no cenário de referência 

Ano 2012 2020 2030 2040 2050 

TOTAL 8.956 12.458 12.888 12.327 12.757 

Fonte: Elaboração própria 

Percebe-se que o crescimento da atividade aérea não é tão alto quanto para outros 

modais. Em quase 40 anos, o crescimento total foi de apenas 42%. 

Por fim, a Tabela 56 consolida o total de carga transportada por modal. A atividade total 

de carga crescerá quase 200% no período compreendido entre 2012 a 2050. Esse 

crescimento geral é mantido igual para todos os cenários. 
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Tabela 56 – Quantidade, em milhões de TKU, de carga transportada por modal no 

cenário de referência 

Modal 2012 2020 2030 2040 2050 

Rodoviário 762.600 1.199.756 1.607.202 1.794.593 1.878.082 

Ferroviário 294.909 457.530 698.144 970.313 1.345.209 

Hidroviário 208.344 285.339 391.836 476.443 523.281 

Aéreo 8.956 12.458 12.888 12.327 12.757 

TOTAL 1.274.808 1.955.083 2.710.070 3.253.676 3.759.330 

Fonte: Elaboração própria 

6.1.1.2 Consumo de combustível 

Conforme mencionado, o combustível utilizado no transporte de carga rodoviário é 

essencialmente óleo diesel. Segundo o modelo, os resultados obtidos para o consumo 

são apresentados na Tabela 57. 

Tabela 57 – Consumo, em mil litros, de óleo diesel consumido pelo modal 

rodoviário no cenário de referência 

Categoria de veículo 2012 2020 2030 2040 2050 

Comerciais Leves 544.752 871.684 1.179.072 1.410.693 1.601.799 

Caminhões Semileves 554.299 633.217 691.156 721.925 739.358 

Caminhões Leves 4.538.494 5.306.916 6.110.215 6.650.002 6.945.750 

Caminhões Médios 4.036.639 3.938.781 4.127.048 4.366.952 4.508.048 

Caminhões Semipesados 14.417.312 20.179.298 25.532.679 28.673.968 30.188.761 

Caminhões Pesados 12.513.462 20.982.798 28.720.701 33.078.341 35.077.424 

TOTAL 36.604.958 51.912.694 66.360.871 74.901.879 79.061.140 

Fonte: Elaboração própria 

A ordem de grandeza do consumo total para o transporte rodoviário está em 

conformidade com planos que preveem o consumo de energia para o setor de 

transportes, como o PNE 2050, o qual afirma que, até 2050, esse modal consumirá 

85.632 ktep de óleo diesel, equivalente a 100.981.132 mil litros desse combustível 

(EPE, 2014c). Como foram consideradas premissas mais conservadoras em relação ao 

crescimento de vendas de veículos, dentre outras variáveis, não era de se esperar que os 

valores fossem equivalentes (considera-se também o fato de o plano contemplar o 

consumo proveniente de ônibus), porém a mesma ordem de grandeza tem a função de 

constatar que não há extrapolações na composição do cenário que provocasse grandes 

distorções nos resultados. 
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O consumo por concessionária ferroviária é dado pela Tabela 58. 

Tabela 58 – Consumo, em mil litros, de óleo diesel consumido pelo modal 

ferroviário no cenário de referência 

Concessionária 2012 2020 2030 2040 2050 

ALLMN 166.485 65.615 93.830 126.239 163.876 

ALLMO 18.890 33.844 46.023 56.834 70.342 

ALLMP 38.225 73.263 106.223 145.664 191.099 

ALLMS 145.385 196.295 283.716 387.003 507.548 

EFC 191.521 310.731 422.715 516.305 635.354 

EFVM 215.511 291.029 398.071 492.096 611.250 

FCA 176.072 265.317 382.525 520.940 685.887 

FERROESTE 2.845 2.837 4.052 5.448 7.074 

FNS 9.175 13.285 18.950 25.234 32.525 

FTC 1.298 2.039 3.242 4.922 6.881 

MRS 282.138 392.520 538.723 669.773 835.689 

TLSA 9.619 11.250 16.716 23.437 31.506 

TOTAL 1.257.166 1.658.025 2.314.784 2.973.897 3.779.031 

Fonte: Elaboração própria 

Como o consumo específico por concessionária é mantido constante pelo horizonte de 

tempo, a participação de cada operador no consumo não mudou ao longo dos anos. O 

consumo total apresenta um crescimento similar ao aumento da atividade do modal. 

O consumo por cada tipo de navegação do modal aquaviário é dado pela Tabela 59. 

Tabela 59 – Consumo, em mil litros, de combustível consumido pelo modal 

aquaviário no cenário de referência 

Tipo de navegação 2012 2020 2030 2040 2050 

Hidroviário 

(óleo diesel) 
308.164 379.935 488.185 585.531 662.274 

Cabotagem 

(óleo combustível) 
674.870 963.020 1.353.316 1.652.951 1.797.801 

Fonte: Elaboração própria 

Assume-se que o hidroviário consome essencialmente óleo diesel marítimo e a 

cabotagem, óleo combustível marítimo. A quantidade de energia consumida pelo modal 

passou de 909 ktep para 2.286 ktep de 2012 a 2050. Esses valores são 

significativamente mais baixos se comparados ao rodoviário, modal com maior 

intensidade energética e maior participação na matriz. 
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O modal aéreo consome querosene de aviação e gasolina de aviação. Os valores até 

2050 do gasto energético pela atividade aérea estão disponibilizados na Tabela 60. 

Tabela 60 – Quantidade, em mil litros, de combustível consumido pelo modal aéreo 

no cenário de referência 

Combustível 2012 2020 2030 2040 2050 

QAV 3.737.243 5.198.816 5.378.079 5.143.896 5.323.490 

Gasolina de aviação 411.965 573.078 592.839 567.024 586.821 

Fonte: Elaboração própria 

Nota-se que, dada a expansão relativamente baixa do modal, não há mudanças 

significativas no consumo de ambos os combustíveis. 

Por fim, a Tabela 61 consolida os dados de consumo por modal. Por tratar de vários 

tipos de combustível diferentes, com intensidades energéticas distintas, os valores foram 

convertidos para ktep, de modo a realizar uma comparação mais adequada entre as 

quantidades de energia gastas por cada modal. 

Tabela 61 − Quantidade, em ktep, de combustível consumido por modal no cenário 

de referência 

Modal 2012 2020 2030 2040 2050 

Rodoviário 31.041 44.022 56.274 63.517 67.044 

Ferroviário 1.066 1.406 1.963 2.522 3.205 

Aquaviário 909 1.246 1.712 2.082 2.286 

Aéreo 3.386 4.711 4.873 4.661 4.824 

TOTAL 36.402 51.384 64.822 72.781 77.358 

Fonte: Elaboração própria 

O modal rodoviário, por apresentar intensidade energética relativamente elevada e ser 

predominante na matriz de carga, é o responsável pelo maior consumo de energia. Ele 

continua permanecendo como o principal meio de transporte, portanto essa relação não 

muda ao longo do tempo. Conforme já mencionado na Seção 2.1, o modal aéreo é o 

mais energointensivo dentre todos. Desse modo, mesmo com a sua baixa participação 

na matriz, ele segue como o segundo maior consumidor de energia na atividade de 

carga. A energia consumida pelos transportes ferroviário e hidroviário seguem 

relativamente baixas, dada uma expansão pouco impactante por parte desses modais. 
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6.1.1.3 Emissões de GEE 

Por serem diretamente proporcionais ao consumo de combustível e não haver mudanças 

nos fatores de emissão, as quantidades de GEE emitidas apresentam o mesmo 

crescimento que as variações de energia consumida por cada modal. As quantidades de 

CO2, CH4, N2O e CO2equivalente para cada modal são dados pela Tabela 62. 

Tabela 62 − Quantidade, em toneladas, de GEE emitido por modal no cenário de 

referência 

Modal GEE 2012 2020 2030 2040 2050 

Rodoviário 

CO2 95.772.624 135.823.539 173.625.518 195.972.075 206.854.297 

CH4 8.301 11.769 15.042 16.975 17.914 

N2O 780 1.106 1.414 1.596 1.684 

CO2eq 95.773.022 135.824.103 173.626.239 195.972.888 206.855.156 

Ferroviário 

CO2 3.289.228 4.338.030 6.056.364 7.780.856 9.887.396 

CH4 223 294 411 528 671 

N2O 27 35 49 63 81 

CO2eq 3.289.239 4.338.044 6.056.384 7.780.881 9.887.428 

Aquaviário 

CO2 2.881.815 3.955.789 5.439.354 6.615.566 7.261.836 

CH4 190 261 358 436 479 

N2O 23 31 43 52 57 

CO2eq 2.881.824 3.955.801 5.439.371 6.615.587 7.261.859 

Aéreo 

CO2 10.017.226 13.934.796 14.415.287 13.787.589 14.268.969 

CH4 71 99 102 98 101 

N2O 284 394 408 390 404 

CO2eq 10.017.230 13.934.802 14.415.294 13.787.595 14.268.975 

Fonte: Elaboração própria 

A emissão de gases poluentes, principalmente de CO2, cresce no setor de forma 

alarmante, dada a concentração das atividades de transporte de carga por caminhões, os 

mais poluidores da matriz. Constata-se a necessidade da adoção de ações de mitigação 

para promover um transporte de carga mais sustentável. 

