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Este trabalho apresenta uma metodologia de cálculo para o consumo energético 

e emissões de gases de efeito estufa (GEE) no setor de transporte de cargas, a partir de 

diferentes cenários de produção de transportes (medida em tonelada quilômetro útil) por 

modal. Foram discutidos os dados disponíveis e incertezas associadas a cada parâmetro 

do cálculo, facilitando a replicabilidade da metodologia. A fim de ilustrar as 

possibilidades de uso da metodologia, a mesma foi aplicada para três cenários até 2031, 

dos quais dois deles foram apresentados no Plano Nacional de Logística e Transportes 

2011 (PNLT). O primeiro contempla as intervenções do PAC e o segundo adiciona os 

projetos indicados no PNLT. O terceiro cenário considera a manutenção da participação 

modal do ano base. Os resultados indicam um impacto pequeno dos projetos do PNLT 

na redução da demanda energética e das emissões de GEE, na ordem de 3%. Já os 

investimentos de infraestrutura do PAC podem ter um impacto significativo no setor, de 

15% em relação à participação modal atual. Também foi estimada a variação no 

consumo e nas emissões devido ao atraso nas obras e ao aumento da composição do 

biodiesel no diesel. Mesmo com os investimentos em infraestrutura, o consumo deve 

continuar aumentando, o que evidencia a necessidade de avaliar medidas de mitigação 

de emissões adicionais para facilitar a migração do setor de transporte de cargas 

brasileiro para um futuro de baixo carbono.   
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This work presents an energy consumption and greenhouse gas (GHG) 

emissions calculation methodology for the freight transport sector in Brazil based on 

different freight transport scenarios per mode (measured in tonne-kilometres). The 

available data and associated uncertainties for each parameter were discussed, allowing 

the methodology replicability. In order to illustrate the possibilities of this methodology, 

three scenarios were developed until 2031, two of them included in the 2011 Brazilian 

National Plan for Logistics and Transport (PNLT). The first one includes the projects 

from the Growth Acceleration Program (PAC) and the second one adds the projects 

proposed by the PNLT. The third scenario considers the maintenance of the modal share 

on the base year. Results show a small PNLT´s projects impact on energy consumption 

and GHG emissions, of around 3%. On the other hand, PAC infrastructure projects may 

have a significant impact in the sector, of 15% in relation to the current modal share. 

The energy and emissions variation due to infrastructure projects delays and the 

biodiesel content increase in diesel were also estimated. In spite of the infrastructure 

investments, energy consumption shall continue to grow, which shows the need for 

evaluating new GHG mitigation measures in order to facilitate Brazil´s freight transport 

sector migration to a low-carbon future.   
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1. Introdução 

A demanda energética no setor de transportes cresceu 61% nos últimos dez anos, 

aumentando sua relevância no consumo final de energia no Brasil, atingindo 32% de 

participação no consumo final (EPE, 2014a). O setor de transportes consome 

predominantemente combustíveis líquidos, majoritariamente derivados de petróleo, 

principalmente óleo diesel. Portanto, a importância deste setor no consumo de derivados 

de petróleo é ainda maior, chegando a 57% do consumo final de derivados no país 

(EPE, 2014a). 

O uso de derivados de petróleo resulta em emissões de gases de efeito estufa 

(GEE), principalmente do dióxido de carbono (CO₂), a partir do carbono contido nos 

combustíveis. As emissões de GEE levam à maior concentração destes gases na 

atmosfera, contribuindo para o fenômeno chamado de aquecimento global, que por sua 

vez resulta em mudanças climáticas. Uma das principais consequências das mudanças 

climáticas é a ocorrência de eventos extremos em maior frequência e intensidade, como 

enchentes, secas e ondas de calor, podendo resultar em extinção de espécies e culturas, 

proliferação de doenças, escassez de água e menor produção de alimentos (IPCC, 2014). 