6.1.2 Cenário de Mudança de Modal baseado no PNLT 

Como a construção desse cenário ocorre de maneira mais global, dados de carga, 

consumo e emissões não são detalhados em categorias existentes por modal (tais como 

tipo de veículo no transporte rodoviário ou concessionária no ferroviário). Considera-se 
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que as participações de tais categorias no transporte de carga permanece a mesma que 

para o cenário referência. 

6.1.2.1 Carga transportada 

Os valores de TKU são calculados pelos devidos ajustes nas projeções do cenário do 

PNLT. Todos os cálculos de intensidade de uso, fator de carregamento, capacidade, 

curva de sucateamento, projeção de commodities, dentre outros parâmetros estão 

embutidos no estudo realizado pelo plano para a obtenção final da carga. Os resultados 

para a quantidade de TKU transportada por modal são dados pela Tabela 63. 

Tabela 63 – Quantidade, em milhões de TKU, de carga transportada por modal no 

cenário de mudança de modal baseado no PNLT 

Modal 2012 2020 2030 2040 2050 

Rodoviário 762.600 1.008.727 1.277.298 1.448.005 1.574.040 

Ferroviário 294.909 578.913 918.268 1.212.493 1.534.045 

Hidroviário 208.344 354.984 501.616 580.851 638.487 

Aéreo 8.956 12.458 12.888 12.327 12.757 

TOTAL 1.274.808 1.955.083 2.710.070 3.253.676 3.759.330 

Fonte: Elaboração própria 

Verifica-se que a participação do ferroviário praticamente equipara-se ao rodoviário na 

quantidade de carga transportada. Resulta-se das políticas abordadas pelo plano para a 

expansão das atividades de outros modais e criação de uma malha mais estruturada que 

possa atender à demanda por produtos mais adequados para serem transportados a 

longas distâncias. 

6.1.2.2 Consumo de combustível 

Conforme mencionado, os consumos específicos são iguais aos do cenário de 

referência. Para calcular o consumo para o modal rodoviário, já que não trabalha-se 

nesse cenário com intensidade de uso, curva de sucateamento e capacidade, utiliza-se a 

relação entre consumo de diesel por TKU transportado por categoria de veículo, 

calculada no cenário de referência. Os valores por modal são dados pela Tabela 64. 



115 

 

Tabela 64 – Quantidade, em ktep, de combustível consumido por modal no cenário 

de mudança de modal baseado no PNLT 

Modal 2012 2020 2030 2040 2050 

Rodoviário 31.041 37.013 44.723 51.250 56.190 

Ferroviário 1.066 1.779 2.582 3.151 3.654 

Hidroviário 909 1.547 2.185 2.527 2.774 

Aéreo 3.386 4.711 4.873 4.661 4.824 

TOTAL 36.402 45.049 54.363 61.589 67.442 

Fonte: Elaboração própria 

Mesmo com a mesma quantidade total de carga movimentada que o cenário de 

referência, a mudança estrutural na atividade tem o potencial de reduzir o consumo total 

de energia de maneira significativa, dada uma menor participação de rodovias, meio de 

transporte mais intensivo em energia. 

6.1.2.3 Emissões de GEE 

A Tabela 65 mostra a quantidade de poluentes emitidos pelo consumo de combustíveis. 
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Tabela 65 – Quantidade, em toneladas, de GEE emitido por modal no cenário de 

mudança de modal baseado no PNLT 

Modal GEE 2012 2020 2030 2040 2050 

Rodoviário 

CO2 95.772.624 114.197.282 137.986.109 158.124.186 173.366.718 

CH4 8.301 9.895 11.954 13.697 15.014 

N2O 780 930 1.124 1.287 1.412 

CO2eq 95.773.022 114.197.756 137.986.682 158.124.843 173.367.438 

Ferroviário 

CO2 3.289.228 5.488.921 7.965.930 9.722.879 11.275.360 

CH4 223 372 541 660 765 

N2O 27 45 65 79 92 

CO2eq 3.289.239 5.488.939 7.965.956 9.722.911 11.275.397 

Aquaviário 

CO2 2.881.815 4.902.239 6.921.522 7.996.933 8.767.957 

CH4 190 324 457 529 581 

N2O 23 39 55 63 70 

CO2eq 2.881.824 4.902.255 6.921.544 7.996.958 8.767.985 

Aéreo 

CO2 10.017.226 13.934.796 14.415.287 13.787.589 14.268.969 

CH4 71 99 102 98 101 

N2O 284 394 408 390 404 

CO2eq 10.017.230 13.934.802 14.415.294 13.787.595 14.268.975 

Fonte: Elaboração própria 

Com o aumento da participação de modais mais eficientes, menos GEE são emitidos. O 

modal rodoviário ainda possui a maior participação nas emissões, mesmo transportando 

uma quantidade de carga equivalente ao ferroviário, dada a alta intensidade energética 

do transporte por caminhões. 

6.1.3 Cenário de Mudança de Modal por Migração de Produtos 

Esse cenário consiste na migração de parte da carga rodoviária para o transporte por 

hidrovias, cabotagem e ferrovias, baseada em fontes da literatura. 

6.1.3.1 Carga transportada 

A Tabela 66 apresenta a quantidade de TKU transportada por cada modal, considerado a 

migração de carga. 
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Tabela 66 – Quantidade, em milhões de TKU, de carga transportada por modal no 

cenário de mudança de modal por migração de produtos 

Modal 2012 2020 2030 2040 2050 

Rodoviário 762.600 1.190.479 1.558.259 1.708.950 1.759.865 

Ferroviário 294.909 460.042 716.303 999.814 1.397.309 

Hidroviário 208.344 292.104 422.620 532.586 589.399 

Aéreo 8.956 12.458 12.888 12.327 12.757 

TOTAL 1.274.808 1.955.083 2.710.070 3.253.676 3.759.330 

Fonte: Elaboração própria 

A participação de modais ferroviário e hidroviário se intensificam em detrimento do 

rodoviário. A quantidade de TKU transportada pelo modal aéreo permanece a mesma. 

6.1.3.2 Consumo de combustível 

A quantidade de energia gasta com a adoção de uma política de mudança de modal por 

migração de produtos é dada pela Tabela 67. 

Tabela 67 − Quantidade, em ktep, de combustível consumido por modal no cenário 

de mudança de modal por migração de produtos 

Modal 2012 2020 2030 2040 2050 

Rodoviário 31.041 43.682 54.560 60.486 62.824 

Ferroviário 1.066 1.406 1.963 2.522 3.205 

Hidroviário 909 1.246 1.712 2.082 2.286 

Aéreo 3.386 4.711 4.873 4.661 4.824 

TOTAL 36.402 51.044 63.108 69.750 73.138 

Fonte: Elaboração própria 

Na elaboração desse cenário, espera-se uma economia de energia provocada pela 

redução do papel de caminhões no transporte de carga, porém de modo mais 

conservador em comparação com o cenário baseado no PNLT. O rodoviário continua 

sendo o modal com maior consumo energético. 

6.1.3.1 Emissões de GEE 

As emissões provenientes do consumo apresentado anteriormente estão disponibilizadas 

na Tabela 68. 
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Tabela 68 – Quantidade, em toneladas, de GEE emitido por modal no cenário de 

mudança de modal por migração de produtos 

Modal GEE 2012 2020 2030 2040 2050 

Rodoviário 

CO2 95.772.624 134.773.247 168.338.225 186.619.685 193.833.635 

CH4 8.301 11.678 14.584 16.165 16.787 

N2O 780 1.097 1.371 1.520 1.578 

CO2eq 95.773.022 134.773.807 168.338.924 186.620.460 193.834.439 

Ferroviário 

CO2 3.289.228 4.338.030 6.056.364 7.780.856 9.887.396 

CH4 223 294 411 528 671 

N2O 27 35 49 63 81 

CO2eq 3.289.239 4.338.044 6.056.384 7.780.881 9.887.428 

Aquaviário 

CO2 2.881.815 3.955.789 5.439.354 6.615.566 7.261.836 

CH4 190 261 358 436 479 

N2O 23 31 43 52 57 

CO2eq 2.881.824 3.955.801 5.439.371 6.615.587 7.261.859 

Aéreo 

CO2 10.017.226 13.934.796 14.415.287 13.787.589 14.268.969 

CH4 71 99 102 98 101 

N2O 284 394 408 390 404 

CO2eq 10.017.230 13.934.802 14.415.294 13.787.595 14.268.975 

Fonte: Elaboração própria 

Emissões totais são reduzidas pelo menor consumo de energia em relação ao cenário 

tendencial. No entanto, o modal rodoviário ainda contribui para a maior quantidade de 

poluentes lançados na atmosfera. 

6.1.4 Cenário de Eficiência Veicular 

A construção desse cenário é dada pela implementação de tecnologias poupadoras de 

energia em veículos atuais e novos. As medidas são exclusivas para o modal rodoviário, 

já que este, com grande intensidade energética e maior participação na matriz, possui 

um potencial grande na economia total de combustível. 

6.1.4.1 Carga 

Não há mudanças na estrutura da matriz de transportes para o cenário de eficiência. 