Também é esperado que os oceanos continuem a elevar seus níveis, aquecer e acidificar 

(IPCC, 2014). A magnitude e risco destes impactos estão relacionados à concentração 

de GEE na atmosfera e ao aumento da temperatura média global (IPCC, 2014). A 

principal forma de mitigar a intensidade destes efeitos é a redução de emissões, que 

pode ser atingida com diversas medidas de redução do uso de combustíveis fósseis com 

o sequestro de carbono, dentre outros. IPCC (2014) também alerta para a necessidade de 

adaptação das áreas mais vulneráveis aos prováveis impactos das mudanças do clima, a 

fim de reduzir os riscos. Devido à relevância do setor de transportes na demanda 

energética e nas emissões de GEE, este setor se torna estratégico na avaliação de 

medidas de mitigação. 

Do setor de transportes, estima-se que 42% do consumo energético brasileiro em 

2010 foi relativo ao transporte de cargas (EPE, 2012), e com o maior consumo das 

famílias, das exportações e da atividade econômica, a atividade de transporte de cargas 

tende a aumentar 1,8 vezes entre 2014 e 2031 (MT, 2014a). O nível de atividade do 

setor de transportes pode ser denominado como produção de transporte, e é medido em 
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tonelada quilômetro útil (tku). Representa a quantidade de carga transportada, em 

toneladas, multiplicada pela distância média percorrida pela carga, em determinado 

período de tempo. 

O transporte de cargas no Brasil é predominantemente realizado através do 

modal rodoviário, que é o mais energointensivo dos modais – em média, seu consumo 

específico, medido em energia por tku, é cerca de dez vezes mais elevado que o modal 

ferroviário. A maior participação dos outros modais na matriz de transporte pode levar a 

um sistema logístico mais eficiente em diversos aspectos, inclusive em termos de 

consumo específico, e mais competitivo, principalmente para o transporte de grandes 

volumes por longas distâncias. 

Apesar de possuir muitos rios e uma extensa área, o Brasil carece de 

infraestrutura hidroviária mais ampla, de sistema ferroviário mais eficiente e com maior 

utilização, e a qualidade das rodovias existentes é inadequada na maior parte do país. 

Para alterar este quadro são necessários grandes investimentos em obras estruturais, 

para aumentar a extensão e qualidade da oferta viária.  

A recente legislação sobre mobilidade urbana (BRASIL, 2012a) trata do 

transporte de cargas no espaço urbano dos municípios. Objetiva a integração modal, e 

busca a mitigação dos custos socioambientais e econômicos do transporte e o incentivo 

ao uso de energias renováveis, dentre outros. 

No âmbito federal, o planejamento dos transportes busca identificar gargalos e 

oportunidades para indicar investimentos que reduzam o custo logístico do país e sejam 

vetores de desenvolvimento regional. Com este objetivo, o Ministério dos Transportes 

já elaborou três versões do Plano Nacional de Logística e Transportes, sendo a última o 

PNLT 2011. 

Os impactos positivos destes investimentos se refletem também na redução do 

consumo energético e nas emissões de gases de efeito estufa, uma vez que leva a uma 

mudança modal para modos menos energointensivos. 

Para o planejamento energético, é fundamental entender os impactos destes 

investimentos na evolução da demanda energética, dada a relevância do transporte de 

cargas na demanda total, na demanda por derivados de petróleo, e especificamente na 

demanda por óleo diesel. 



3 

 

Portanto, o objetivo principal do presente estudo é elaborar uma metodologia 

multimodal para cálculo da demanda energética e de emissões de gases de efeito estufa 

do setor de transporte de cargas, a partir de diferentes cenários de produção de 

transportes por modal. A dissertação também objetiva avaliar os impactos energéticos e 

climáticos dos investimentos em infraestrutura propostos no Plano Nacional de 

Logística e Transportes 2011 (MT, 2012a). 

O presente estudo está estruturado em cinco capítulos, sendo este o Capítulo 1 – 

Introdução. 

Em seguida, o Capítulo 2 – Transporte de cargas no Brasil – discorre-se sobre o 

transporte nacional de cargas, passando por suas características, desafios, demanda 

energética e pelos principais aspectos de cada modal. Também são caracterizados os 

planos e programas do governo federal relacionados ao transporte de cargas. 