Dessa forma, a Tabela 69 apresenta os mesmos valores de carga por modal que o 

cenário de referência. 
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Tabela 69 − Quantidade, em milhões de TKU, de carga transportada por modal no 

cenário de eficiência veicular 

Modal 2012 2020 2030 2040 2050 

Rodoviário 762.600 1.199.756 1.607.202 1.794.593 1.878.082 

Ferroviário 294.909 457.530 698.144 970.313 1.345.209 

Hidroviário 208.344 285.339 391.836 476.443 523.281 

Aéreo 8.956 12.458 12.888 12.327 12.757 

TOTAL 1.274.808 1.955.083 2.710.070 3.253.676 3.759.330 

Fonte: Elaboração própria 

6.1.4.1 Consumo de combustível 

O consumo energético para uma política de eficiência veicular é apresentado pela 

Tabela 70. 

Tabela 70 − Quantidade, em ktep, de combustível consumido por modal no cenário 

de eficiência veicular 

Modal 2012 2020 2030 2040 2050 

Rodoviário 31.041 43.040 47.715 55.967 63.463 

Ferroviário 1.066 1.406 1.963 2.522 3.205 

Hidroviário 909 1.246 1.712 2.082 2.286 

Aéreo 3.386 4.711 4.873 4.661 4.824 

TOTAL 36.402 50.402 56.263 65.232 73.777 

Fonte: Elaboração própria 

O consumo de combustível para os modais ferroviário, aquaviário e aéreo permanece o 

mesmo que para o cenário de referência, já que as medidas de eficiência concentram-se 

no modal rodoviário. O consumo geral torna-se menos intenso dada a alta participação 

dessa via de transporte, representando um grande potencial de economia de energia. 

Vale comentar sobre o fato de que a maior redução no consumo provém principalmente 

de caminhões pesados e semipesados, dada a sua alta participação no transporte 

rodoviário de carga. 

6.1.4.2 Emissões de GEE 

As emissões de GEE dadas pela adoção da política de eficiência veicular são 

apresentadas pela Tabela 71. As tecnologias implementadas favorecem a redução de 

emissões de poluentes exclusivamente para o transporte rodoviário. Até 2050, percebe-

se que a implementação de tecnologias em veículos atuais e a penetração de novos 
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veículos mais eficientes contribui para a mitigação de GEE, se comparado com o 

cenário de referência. 

Tabela 71 − Quantidade, em toneladas, de GEE emitido por modal no cenário de 

eficiência veicular 

Modal GEE 2012 2020 2030 2040 2050 

Rodoviário 

CO2 95.772.624 132.792.951 147.218.126 172.679.735 195.806.745 

CH4 8.301 11.505 12.749 14.955 16.959 

N2O 780 1.081 1.199 1.406 1.594 

CO2eq 95.773.022 132.793.502 147.218.737 172.680.452 195.807.557 

Ferroviário 

CO2 3.289.228 4.338.030 6.056.364 7.780.856 9.887.396 

CH4 223 294 411 528 671 

N2O 27 35 49 63 81 

CO2eq 3.289.239 4.338.044 6.056.384 7.780.881 9.887.428 

Aquaviário 

CO2 2.881.815 3.955.789 5.439.354 6.615.566 7.261.836 

CH4 190 261 358 436 479 

N2O 23 31 43 52 57 

CO2eq 2.881.824 3.955.801 5.439.371 6.615.587 7.261.859 

Aéreo 

CO2 10.017.226 13.934.796 14.415.287 13.787.589 14.268.969 

CH4 71 99 102 98 101 

N2O 284 394 408 390 404 

CO2eq 10.017.230 13.934.802 14.415.294 13.787.595 14.268.975 

Fonte: Elaboração própria  

6.2 Comparação entre os cenários 

Os resultados obtidos servem de alicerce para a definição do cenário com maior 

potencial de redução no consumo de energia e mitigação de GEE para a atividade de 

transporte de carga. 
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Figura 25 – Comparação entre as matrizes de carga de 2050 dos cenários 

Fonte: Elaboração própria 

A Figura 25 apresenta uma comparação gráfica entre as matrizes projetadas para 2050 

de cada cenário construído. Para todos os casos, não é esperado um crescimento relativo 

para o transporte de carga aéreo, entrando em consonância com as projeções elaboradas 

pelo relatório de Demanda de Energia, o qual afirma que, apesar do crescimento 

previsto para a atividade de carga aérea, sua participação na matriz de transportes deve 

continuar extremamente reduzida, uma vez que trata-se de um transporte mais caro e 

utilizado para uma demanda específica, de produtos de baixo peso e volume e com 

maior valor agregado (EPE 2014c). Cenários de mudança de modal não favorecem uma 

expansão desse modal, dado que é o mais energointensivo dentre todos. Já o de 
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eficientização da frota não prevê mudanças na matriz em comparação com o cenário 

referência. 

O cenário de mudança de modal baseado no PNLT apresenta uma menor participação 

do modal rodoviário, quase equiparada ao ferroviário, que se expandiu assim como o 

transporte por hidrovias e cabotagem. O transporte aéreo torna-se praticamente 

desprezível em todos os casos frente ao crescimento das outras vias. 

Sob a perspectiva de gestão e planejamento da atividade de transporte de carga, o 

cenário baseado no PNLT é o mais interessante,  já que integra melhor a participação de 

outros modais mais apropriados para as dimensões territoriais brasileiras e para as 

longas distâncias percorridos por determinados bens. No entanto, o critério de seleção 

do melhor cenário baseia-se na energia total consumida. Considerando que os consumos 

específicos de cada modal são os mesmos para os cenários referência, mudança de 

modal baseado no PNLT e mudança de modal por migração de produtos, é de se esperar 

que o cenário baseado no PNLT apresente o menor consumo de combustível dentre os 

três. Porém, ainda é necessária a comparação com o cenário de eficiência veicular. 

A Figura 26 compara o consumo de energia do transporte de carga total entre os 

diferentes cenários. 
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Figura 26 − Consumo de energia total por cenário 

Fonte: Elaboração própria 

Conforme era de se esperar, o maior consumo de energia ao longo do tempo ocorre para 

o cenário de referência, onde presume-se que o transporte de carga segue de maneira 

tendencial. Já o cenário menos energointensivo é o que adota o plano elaborado pelo 

PNLT, dadas as significativas mudanças estruturais na matriz, que beneficia modais 

mais eficientes. 

É interessante observar que o cenário de migração de produtos é conservador em 

relação à política de mudança de modal, porém é suficiente para apresentar um mesmo 

nível de consumo de uma política agressiva de eficiência de veicular no final do 

horizonte de tempo. Nota-se que o cenário de eficiência inicialmente apresenta um 

potencial de redução no consumo. Porém, à medida que a penetração das tecnologias 

veiculares no mercado vai sendo saturada, ele vai diminuindo, fazendo com que a 

energia gasta nesse cenário se equipare à apresentada por um modelo de menor 

participação do modal rodoviário, mesmo que de forma branda. Portanto, apesar de 

apresentar uma economia de energia maior para o horizonte de tempo de até 2050, após 

esse período esse ganho energético é exaurido, sendo preterido a uma política que preze 

mais a troca de modais. 
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A economia gerada entre a escolha de uma política de eficiência veicular em relação ao 

cenário de referência é de 197.336 ktep; para o cenário de mudança de modal por 

migração de produtos, esse ganho é de 72.339 ktep; a maior economia provém do 

cenário baseado no PNLT, com uma política de mudança na matriz de carga mais 

agressiva, chegando a 337.490 ktep. 

Desse modo, conclui-se que uma redução na participação do modal rodoviário sendo 

compensada pelo aumento das atividades de meios de transporte mais eficientes como 

ferroviário, hidroviário e cabotagem é a política mais interessante dentre as analisadas 

para garantir um menor consumo de energia do setor de transportes de carga. Verifica-

se então que o efeito estrutura prevalece sobre o efeito intensidade como mais 

impactante no uso final de energia para o setor pela análise realizada. 

A Figura 27 apresenta o potencial de redução na emissão de CO2 equivalente com a 

adoção do cenário baseado no PNLT. 

 

Figura 27 − Comparação entre as emissões de CO2 equivalente do cenário de 

referência e do cenário de mudança de modal baseado no PNLT 

Fonte: Elaboração própria 

Nota-se as discrepância nas emissões anuais de cada cenário, porém é interessante 

atentar para o valor acumulado ao longo do horizonte do tempo: uma política com base 

no PNLT possui o potencial de reduzir cerca de 1,040 bilhões de toneladas de CO2 

equivalente emitidas pelo transporte de carga até 2050. É uma ação que, além de tornar 
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o setor mais diversificado e contribuir para a logística do país − em relação a custos, 

integração e eficiência nas operações −, contribui para a pauta de eficiência energética, 

meio ambiente e sustentabilidade. 

6.3 Propostas de incentivo à adoção do cenário com maior 

potencial de redução de consumo de energia 

Para a implementação de medidas que objetivem uma participação maior dos modais 

aquaviário e ferroviário em detrimento do transporte por rodovias, são necessários 

incentivos por parte do governo e de agentes interessados. Essa seção tem o intuito de 

contribuir com propostas de ação que poderiam permitir a implementação de medidas 

que favoreçam a concretização de um cenário mais próximo possível do elaborado pelo 

PNLT. Algumas foram inspiradas em experiências internacionais, outras são adaptações 

de estudos brasileiros e o restante foi resultado de uma análise do sistema de transportes 

como um todo. 

O boletim econômico disponibilizado no sítio do CNT apresenta valores agregados de 

investimentos diretos da União no setor de transportes. Ele mostra que, do total pago − 

correspondente a R$ 1,37 bilhões de reais − 88,5% é destinado à infraestrutura 

rodoviária (CNT, 2016). Para que haja o desenvolvimento ferroviário e aquaviário, 

deve-se reverter esse quadro e executar um melhor planejamento que permita uma 

matriz de carga mais diversificada e integrada. De modo geral, devem ser incentivadas 

propostas de investimento e assistência de crédito a empreendimentos voltados para a 

logística, por meio de parcerias público-privadas, porém focadas na expansão de modais 

mais eficientes. Nesse sentido, deve-se evitar um processo burocrático e agilizar os 

acordos e contratos entre os agentes interessados. 

Conforme explicitado na Seção 2.1, há uma fragmentação do sistema de transportes, 

com entidades operando de forma independente. Deve-se trabalhar na maior 

coordenação entre os diferentes órgãos para a melhoria da qualidade e confiabilidade 

das operações, diminuição da burocracia e mais agilidade nos processos logísticos para 

as transportadoras. Para tanto, sugere-se a organização de mais encontros e fóruns 

anuais entre as partes interessadas que promovam debates sobre questões relevantes 

para a logística e otimização sobre o sistema de transportes de forma integrada. 
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Com o objetivo de aprimorar o sistema ferroviário e torná-lo mais competitivo perante 

outros modais, propõe-se um modelo de financiamento que permita reduzir o custo 

médio de capital e viabilize investimentos privados em ativos ferroviários. Deve-se 

estimular a realização de investimentos na modernização e ampliação das ferrovias 

brasileiras, na venda de máquinas, equipamentos e outros bens, quando adquiridos ou 

importados pelas concessionárias para uso exclusivo em ferrovias. Haveria então uma 

suspensão do IPI, imposto de importação, PIS e COFINS e ICMS. 

Os órgãos reguladores da atividade ferroviária devem ser responsáveis por criar regras 

que propiciem o investimento das concessionárias em fatores que melhorem a eficiência 

do modal, dado que não se pode esperar o interesse e melhoria de um sistema que não 

ofereça perspectivas de saúde financeira para seus operadores. 

Para garantir que o sistema ferroviário não se deteriore nos últimos anos de concessão, 

deve-se ressarcir os investimentos em superestrutura feitos pelas concessionárias ao 

final do período de concessão. Com a finalidade de aliviar gargalos de infraestrutura e 

aumentar a eficiência operacional, propõe-se a recuperação e construção, por meio de 

parecerias público-privadas, de alternativas aos trechos críticos. 

Questões ligadas à segurança também são importantes para tornar o meio de transporte 

atrativo. Destaca-se a importância do aperfeiçoamento dos indicadores de desempenho 

monitorados pelo poder concedente: a proposta é modificar alguns indicadores de modo 

a permitir um controle mais efetivo. Dois exemplos seriam: (1) O índice de acidentes 

em trem x km contemplado em relatórios da ANTT que não leva em consideração os 

tamanhos dos comboios, que são muito variados no sistema ferroviário brasileiro. Uma 

medição de acidentes por tonelada quilômetro útil transportada pode ser considerada 

mais apropriada; (2) Hierarquizar os acidentes por nível de gravidade. Atualmente 

considera "acidente" como sendo apenas “todo evento que interrompe o tráfego”. 

A adoção de mais tecnologias de informação no controle de atividades ferroviárias por 

parte das concessionárias não só permitiria visualizar gargalos e entraves nas operações 

com mais rapidez, aumentando sua eficiência, como proporcionaria mais segurança ao 

transporte. Sistemas de controle que apoiem a realização das operações, a salubridade 

dos operadores, a proteção da carga transportada e que não afetem comunidades 
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próximas a determinados trechos da malha ferroviária ajudam a estimular o uso desse 

modal como alternativa aos caminhões. 

Seguindo a linha de mudança de modal baseada na migração de produtos, sugere-se 

também a priorização da construção de terminais e da expansão da malha ferroviária  

nas regiões que apresentam a maior produção de minério de ferro (Minas Gerais e Pará) 

e soja (Mato Grosso), e em portos (onde são escoados para exportação) e áreas 

consumidoras, para que seja possível o carregamento de grande parte produção por trens 

e uma consequente redução da dependência por caminhões. 

Para um melhor transporte por hidrovias, faz-se necessário um estudo, a ser realizado 

pela Companhia de Docas de cada estado responsável, para a identificação de rotas de 

navegação que possam ser utilizadas, sobretudo, para a movimentação de cargas. Um 

exemplo foi a análise feita pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) e 

Fundação de Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE), que identificou 

possíveis rotas e áreas estratégicas no porto de Santos que possam abrigar terminais 

multimodais (CHAVES et al., 2014). Após essa identificação, são necessárias 

intervenções que promovam a viabilização da navegabilidade por esses cursos. Tais 

obras geralmente incluem dragagem dos rios, alterações das pontes e sinalizações das 

vias navegáveis de maneira a oferecer condições de segurança às embarcações e suas 

cargas. 

Com o maior uso das hidrovias, para que sejam respeitadas as normas de qualidade dos 

recursos hídricos e de áreas de influência das hidrovias e, assim, promover o transporte 

por hidrovias de maneira sustentável, poderiam ser utilizados sistemas e ferramentas de 

controle e diagnóstico próprios de gestão de projetos. Poder-se-ia pensar na 

implementação de uma gestão ambiental por processos e indicadores. Também poderia 

ser exigida uma norma ISO 14.001, de Gestão Ambiental, por conter elementos do 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

Para promover o desenvolvimento da cabotagem, deve-se atentar para investimentos na 

infraestrutura de transportes terrestres que façam a ligação até os portos, permitindo um 

sistema multimodal porta a porta. A melhoria das condições de infraestrutura e 

otimização das operações (incluindo o maior uso de tecnologia de informação, 

telemática e roteamento) de portos e terminais de embarque e desembarque também são 
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importantes para alavancar a carga movimentada por esse modal. Para acompanhar essa 

otimização, é requerido o treinamento da mão de obra da atividade. 

De maneira análoga à sugerida para o transporte ferroviário, indica-se a priorização de 

obras de melhoria em infraestrutura em portos e bacias próximas a regiões produtoras e 

consumidoras dos bens com potencial para serem migrados para o transporte hidroviário 

e cabotagem. 

Ações de incentivo à maior produção e uso de biocombustíveis poderiam ser 

mandatórias em qualquer cenário de economia de combustível. Nessa linha entrariam 

investimentos na produção de bicombustíveis para o modal aéreo (produção de biojet) e 

incentivos à sua mistura; apoio a pesquisas que propiciem o aumento gradual de 

biodiesel da mistura de óleo diesel no transporte de carga sem reduzir a eficiência do 

combustível e na possibilidade de inserção de biodiesel no óleo diesel marítimo; 

subsídios por parte do governo para o uso desses bicombustíveis. Tais medidas são de 

interesse para um transporte de carga mais sustentável. 
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7. Considerações finais 

O presente trabalho consistiu na análise do setor de transportes de carga no Brasil, em 

virtude da alta intensidade energética que essa atividade representa no consumo total de 

energia do país. O objetivo foi verificar qual política, dentre as analisadas, seria 

preferível para promover a redução no consumo de combustível da atividade a longo 

prazo. Para tanto, foi realizada uma modelagem que permitiu construir diferentes 

cenários, de modo a comparar os resultados para um horizonte de tempo de 2012 a 

2050. O cenário com menor consumo de combustível  e com menos emissões de GEE 

na atmosfera é o mais interessante sob ponto de vista de planejamento energético e 

ambiental. 

Cada cenário construído foi referente a um efeito no uso final de energia no setor de 

transportes: o efeito estrutura, sendo contemplado por uma política nas participações 

dos modais na matriz de carga, privilegiando os menos intensivos em energia; efeito 

intensidade, tratando de uma política de melhoria na eficiência de consumo do modal 

rodoviário, meio de transporte predominante no Brasil. 

Primeiramente foi feita uma análise da matriz de carga brasileira e o papel de cada 

modal na rede de transportes. O transporte rodoviário corresponde a cerca de 60%
15

 da 

carga total, em TKU (unidade que mede a combinação entre distância, em quilômetros, 

percorrida e a quantidade de carga, em toneladas), movimentada. Ele é o mais utilizado, 

dadas características como flexibilidade e agilidade nas entregas, frete e acesso a 

diversas áreas. Porém é o segundo modal mais ineficiente, perdendo apenas para o 

aéreo, no que se refere ao consumo de combustível por TKU, além de transportar bens 

que seriam mais adequados se fossem movimentados por modais com capacidade 

maior, como o ferroviário e aquaviário. 

O modal ferroviário, com uma participação de 23% na matriz, é um sistema de 

transporte com grande capacidade e adequado a movimentar cargas mais pesadas a 

longas distâncias. Possui uma intensidade energética baixa, porém carece de 

investimentos de infraestrutura e de expansão da malha ferroviária. 