No Capítulo 3 – Metodologia – apresenta-se a metodologia multimodal proposta 

para calcular as emissões de GEE e o consumo energético do setor de transporte de 

cargas de diferentes cenários de produção de transportes (medida em tonelada 

quilômetro útil) por modal. 

No Capítulo 4 – Aplicação da metodologia – a metodologia é aplicada para três 

cenários. Os cenários são caracterizados, em seguida é descrito o processo de seleção de 

dados de entrada da metodologia para cada modal e então os resultados são 

apresentados e discutidos. 

Por fim, o Capítulo 5 - Conclusões – apresenta as conclusões da presente 

dissertação, as principais limitações da metodologia proposta e da aplicação da mesma, 

e propõe alguns temas para trabalho futuros.  
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2. O Transporte de Carga no Brasil 

No presente Capítulo, primeiramente, será apresentado um panorama geral do 

setor de transporte de cargas no Brasil, destacando os aspectos mais relevantes em 

termos de oferta viária, fluxos de carga, qualidade do transporte, dentre outros, por 

modal contemplado no estudo. Em seguida, serão descritos planos e programas federais 

que podem resultar na ampliação da oferta de infraestrutura de transportes e em uma 

distribuição modal mais equilibrada, utilizando cada modal de acordo com sua principal 

vocação. 

 

2.1 Caracterização do Transporte de Carga no Brasil 

O transporte de cargas no Brasil é realizado predominantemente pelo modal 

rodoviário, com 52% de participação, seguido do ferroviário, aquaviário e dutoviário, 

com 30%, 13% e 5%, respectivamente (MT, 2012a), conforme a Figura 1. 

Desconsiderando o transporte de minério de ferro, que é o principal produto e seu 

transporte é predominantemente ferroviário, a participação do transporte em rodovias 

aumenta para 68%, e em ferrovias reduz para apenas 10% (MT, 2012a).  

 

Figura 1 – Participação dos modais no transporte de cargas no Brasil, em tku, em 2011 

Fonte: MT (2012a). 

 

Esta distribuição modal, com predomínio do transporte rodoviário, não é 

interessante para um país com as dimensões do Brasil, e com o volume de rios que 
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5% 
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possui. A Figura 2 indica que o modal rodoviário apresenta custos mais elevados que os 

demais modais (a exceção da cabotagem), e que o custo cresce acentuadamente em 

função da distância percorrida, sendo mais competitivo para distâncias menores. Para 

longas distâncias, o frete chega a ser o dobro do frete hidroviário (MT, 2012a). 

 

Figura 2 – Comparação de tarifas por tipo de modal x distância 

Fonte: MT (2012a). 

 

Outros países apresentam distribuição modal diferente, e em alguns casos mais 

equilibrada e com maior participação de modais menos energointensivos, conforme a 

Figura 3. 
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Figura 3 – Participação modal na produção de transporte de cargas de diferentes países 

Fonte: European Commission (2012) e MT (2012a). 

 

A matriz predominantemente rodoviária, e de vias com qualidade insatisfatória, 

como será visto adiante, é um dos diversos fatores que levam o Brasil a ter um alto 

custo logístico. Em pesquisa realizada com 160 países para medir o desempenho 

logístico, que considera a infraestrutura como um dos indicadores, o Brasil ficou em 65º 

colocado, atrás de países como Chile, México e Argentina (THE WORLD BANK, 

2014). Em outro estudo com 144 países, o Brasil está na posição 76 no ranking de 

infraestrutura, que inclui infraestrutura de transportes, telecomunicações e energia 

(WORLD ECONOMIC FORUM, 2014). 

No Brasil, são transportados anualmente mais de um trilhão de tku, e o 

transporte de cargas tende a aumentar 1,8 vezes entre 2014 e 2031 (MT, 2014a). 

Conforme citado, o principal produto transportado, em termos de produção de 

transporte (medida em tku), é o minério de ferro, predominantemente no modal 

ferroviário (95%). Em segundo está a produção agrícola, com destaque para a soja e os 

produtos da soja, cana-de-açúcar e milho – 66% da soja é transportada por ferrovias e 

6% por hidrovias, enquanto os demais produtos são majoritariamente transportados em 

rodovias (83%). Também são transportados petróleo, gás natural, combustíveis, 
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produtos da pecuária, outros minerais metálicos e não metálicos, produtos químicos, 

dentre outros (MT, 2014a).  