                                                 

15
 Em relação à matriz de carga construída para 2012 pelo presente estudo. 
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O transporte aquaviário é constituído por dois tipos de navegação: a hidroviária e a 

cabotagem. A hidroviária é a navegação de interior, realizada em rios, lagos e bacias. A 

cabotagem é o transporte pela costa de porto a porto. Ambos consistem no meio de 

transporte com menor intensidade energética dentre todos e com menores impactos ao 

meio ambiente. Porém tratam-se de meios de transporte lentos e pouco flexíveis. 

O transporte aéreo atende a uma demanda específica de bens de alto valor agregado, 

pequenos volumes e entregas urgentes. Possui o maior consumo por TKU transportada, 

porém, dada a sua participação de apenas 1% na matriz, está bem abaixo do modal 

rodoviário na quantidade de poluentes emitidos. 

Foram contemplados os planos e programas voltados para atender o setor de transportes 

de carga brasileiro em três categorias: políticas de infraestrutura; políticas de eficiência 

energética; políticas de bicombustíveis. Há uma variedade de programas de 

infraestrutura para o setor de transportes, a maior parte provinda de investimentos do 

governo, em que alguns se complementam, mas em grande se confundem em suas 

competências e empreendimentos. Política de eficiência veicular no Brasil se resume a 

ações de conscientização sobre o consumo de combustível para transportadoras e sua 

mão de obra, programas de etiquetagem de veículos, incentivos à implementação de 

tecnologias poupadoras de energia na frota de caminhões e ao aumento da 

competitividade de veículos mais eficientes no mercado. Programas de biocombustíveis 

promovem pesquisas e outros estímulos ao aumento do percentual de combustíveis 

derivados de óleos vegetais na composição de combustíveis fósseis utilizados no setor 

de transportes. 

O modelo, desenvolvido no Excel, foi do tipo bottom-up técnico-paramétrico. Foram 

elaboradas equações, para cada modal, que projetassem a quantidade de carga e 

consumo de combustível até 2050, considerando determinadas variáveis. Diversas bases 

oficiais foram consultadas para a obtenção dos valores dessas variáveis para o ano-base 

de 2012 e algumas premissas gerais foram estabelecidas, tais como a manutenção da 

proporção de biodiesel na mistura ao longo do tempo, fatores de emissão constantes até 

2050 e a não contabilização de custos no estudo. 

Por meio do levantamento de dados de 2012 sobre venda de veículos, curvas de 

sucateamento, intensidade de uso, capacidade, fator de carregamento, frota de vagões, 

toneladas transportadas por cabotagem e hidrovias, exportações e importações, dentre 
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outros, foi possível calcular uma matriz de carga própria para esse ano, além de trazer 

os dados de consumo e emissões por modal. 

O primeiro cenário construído foi o de referência, o qual é suposto que não apresente 

quebras na tendência da atividade de carga no Brasil. Desse modo, a projeção considera 

apenas mudanças brandas para as variáveis de cada modal. O segundo cenário foi 

desenvolvido com base no PNLT, plano desenvolvido pelo Ministério dos Transportes, 

que prevê mudanças bruscas na matriz de carga brasileira, aumentando a participação de 

modais menos intensivos em energia em detrimento de uma menor atividade do modal 

rodoviário. O terceiro cenário também é baseado na mudança de modal, porém mais 

alinhado ao cenário de referência, realizando apenas uma migração de bens, − 

selecionados segundo a literatura como mais indicados para serem transportados por 

modais com maior capacidade e que percorram longas distâncias − do modal rodoviário 

para o ferroviário e aquaviário. O último cenário consistiu na implementação de 

tecnologias em veículos que beneficiem o consumo de energia exclusivamente para o 

modal rodoviário por meio de uma adaptação de um roadmap de transporte de carga 

europeu. 

Analisando os resultados, foi possível ver como se comportou a matriz de carga e 

consumo pela adoção de cada política. O cenário referência mostrou o comportamento 

tendencial para o setor, com a participação relativa do rodoviário ainda bastante 

elevada, gerando alto consumo de energia. O cenário baseado no PNLT, dada a sua 

política de mudança de modal, beneficiou o crescimento ferroviário, quase equiparando 

sua participação relativa ao modal rodoviário, e expandiu também o aquaviário. O 

cenário de migração de produtos apresentou o mesmo comportamento, porém de 

maneira muito conservadora, ainda considerando o rodoviário como responsável pelo 

transporte de 47% de carga total movimentada. A projeção de carga do cenário de 

eficiência veicular se manteve inalterada diante o cenário de referência, já que a política 

foca apenas no a redução do consumo específico de caminhões.  

Comparando os resultados, chegou-se a algumas constatações. Dentre os cenários que 

apresentaram mudanças de modal, a maior economia de energia consumida pela 

atividade ocorreu na projeção baseada no PNTL, dada a maior expansão de modais mais 

eficientes e uma redução maior do rodoviário. As medidas de eficiência aplicadas na 

frota veicular no último cenário, por mais desafiadora que seja a implementação, não 
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foram capazes de competir com uma política de mudança mais agressiva da matriz de 

carga em termos de energia poupada para toda a atividade. O emprego de tecnologias é 

interessante até um pouco antes de 2050, porém o potencial de economia no consumo 

vai se reduzindo à medida que a penetração dessas medidas vai sendo saturada. A partir 

de então, uma política de mudança de modal de caráter conservador, com uma variação 

branda na matriz de carga, torna-se uma alternativa melhor. O máximo de ganho em 

relação à tendência para a atividade proporcionado no consumo é de 337.490 ktep e, nas 

emissões, de 1,04 bilhões de toneladas de CO2equivalente, considerando a adoção de 

um cenário alinhado ao PNLT. 

Dado o resultado obtido, incentiva-se a adoção de ações por parte de parcerias público-

privadas que promovam a expansão dos modais ferroviário e aquaviário de modo a 

reduzir a necessidade por caminhões para a movimentação de carga. Deve-se, de forma 

resumida, aumentar a coordenação entre órgãos responsáveis, ceder benefícios fiscais e 

assistência de créditos relacionados à infraestrutura do modal, prezar pela segurança e 

otimização das operações, investir na intermodalidade para complementar acessos a 

portos, expandir a malha e desenvolver pontos de embarque e desembarque em regiões 

produtoras e consumidoras de bens com maior potencial para serem transportados por 

ferrovias e hidrovias, dentre outras medidas. 

Para estudos futuros, são feitas algumas sugestões para complementar a análise 

realizada: 

- Atualização de dados: como já foi mencionado, o ano-base de 2012 foi 

determinado dadas as informações e planos disponíveis para tal ano. Uma 

atualização desses planos, especialmente se levar em conta a atual conjuntura 

econômica brasileira, poderia apresentar resultados mais condizentes com a 

realidade atual. 

- A identificação de mudanças na participação de cada tipo de veículo no modal 

rodoviário: com o aumento de compras de produtos que exigem maior 

flexibilidade e rapidez na entrega, vem-se optando cada vez mais pelo uso de 

comerciais leves. Ao mesmo tempo, com a expansão de modais com maior 

capacidade, reduz-se a necessidade por caminhões mais pesados. Mudanças no 

perfil de transporte dentro do próprio modal rodoviário poderiam ser 

contemplados para uma análise mais detalhada. 
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- Uma análise de sensibilidade poderia apontar qual a redução de consumo 

específico em veículos novos e na frota circulante que poderia equipar o cenário 

de eficiência ao baseado no PNLT em termos de consumo.  

- É importante a discussão sobre tecnologias disruptivas. Para o cenário de 

eficiência veicular, foram consideradas tecnologias evolucionárias (que 

apresentam melhorias incrementais) e revolucionárias (que provocam grandes 

alterações e apresentam maior potencial de redução no consumo), conforme 

contemplam os roadmaps analisados. Porém, por tratar-se de um horizonte de 

tempo bastante extenso, é importante salientar a possibilidade de surgimento de 

tecnologias não previstas que venham a mudar o mercado de veículos de carga. 

Tais medidas, se implementadas, poderiam apresentar para o cenário de 

eficiência um potencial consideravelmente maior de economia no consumo de 

combustível em veículos rodoviários. 