A seguir são apresentadas particularidades dos modais rodoviário, ferroviário e 

aquaviário. 

 

2.1.1 Modal Rodoviário 

O modal rodoviário é o principal meio utilizado para o transporte de cargas no 

Brasil. É fundamental para capilarizar e distribuir a carga pelo país, e para 

complementar os demais modais, levando da produção ao terminal da ferrovia, por 

exemplo, e de outro terminal até o consumidor final. Também é, em muitos casos, a 

única opção (MT, 2012a).  

A oferta viária é de 120 mil quilômetros de rodovias federais, 255 mil quilômetros 

de estaduais e 1,3 milhões de quilômetros de municipais (DNIT, 2014). Esta ampla 

extensão é fruto do histórico de investimentos. A Figura 4 apresenta o histórico de 

investimentos federais em rodovias em relação ao PIB, e evidencia grande relevância 

para investimentos no setor até a década de oitenta. O Orçamento Federal é a principal 

fonte de investimento em infraestrutura rodoviária, e em 2011, por exemplo, o total 

pago em investimentos federais chegou a 11,2 bilhões de reais (CNT, 2013d). 
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Figura 4 – Evolução do investimento federal em infraestrutura de transporte (1975-2012) 

Fonte: CNT (2013d). 

 

Em 2013, o percentual de rodovias pavimentadas era apenas 12% do total, sendo 

94,6% de pista simples (DNIT, 2014). Nas rodovias federais a pavimentação chega a 

54%, enquanto nas municipais é de apenas 2% (DNIT, 2014). Isto evidencia o grande 

potencial de melhoria nas estradas brasileiras. Em pesquisa realizada nas rodovias 

federais e nas principais estaduais
1
, foi constatado que 47% da extensão analisada 

apresenta deficiência na pavimentação, e a geometria não é favorável em 78% do total. 

Além disso, 88% é composta por rodovias de pista simples e de mão dupla, e 40% não 

possuem acostamento (CNT, 2013d). Também foi constatado que, em geral, as rodovias 

sob gestão privada apresentam melhor qualidade que as sob gestão pública
2
 (CNT, 

2013d). 

                                                 

1
 A Pesquisa CNT de Rodovias é uma pesquisa periódica que avalia a condição de uma amostra das vias, 

considerando pavimentação, sinalização, geometria, pontos críticos e infraestrutura de apoio. A edição de 

2013 pesquisou toda a malha federal pavimentada e as principais rodovias estaduais, totalizando uma 

amostra de 96.714 km (CNT, 2013d), representando 6% da extensão das estradas brasileiras. 
2
 84,4% das rodovias sob gestão privada foram classificadas como ótimas ou boas, enquanto nas sob 

gestão pública este percentual cai para 26,7% (CNT, 2013d). 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0
In

v
es

ti
m

en
to

 /
 P

IB
 (

%
) 

Ano 



9 

 

O impacto da qualidade das vias sobre a demanda de combustíveis se soma a 

efeitos nas variações nas vendas, com reflexo na frota e melhorias de eficiência 

energética dos veículos. 

A maior parte da frota de caminhões pertence aos estados de São Paulo (26,2%), 

Minas Gerais (11,7%) e Paraná (10,7%) (ANFAVEA, 2014). Conforme apresentado na 

Figura 5, a partir da década de noventa, as vendas de caminhões cresceram, atingindo o 

auge em 2011, com quase 173 mil unidades. O Brasil é exportador líquido de 

caminhões, e em 2013 os veículos importados somaram apenas 2,2% do licenciamento 

de caminhões novos. 

 

Figura 5 – Evolução da produção nacional e do licenciamento de caminhões 

Fonte: ANFAVEA (2014). 

 

O BNDES financia grande parte dos caminhões comprados no país através dos 

programas BNDES FINAME, que financia máquinas e equipamentos, BNDES 

Procaminhoneiro, e do Cartão BNDES (BNDES, 2015a). Em 2012, por exemplo, o 

BNDES desembolsou 18,7 bilhões de reais para o financiamento de caminhões através 

do programa BNDES FINAME (BNDES, 2013). Durante a vigência do programa PSI 

(Programa de Sustentação do Investimento) – Bens de Capital, criado em 2009 com 
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prazo previsto para final de 2015, o BNDES FINAME oferece condições financeiras 

mais favoráveis (BNDES, 2015b). 

O serviço de transporte pode ser realizado por transportadores autônomos, 

empresas e cooperativas, sendo que a participação da frota de caminhões por tipo de 

transportador é de 45%, 54% e 1%, respectivamente (ANTT, 2014a). A frota dos 

autônomos possui idade avançada, restringindo o tipo de carga transportada. O 

transportador autônomo, em geral, é pouco capitalizado e com baixa renda, e por isso 

possui maiores restrições ao acesso a crédito (BNDES, 2008), prolongando ainda mais a 

idade dos caminhões. Caminhões de idade mais avançada têm mais chances de causar 

acidentes por defeitos mecânicos (BNDES 2008 apud Coppead/Pamcary 2006), 

resultando em mortes e congestionamentos (CNT, 2013b). Não possuem tecnologias de 

controle de emissão de poluentes e consomem mais combustível (CNT, 2013b). Em 

função da elevada idade média da frota de caminhões, de 14 anos, ou 21 anos 

considerando apenas a frota de autônomos (ANTT, 2014b), já há algumas iniciativas 

estaduais para renovação de frota. 

O programa de renovação de frota do Rio de Janeiro foi o pioneiro no país, 

iniciado em 01 de junho de 2013. O programa tem duração de 5 anos, prorrogáveis por 

mais 5 anos, com o objetivo de reduzir a idade média da frota de caminhões para 12 

anos. O caminhão antigo deve ter mais de 20 anos, e ser enviado para empresas 

recicladoras para destruição. Com o certificado de destruição, pode-se adquirir veículos 

novos e fabricados no Estado, com o benefício da isenção do ICMS (Governo do Estado 

do Rio de Janeiro, 2013). 

O programa mineiro tem como objetivo retirar de circulação caminhões com 

mais de 30 anos de fabricação. Os veículos devem ser destinados à reciclagem e receber 

baixa no registro do Detran-MG, para então o proprietário receber o benefício de 

adquirir até dois caminhões com isenção do IPVA por até 10 anos (Governo do Estado 

de Minas Gerais, 2013).  

No estado de São Paulo, há um programa piloto na cidade de Santos, com o 

incentivo de financiamento pela Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP) 

com juros zero, subsidiado pelo Estado (CNT, 2013c).  
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Não há ainda um programa nacional, e com a pequena amostra apresentada, é 

possível perceber que há diversas formas de elaborar políticas de renovação de frota. 

Em novembro de 2013, a CNT e entidades do setor automotivo, da indústria 

metalúrgica e outras apresentaram uma proposta conjunta ao governo federal com uma 

sugestão de programa nacional de renovação de frota de caminhões, com linhas de 

crédito especiais pelo BNDES e facilidade de acesso ao crédito, para autônomos com 

veículos de mais de 30 anos. O caminhoneiro receberia um crédito tributário de 30 mil 

reais para ser usado na aquisição de caminhão novo ou de até 10 anos. Os proponentes 

preveem, com a adoção da proposta, a substituição de 30 mil caminhões por ano, por 10 

anos, com destinação correta dos veículos antigos. Segundo a carta enviada, há mais de 

200.000 caminhoneiros com veículos com mais de 30 anos, e isso é resultado da 

dificuldade do autônomo em obter crédito para aquisição de um novo caminhão (CNT, 

2013b). 

O modal rodoviário é o mais utilizado por diversos motivos, como oferta de 

infraestrutura, confiabilidade, tempo de entrega, dentre outros. Entretanto, o uso 

intensivo deste modal leva a gargalos como congestionamentos. Isto pode ser superado 

pela expansão da capacidade rodoviária ou pela migração parcial para outros modais, o 

que é mais interessante em termos energéticos e ambientais (MT, 2012b).  