- Seria interessante a construção de um cenário que contemplasse ambas as 

políticas de mudança de modal quanto a de eficiência veicular de modo a medir 

o ganho marginal do aumento da participação do transporte ferroviário e 

aquaviário: com o emprego de tecnologias na frota rodoviária, espera-se uma 

economia no consumo; no entanto, se houver mudanças na matriz de transporte 

de carga tais como previstas pelo PNLT, uma parte da carga que atualmente é 

transportada via rodovias irá ser movimentada por trens, o que representa o 

ganho marginal, ou seja, a economia extra dada pela escolha do transporte 

ferroviário e aquaviário diante de um caminhão mais eficiente. 
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ANEXO I 

Tabela 72 – Séries utilizadas para o cálculo da elasticidade de caminhões 

Ano 
PIB Indústria 

(milhões de R$) 

Caminhões 

Semileves 

Caminhões 

Leves 

Caminhões 

Médios 

Caminhões 

Semipesados 

Caminhões 

Pesados 

1971 208.203 0 1123 12580 8068 0 

1972 237.747 0 4190 18378 7873 0 

1973 278.259 0 7476 24322 7132 0 

1974 301.883 0 7558 22258 12232 0 

1975 316.676 0 11149 23164 19238 0 

1976 353.853 0 21721 24278 20763 0 

1977 364.964 0 42203 21628 24541 0 

1978 388.468 0 30998 24690 22685 0 

1979 414.884 0 20837 34592 22096 0 

1980 453.261 0 22466 36888 21996 0 

1981 413.192 0 13505 23917 17397 0 

1982 413.027 0 13765 15698 10754 0 

1983 388.576 129 13210 9710 7786 1487 

1984 413.095 550 17404 10026 9671 2537 

1985 447.258 916 22744 12261 14147 3680 

1986 499.408 2380 31088 13757 18109 4901 

1987 504.353 1657 21605 8231 18722 5581 

1988 491.239 1417 20399 7693 18722 6538 

1989 505.289 1337 19196 6128 18110 3297 

1990 463.956 1517 12612 12449 7039 7569 

1991 465.162 1134 13919 11195 8710 6380 

1992 446.509 337 7620 5733 5646 6258 

1993 482.498 482 11010 8080 7298 11446 

1994 521.339 355 15482 10574 10374 15541 

1995 545.946 192 16349 15415 10790 15980 

1996 551.788 72 11547 10033 8979 11504 

1997 575.184 34 14678 12150 12610 15460 

1998 560.287 197 13856 11941 14095 12680 

1999 549.585 1235 15914 9370 13216 10930 

2000 576.130 2940 22634 10720 19088 13710 

2001 572.558 4935 24234 11804 18567 13977 

2002 584.467 7304 19427 9907 15276 13972 

2003 591.948 5875 17839 8486 16882 17209 

2004 638.653 7577 20137 8642 22364 24285 

2005 651.937 7782 19854 8448 23222 21028 

2006 666.345 7795 19329 9538 20416 19180 

2007 701.461 8492 22553 11240 28676 27537 
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Ano 
PIB Indústria 

(milhões de R$) 

Caminhões 

Semileves 

Caminhões 

Leves 

Caminhões 

Médios 

Caminhões 

Semipesados 

Caminhões 

Pesados 

2008 730.011 8981 25385 11888 37321 38774 

2009 689.130 6680 25793 11503 34772 31125 

2010 761.007 7310 34333 14173 49980 51898 

2011 774.354 7895 39453 14052 57954 53517 

2012 787.935 6522 33343 11852 45881 41549 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2014); ANFAVEA (2015) e MMA (2014) 
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ANEXO II 

Tabela 73 – Séries utilizadas para o cálculo de elasticidades de comerciais leves 

Ano 

PIB 

(milhões de R$ 

2012) 

Comerciais Leves 

(todos os 

combustíveis) 

1962 550.360 67.068 

1963 553.662 55.184 

1964 572.487 53.680 

1965 586.226 47.765 

1966 625.503 59.532 

1967 651.775 55.304 

1968 715.649 66.814 

1969 783.635 62.891 

1970 865.133 66.390 

1971 962.893 72.378 

1972 1.077.478 89.732 

1973 1.228.324 106.318 

1974 1.329.047 116.825 

1975 1.398.157 118.314 

1976 1.542.168 114.971 

1977 1.617.734 71.861 

1978 1.698.621 83.668 

1979 1.814.127 95.957 

1980 1.981.026 93.768 

1981 1.895.842 68.000 

1982 1.911.009 85.763 

1983 1.855.590 78.085 

1984 1.955.792 95.966 

1985 2.108.343 98.306 

1986 2.266.469 114.002 

1987 2.345.796 103.372 

1988 2.343.450 123.092 

1989 2.418.440 137.380 

1990 2.314.447 128.431 

1991 2.337.592 134.552 

1992 2.325.904 127.687 

1993 2.439.873 177.558 

1994 2.583.826 202.786 

1995 2.692.346 245.205 

1996 2.751.578 267.591 
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Ano 

PIB 

(milhões de R$ 

2012) 

Comerciais Leves 

(todos os 

combustíveis) 

1997 2.845.132 303.938 

1998 2.845.132 254.538 

1999 2.853.667 183.762 

2000 2.976.375 227.059 

2001 3.015.067 216.091 

2002 3.096.474 175.119 

2003 3.130.536 173.147 

2004 3.308.976 227.721 

2005 3.414.863 249.765 

2006 3.551.458 275.492 

2007 3.768.097 365.514 

2008 3.964.038 477.714 

2009 3.952.146 533.978 

2010 4.248.557 684.242 

2011 4.363.268 778.484 

2012 4.402.537 782.577 

Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE (2014) e ANFAVEA (2015) 
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ANEXO III 

Tabela 74 – Distância média, em quilômetros, rodada por ano por tipo de veículo 

Anos de 

uso 

Comerciais 

Leves Diesel 

Caminhões 

Semileves 

Caminhões 

Leves 

Caminhões 

Médios 

Caminhões 

Semipesados 

Caminhões 

Pesados 

0 10.000 32.290 32.290 56.155 58.952 58.952 

1 19.600 63.875 63.875 110.518 116.415 116.415 

2 19.200 63.171 63.171 108.727 114.927 114.927 

3 18.800 62.466 62.466 106.936 113.438 113.438 

4 18.400 61.762 61.762 105.145 111.950 111.950 

5 18.000 61.058 61.058 103.355 110.461 110.461 

6 17.600 60.353 60.353 101.564 108.973 108.973 

7 17.200 59.649 59.649 99.773 107.484 107.484 

8 16.800 58.944 58.944 97.982 105.996 105.996 

9 16.400 58.240 58.240 96.191 104.507 104.507 

10 16.000 57.535 57.535 94.400 103.019 103.019 

11 15.600 56.831 56.831 92.609 101.530 101.530 

12 15.200 56.127 56.127 90.818 100.041 100.041 

13 14.800 55.422 55.422 89.027 98.553 98.553 

14 14.400 54.718 54.718 87.236 97.064 97.064 

15 14.000 54.013 54.013 85.446 95.576 95.576 

16 13.600 53.309 53.309 83.655 94.087 94.087 

17 13.200 52.605 52.605 81.864 92.599 92.599 

18 12.800 51.900 51.900 80.073 91.110 91.110 

19 12.400 51.196 51.196 78.282 89.622 89.622 

20 12.000 50.491 50.491 76.491 88.133 88.133 

21 11.600 49.787 49.787 74.700 86.644 86.644 

22 11.200 49.083 49.083 72.909 85.156 85.156 

23 10.800 48.378 48.378 71.118 83.667 83.667 

24 10.400 47.674 47.674 69.327 82.179 82.179 

25 10.000 46.969 46.969 67.537 80.690 80.690 

26 10.000 46.265 46.265 65.746 79.202 79.202 

27 10.000 45.560 45.560 63.955 77.713 77.713 

28 10.000 44.856 44.856 62.164 76.225 76.225 

29 10.000 44.152 44.152 60.373 74.736 74.736 

30 10.000 43.447 43.447 58.582 73.248 73.248 

31 10.000 42.743 42.743 56.791 71.759 71.759 

32 10.000 42.038 42.038 55.000 70.270 70.270 

33 10.000 41.334 41.334 53.209 68.782 68.782 

34 10.000 40.630 40.630 51.418 67.293 67.293 

35 10.000 39.925 39.925 49.628 65.805 65.805 

36 10.000 39.221 39.221 47.837 64.316 64.316 
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Anos de 

uso 

Comerciais 

Leves Diesel 

Caminhões 

Semileves 

Caminhões 

Leves 

Caminhões 

Médios 

Caminhões 

Semipesados 

Caminhões 

Pesados 

37 10.000 38.516 38.516 46.046 62.828 62.828 

38 10.000 37.812 37.812 44.255 61.339 61.339 

39 10.000 37.107 37.107 42.464 59.851 59.851 

40 10.000 36.403 36.403 40.673 58.362 58.362 

41 10.000 35.699 35.699 38.882 56.873 56.873 

42 10.000 34.994 34.994 37.091 55.385 55.385 

43 10.000 34.290 34.290 35.300 53.896 53.896 

44 10.000 33.585 33.585 33.509 52.408 52.408 

45 10.000 32.881 32.881 31.719 50.919 50.919 

46 10.000 32.177 32.177 29.928 49.431 49.431 

47 10.000 31.472 31.472 28.137 47.942 47.942 

48 10.000 30.768 30.768 26.346 46.454 46.454 

49 10.000 30.063 30.063 24.555 44.965 44.965 

50 10.000 29.359 29.359 22.764 43.477 43.477 

Fonte: MMA (2014) 
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ANEXO IV 

Tabela 75 – Taxa de crescimento anual por commodity 

Produto Cód. 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Arroz em casca P1 2,04 2,85 2,41 2,04 1,73 1,47 1,24 1,03 1,03 

Milho em grão P2 2,30 2,84 2,35 1,92 1,60 1,36 1,17 1,00 1,00 

Trigo em grão e outros 

cereais 
P3 2,28 2,91 2,54 2,13 1,79 1,50 1,26 1,04 1,04 

Cana-de-açúcar P4 1,84 2,46 2,00 1,62 1,31 1,06 0,86 0,67 0,67 

Soja em grão P5 2,49 2,85 2,29 1,80 1,45 1,20 1,02 0,86 0,86 

Outros produtos e serviços da 

lavoura 
P6 2,20 2,86 2,43 2,02 1,69 1,42 1,20 1,01 1,01 

Mandioca P7 2,21 2,89 2,42 2,01 1,69 1,44 1,22 1,03 1,03 

Fumo em folha P8 1,65 2,27 1,94 1,57 1,28 1,05 0,86 0,69 0,69 

Algodão herbáceo P9 0,94 1,90 1,82 1,64 1,43 1,22 1,02 0,82 0,82 

Frutas cítricas P10 2,16 2,82 2,35 1,95 1,63 1,38 1,17 0,98 0,98 

Café em grão P11 2,54 2,91 2,34 1,85 1,49 1,24 1,05 0,89 0,89 

Produtos da exploração 

florestal e da silvicultura 
P12 2,01 2,69 2,34 1,97 1,67 1,43 1,22 1,03 1,03 

Bovinos e outros animais 

vivos 
P13 1,78 2,78 2,48 2,19 1,92 1,69 1,48 1,29 1,29 

Leite de vaca e de outros 

animais 
P14 1,77 2,69 2,31 2,01 1,76 1,53 1,33 1,15 1,15 

Suínos vivos P15 1,80 2,73 2,38 2,08 1,82 1,58 1,36 1,17 1,17 

Aves vivas P16 1,82 2,68 2,32 2,03 1,78 1,55 1,35 1,16 1,16 

Ovos de galinha e de outras 

aves 
P17 1,75 2,71 2,37 2,08 1,83 1,60 1,40 1,21 1,21 

Pesca e aquicultura P18 1,86 2,85 2,55 2,28 2,03 1,78 1,56 1,36 1,36 

Petróleo e gás natural P19 7,09 5,54 4,86 3,74 2,76 1,88 1,09 0,37 0,37 

Minério de ferro P20 6,22 3,91 2,21 0,99 0,39 0,23 0,31 0,44 0,44 

Carvão mineral P21 0,42 1,83 3,02 3,10 2,85 2,46 2,00 1,54 1,54 

Minerais metálicos não-

ferrosos 
P22 0,86 1,89 2,64 2,59 2,36 2,07 1,75 1,43 1,43 

Minerais não-metálicos P23 0,56 1,91 2,89 2,92 2,68 2,30 1,89 1,46 1,46 

Abate e preparação de 

produtos de carne 
P24 1,76 2,47 2,08 1,76 1,50 1,27 1,08 0,90 0,90 

Carne de suíno fresca, 

refrigerada ou congelada 
P25 1,87 2,58 2,16 1,83 1,57 1,35 1,15 0,98 0,98 

Carne de aves fresca, 

refrigerada ou congelada 
P26 1,89 2,54 2,11 1,78 1,51 1,29 1,10 0,92 0,92 

Pescado industrializado P27 1,73 2,52 2,24 1,95 1,69 1,45 1,22 1,01 1,01 

Conservas de frutas, legumes 

e outros vegetais 
P28 1,93 2,60 2,22 1,88 1,61 1,38 1,17 0,99 0,99 

Óleo de soja em bruto e 

tortas, bagaços e farelo de 

soja 

P29 1,92 2,51 2,09 1,74 1,47 1,25 1,06 0,89 0,89 
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Produto Cód. 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Outros óleos e gordura 

vegetal e animal exclusive 

milho 

P30 1,78 2,64 2,36 2,08 1,83 1,57 1,34 1,12 1,12 

Óleo de soja refinado P31 1,74 2,48 2,09 1,78 1,52 1,30 1,10 0,91 0,91 

Leite resfriado, esterilizado e 

pasteurizado 
P32 1,56 2,40 2,04 1,76 1,52 1,29 1,08 0,89 0,89 

Produtos do laticínio e 

sorvetes 
P33 1,72 2,54 2,20 1,90 1,65 1,41 1,19 1,00 1,00 

Arroz beneficiado e produtos 

derivados 
P34 1,69 2,51 2,17 1,87 1,60 1,36 1,14 0,94 0,94 

Farinha de trigo e derivados P35 1,65 2,52 2,21 1,92 1,66 1,41 1,19 0,98 0,98 

Farinha de mandioca e outros P36 1,89 2,67 2,24 1,88 1,60 1,35 1,14 0,95 0,95 

Óleos de milho, amidos e 

féculas vegetais e rações 
P37 1,61 2,45 2,11 1,81 1,55 1,32 1,11 0,91 0,91 

Produtos das usinas e do 

refino de açúcar 
P38 1,92 2,53 2,10 1,75 1,48 1,26 1,07 0,90 0,90 

Café torrado e moído P39 1,68 2,51 2,14 1,84 1,59 1,36 1,15 0,96 0,96 

Café solúvel P40 1,87 2,51 2,08 1,75 1,48 1,26 1,07 0,90 0,90 

Outros produtos alimentares P41 1,68 2,46 2,12 1,83 1,57 1,33 1,12 0,93 0,93 

Bebidas P42 1,66 2,55 2,29 2,02 1,76 1,50 1,26 1,03 1,03 

Produtos do fumo P43 0,99 1,69 1,51 1,24 1,00 0,79 0,60 0,41 0,41 

Beneficiamento de algodão e 

de outros têxt e fiação 
P44 0,15 1,40 1,65 1,64 1,51 1,31 1,09 0,87 0,87 

Tecelagem P45 -0,23 1,07 1,36 1,40 1,32 1,16 0,98 0,77 0,77 

Fabricação outros produtos 

Têxteis 
P46 0,11 1,40 1,64 1,63 1,50 1,30 1,08 0,85 0,85 

Artigos do vestuário e 

acessórios 
P47 -1,92 -0,44 -0,10 0,24 0,47 0,56 0,56 0,50 0,50 

Preparação do couro e 

fabricação de artefatos - 

exclusive calçados 

P48 1,85 2,33 1,93 1,62 1,40 1,24 1,13 1,03 1,03 

Fabricação de calçados P49 1,66 2,21 1,83 1,54 1,32 1,15 1,03 0,94 0,94 

Produtos de madeira - 

exclusive móveis 
P50 -3,34 -1,67 -0,84 -0,22 0,22 0,51 0,68 0,75 0,75 

Celulose e outras pastas para 

fabricação de papel 
P51 2,01 2,12 1,62 1,21 0,96 0,80 0,68 0,57 0,57 

Papel e papelão, embalagens e 

artefatos 
P52 1,78 2,14 1,78 1,44 1,20 1,03 0,88 0,74 0,74 

Jornais, revistas, discos e 

outros produtos gravados 
P53 1,58 2,46 2,42 2,25 2,04 1,81 1,58 1,37 1,37 

Gás liquefeito de petróleo P54 3,17 3,32 3,06 2,58 2,11 1,64 1,19 0,78 0,78 

Gasolina automotiva P55 2,43 2,87 2,60 2,25 1,92 1,60 1,31 1,03 1,03 

Gasoálcool P56 2,19 2,78 2,54 2,26 1,96 1,67 1,39 1,12 1,12 

Óleo combustível P57 2,57 2,87 2,54 2,15 1,81 1,52 1,26 1,02 1,02 

Óleo diesel P58 2,18 2,83 2,69 2,40 2,08 1,76 1,44 1,15 1,15 

Outros produtos do refino de 

petróleo e coque 
P59 2,16 2,79 2,68 2,39 2,08 1,74 1,42 1,11 1,11 

Álcool P60 2,03 2,51 1,98 1,52 1,18 0,91 0,70 0,52 0,52 
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Produto Cód. 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Produtos químicos 