 

2.1.2 Modal Ferroviário 

Atualmente, o transporte ferroviário de cargas é realizado por 12 

concessionárias, sendo 7 concessões provenientes da antiga Rede Ferroviária Federal 

S.A. (RFFSA) (ANTT, 2014c). A RFFSA era uma sociedade de economia mista, criada 

em 1957 pela consolidação de 18 ferrovias regionais (RFFSA, 2007). Em 1992 foi 

incluída no Programa Nacional de Desestatização, e foi extinta em 2007. Entre 1996 e 

1998 sua malha foi transferida para a iniciativa privada através de contratos de 

concessão de 30 anos, prorrogáveis por mais 30 anos (RFFSA, 2007 e ANTT, 2014c). 

Foram realizadas outras três concessões para construção, operação, exploração e 

conservação de novas malhas, e a União já havia concedido à iniciativa privada a 
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exploração dos serviços de mais cinco ferrovias
3
 – dentre elas a Estrada de Ferro 

Vitória-Minas (EFVM) e Estrada de Ferro Carajás (EFC), concedidas à Companhia 

Vale do Rio Doce (CNT, 2013a).  

De 2004 até 2013 a produção de transporte de cargas em ferrovias aumentou de 

205,7 bilhões de tku para 297,4 bilhões de tku, um crescimento de 45% no período 

(ANTT, 2014d). 

A extensão da malha ferroviária atual é de 28.190 km para as doze concessões 

(ANTT, 2014c), mais 1.437 km para metrôs, VLTs, trens urbanos, turísticos e culturais 

e para as ferrovias concedidas à iniciativa privada (Trombetas, Amapá e Jarí) (CNT, 

2013a). Portanto, a extensão atual da malha ferroviária é de 29.627 km, distribuída 

conforme o mapa da Figura 6, que também inclui ferrovias planejadas e em obras. 

Ressalta-se que a extensão da malha varia ao longo do tempo em função da expansão de 

trechos e redução da malha pela eliminação de ramais antieconômicos (CNT, 2013a). 

                                                 

3
 A Estrada de Ferro Trombetas, Estrada de Ferro Amapá e a Ferrovia Jarí não são consideradas dentre as 

12 concessionárias. 
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Figura 6 – Mapa do sistema ferroviário nacional 

Fonte: ANTT (2012a). 

 

O principal produto transportado pelo modal ferroviário é o minério de ferro, 

que representa 74% do tku total (ANTT, 2014d). Os principais fluxos são na EFC, 

escoando a produção da Vale da Mina de Carajás (PA) para o Terminal Marítimo de 

Ponta da Madeira (MA) (Vale, 2014), na EFVM, escoando a produção também da Vale 

do interior de Minas Gerais para o Porto de Tubarão (ES) (Vale, 2014), e na MRS 

Logística S.A. (MRS), levando o minério produzido em Minas Gerais aos portos da 

região Sudeste. 

Em menor escala, o transporte de soja, farelo de soja e outros produtos agrícolas 

representam 15% do transporte ferroviário, em tku (ANTT, 2014d). As principais rotas 
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são do Centro-Oeste para o Porto de Santos, pela ferrovia América Latina Logística 

Malha Norte S.A. (ALLMN) (ANTF, 2003) e da região Sul para o Porto de Paranaguá 

pela América Latina Logística Malha Sul S.A. (ALLMS) (Küster, 2013). Também 

merece destaque o transporte de produtos da indústria siderúrgica, granéis minerais e 

combustíveis, que juntos somam 6% da produção de transportes (ANTT, 2014d). 

A desestatização trouxe benefícios para a qualidade dos serviços fornecidos, 

maior volume de investimentos, conforme observado na Figura 7, mais carga 

transportada e menor número de acidentes (CNT, 2013a). Também foram percebidos 

benefícios à estrutura logística e econômica brasileira, uma vez que o setor apresentava 

déficits para a União, e em poucos anos a maior parte das concessões obtiveram 

resultados positivos do patrimônio líquido (CNT, 2013a).  