inorgânicos 
P61 1,34 2,31 2,83 2,73 2,47 2,14 1,79 1,45 1,45 

Produtos químicos orgânicos P62 1,32 2,27 2,78 2,68 2,42 2,10 1,76 1,42 1,42 

Fabricação de resina e 

elastômeros 
P63 -0,40 0,77 1,42 1,54 1,51 1,40 1,25 1,07 1,07 

Produtos farmacêuticos P64 1,04 2,55 3,37 3,36 3,02 2,52 2,00 1,51 1,51 

Defensivos agrícolas P65 -0,09 1,23 1,75 1,79 1,67 1,46 1,22 0,97 0,97 

Perfumaria, sabões e artigos 

de limpeza 
P66 1,16 2,61 3,04 2,97 2,69 2,29 1,89 1,51 1,51 

Tintas, vernizes, esmaltes e 

lacas 
P67 0,99 2,29 2,49 2,40 2,23 2,02 1,82 1,62 1,62 

Produtos e preparados 

químicos diversos 
P68 0,80 1,85 2,56 2,58 2,40 2,12 1,79 1,45 1,45 

Artigos de borracha P69 -0,32 1,36 1,98 2,13 2,09 1,95 1,77 1,57 1,57 

Artigos de plástico P70 -0,27 1,41 2,02 2,15 2,10 1,95 1,76 1,56 1,56 

Cimento P71 1,31 2,75 2,77 2,54 2,26 1,99 1,75 1,53 1,53 

Outros produtos de minerais 

não-metálicos 
P72 0,12 1,70 2,13 2,18 2,09 1,95 1,78 1,61 1,61 

Gusa e ferro-ligas P73 1,29 1,97 2,15 1,97 1,81 1,70 1,62 1,53 1,53 

Semi-acabacados, laminados 

planos, longos e tubos de aço 
P74 1,14 2,01 2,29 2,16 2,02 1,91 1,81 1,70 1,70 

Produtos da metalurgia de 

metais não-ferrosos 
P75 -0,89 0,33 1,01 1,17 1,21 1,20 1,14 1,05 1,05 

Fundidos de aço P76 0,30 1,38 1,90 1,93 1,84 1,72 1,57 1,42 1,42 

Produtos de metal - exclusive 

máquinas e equipamento 
P77 1,02 2,49 2,93 2,84 2,60 2,32 2,03 1,76 1,76 

Máquinas e equipamentos, 

inclusive manutenção e 

reparos 

P78 -1,49 1,16 2,53 2,97 3,02 2,90 2,71 2,51 2,51 

Eletrodomésticos P79 1,40 2,40 2,49 2,36 2,12 1,85 1,58 1,33 1,33 

Máquinas para escritório e 

equipamentos de informática 
P80 -0,97 1,61 2,48 2,57 2,37 2,03 1,68 1,33 1,33 

Máquinas, aparelhos e 

materiais elétricos 
P81 1,72 3,38 4,07 4,01 3,74 3,41 3,09 2,80 2,80 

Material eletrônico e 

equipamentos de 

comunicações 

P82 -0,87 2,08 3,60 3,83 3,60 3,17 2,70 2,23 2,23 

Aparelhos/instrumentos 

médico-hospitalar, medida e 

óptico 

P83 1,77 4,53 6,21 6,26 5,74 4,98 4,19 3,44 3,44 

Automóveis, camionetas e 

utilitários 
P84 2,12 3,79 4,10 4,05 3,86 3,60 3,35 3,12 3,12 

Caminhões e ônibus P85 2,69 3,79 3,56 3,23 2,99 2,87 2,83 2,83 2,83 

Peças e acessórios para 

veículos automotores 
P86 -0,11 1,90 2,93 3,27 3,35 3,31 3,22 3,11 3,11 

Outros equipamentos de 

transporte 
P87 4,57 4,90 4,84 4,48 4,21 4,09 4,05 4,07 4,07 

Móveis e produtos das 

indústrias diversas 
P88 -2,81 -1,44 -0,83 -0,31 0,09 0,35 0,49 0,55 0,55 

Sucatas recicladas P89 0,36 1,14 1,34 1,30 1,27 1,25 1,21 1,14 1,14 
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Produto Cód. 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Eletricidade e gás, água, 

esgoto e limpeza urbana 
P90 1,49 2,67 2,60 2,35 2,04 1,73 1,42 1,14 1,14 

Construção P91 1,27 2,89 2,88 2,64 2,36 2,10 1,87 1,68 1,68 

Comércio P92 1,65 2,56 2,28 2,02 1,80 1,61 1,46 1,31 1,31 

Transporte de carga P93 1,61 2,31 2,05 1,75 1,51 1,31 1,14 0,98 0,98 

Transporte de passageiro P94 1,54 2,41 2,24 1,99 1,76 1,54 1,35 1,16 1,16 

Correio P95 2,01 2,88 2,80 2,57 2,33 2,09 1,86 1,65 1,65 

Serviços de informação P96 2,14 3,17 3,25 3,06 2,78 2,48 2,18 1,91 1,91 

Intermediação financeira e 

seguros 
P97 2,46 3,57 3,39 3,13 2,84 2,55 2,27 2,01 2,01 

Serviços imobiliários e 

aluguel 
P98 0,68 1,80 1,63 1,64 1,65 1,62 1,57 1,51 1,51 

Aluguel imputado P99 0,25 1,33 0,94 0,92 0,96 1,00 1,03 1,06 1,06 

Serviços de manutenção e 

reparação  
P100 1,48 2,81 2,37 2,05 1,77 1,50 1,24 1,01 1,01 

Serviços de alojamento e 

alimentação 
P101 1,82 3,17 3,32 3,11 2,79 2,42 2,06 1,72 1,72 

Serviços prestados às 

empresas 
P102 1,25 2,00 2,27 2,19 2,03 1,82 1,60 1,39 1,39 

Educação mercantil P103 4,77 6,03 5,52 5,26 5,03 4,79 4,54 4,31 4,31 

Saúde mercantil P104 3,59 4,75 4,25 3,98 3,76 3,53 3,31 3,10 3,10 

Serviços prestados às famílias P105 1,14 1,97 2,05 2,03 1,92 1,75 1,55 1,35 1,35 

Serviços associativos P106 0,73 1,33 1,45 1,48 1,44 1,35 1,23 1,09 1,09 

Serviços domésticos P107 3,35 4,63 4,15 3,97 3,82 3,65 3,47 3,29 3,29 

Educação pública P108 3,44 3,03 3,27 3,11 2,86 2,62 2,39 2,18 2,18 

Saúde pública P109 3,44 3,03 3,27 3,11 2,86 2,62 2,39 2,18 2,18 

Serviço público e seguridade 

social 
P110 3,44 3,03 3,27 3,11 2,86 2,62 2,39 2,18 2,18 

TOTAL 
 

1,52 2,44 2,43 2,23 2,01 1,78 1,56 1,35 1,35 

Fonte: MCTI (2016) 
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ANEXO V 
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Figura 28 – Dados de momentos de transporte utilizados no PNLT 

Fonte: MT apud MESSER (2015) 
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ANEXO VI 

Tabela 76 – Custo, em euros (€), de cada tecnologia por categoria de veículo 

Tecnologia 

Serviços/entregas 

(3.5 – 7.5t) & 

Entregas 

urbanas/coletas 

Serviços 

municipais 

Entregas 

regionais/coletas 

& Ônibus 

rodoviário 

Grandes 

distâncias 
Ônibus 

Sistema de propulsor pneumático 800 800 800 800 800 

Composição de turbos elétricos 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

Composição de turbos mecânicos 11.570 11.570 11.570 11.570 11.570 

Ciclo bottoming 11.570 11.570 11.570 11.570 11.570 

Transmissão automatizada 3.500 3.500 3.500 4.716 3.500 

Veículos elétricos 108.000 108.000 108.000 N/A 108.000 

Híbrido com sistema start/stop 640 640 640 940 640 

Veículo híbrido 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 

Flywheel híbrido 3.500 3.500 3.500 5.900 3.500 

Pneus de baixa resistência ao rolamento N/A N/A 350 350 N/A 

Pneus largos individuais 825 825 825 1.300 825 

Ajuste automático da pressão do pneu 11.790 11.790 11.790 11.790 11.790 

Caminhão reboque aerodinâmico N/A N/A 3.500 3.500 N/A 

Extensões do reboque aerodinâmicas N/A N/A 880 880 N/A 

Cabine com características aerodinâmicas 1.180 770 1.180 1.180 350 

Mud-flaps com redução de água 14 14 14 14 14 

Materiais leves 375 5.650 375 1.600 300 

Compressor de ar controlável 140 140 140 190 140 

Controle de velocidade preditivo 1.400 N/A 1.400 1.400 N/A 

Veículos de combustível misto (dual fuel) 26.000 26.000 26.000 26.000 17.700 

Formas de abastecimento alternativas N/A 14.000 14.000 14.000 N/A 

Híbrido hidráulico 13.200 13.200 13.200 N/A 13.200 

Fonte: AEA-Ricardo (2011) 
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ANEXO VII 

Tabela 77 – Payback, em anos, de cada tecnologia por categoria de veículo 

Tecnologia 
Serviços/entregas 

(3.5 - 7.5t) 

Entregas 

urbanas/coletas 

Entregas 

regionais/coletas 

Grandes 

distâncias 

Sistema de propulsor pneumático 9,5 6,4 3,5 0,6 

Composição de turbos elétricos 125,0 83,3 18,5 5,9 

Composição de turbos mecânicos 137,7 91,8 30,5 5,8 

Ciclo bottoming 137,7 91,8 30,5 5,8 

Transmissão automatizada 12,5 8,3 15,4 7,9 

Veículos elétricos 19,3 12,9 7,1 N/A 

Híbrido com sistema start/stop 1,9 1,3 1,4 2,4 

Veículo híbrido 21,4 14,3 15,8 5,6 

Flywheel híbrido 4,2 2,8 3,1 3,0 

Pneus de baixa resistência ao rolamento N/A N/A 0,8 0,2 

Pneus largos individuais 3,7 2,5 0,9 0,7 

Ajuste automático da pressão do pneu 211,0 140,0 38,8 9,9 

Caminhão reboque aerodinâmico N/A N/A 2,1 0,8 

Extensões do reboque aerodinâmicas N/A N/A 0,9 0,4 

Cabine com características aerodinâmicas N/A N/A 7,8 7,4 

Mud-flaps com redução de água 0,3 0,2 0,1 0,0 

Materiais leves 3,0 2,0 1,1 1,8 

Compressor de ar controlável N/A N/A 0,9 0,3 

Controle de velocidade preditivo N/A N/A 1,8 0,7 

Veículos de combustível misto (dual fuel) 14,8 9,8 5,5 2,0 

Formas de abastecimento alternativas N/A N/A 6,2 2,4 

Híbrido hidráulico 23,6 15,7 N/A N/A 

Fonte: AEA-Ricardo (2011) 