 

Figura 7 – Evolução dos investimentos em ferrovias: privado (na malha concedida) e 

público  

Fonte: CNT (2013a) [1] 

[1] CNT (2013a) utiliza como base os dados da ANTF, do COFF (Câmara dos Deputados) e do SIGA BRASIL 

(Senado Federal). Os dados do COFF são de 1997 a 2001. Os dados do SIGA BRASIL são de 2002 a 2012. 

 

Apesar dos investimentos mais elevados, as ferrovias atuais apresentam diversos 

gargalos que reduzem a qualidade da operação. Os principais gargalos físicos são: 

invasões na faixa de domínio, com a construção de habitações próximas à malha 

exigindo a redução da velocidade dos trens; existência de passagens em nível, que são 

cruzamentos da malha ferroviária no mesmo nível de rodovias, também exigindo a 

redução da velocidade, com a paralisação do tráfego e elevação do risco de acidentes; e 
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a não uniformidade de bitolas (da largura dos trilhos), que dificulta a integração entre 

malhas do sistema (CNT, 2011)e (CNT, 2013a).  

Os investimentos em novas ferrovias deverão adotar um novo modelo de 

concessão, conforme o Decreto Nº 8.129/2013 (BRASIL, 2013c). O novo marco 

regulatório ferroviário separa as outorgas para exploração da infraestrutura (expansão, 

manutenção e operação da malha) das outorgas para prestação de serviços de transporte 

(CNT, 2013a), e amplia as atribuições da Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias 

S.A., empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes (VALEC, 2014a). Os 

agentes fornecedores de infraestrutura vão vender o direito de uso de parte ou toda sua 

capacidade de transporte para a Valec, que por sua vez vai comercializar o direito de 

passagem às empresas de transporte de cargas (VALEC, 2014a; CNT, 2013a e 

BRASIL, 2013c), garantindo a circulação dos trens em todas as malhas (ANTT, 2011a). 

Paralelamente, a Valec possui concessão para construção e operação da Ferrovia Norte-

Sul, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, Ferrovia Transcontinental e da EF 267, 

ferrovia que liga Panorama (SP) a Porto Murtinho (MS) (VALEC, 2014a), ou seja, 

também pode exercer o papel de fornecedor de infraestrutura. 

O novo marco regulatório visa desenvolver o setor ferroviário e promover a 

competição entre operadores ferroviários (BRASIL, 2013c), garantir a modicidade 

tarifária, aumentar a capacidade de utilização da infraestrutura e estimular a integração 

da infraestrutura ferroviária (ANUT, 2012).  

 

2.1.3 Modal Aquaviário 

O transporte aquaviário é o deslocamento de cargas, passageiros e/ou tripulantes, 

em embarcações em aquavias ou hidrovias. As hidrovias de interior consistem em rios, 

lagos ou lagoas navegáveis (MT, 2014b e MT, 2014c).  

O transporte marítimo é o transporte de passageiros e carga utilizando o mar 

aberto como via, entre dois portos. O transporte entre um porto nacional e outro 

internacional é denominado transporte de longo curso. O deslocamento realizado na 

costa do território, entre dois portos na costa, no mesmo país, é a cabotagem marítima, 

enquanto o transporte entre um porto marítimo e outro fluvial caracteriza a cabotagem 

em vias interiores (MT, 2014d). 
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O Brasil possui 63 mil km de rios e lagos (MT, 2013b). Desta extensão, apenas 

29 mil km são trechos navegáveis, sendo 21 mil km de fato utilizados como parte do 

sistema logístico (ANTAQ, 2014c). São sete hidrovias em seis regiões hidrográficas. A 

Tabela 1 apresenta as principais hidrovias navegadas, respectiva região hidrográfica, 

produção de transportes (em tku) em 2013 e os principais produtos transportados (em 

termos de tku), enquanto o mapa da Figura 8 apresenta as hidrovias navegadas por 

região hidrográfica. 

Tabela 1 – Hidrovias navegadas, respectiva produção de transportes e principais 

produtos transportados [1] 

Região 

hidrográfica Hidrovia TKU 2013 

(milhões) Principais produtos (tku) 

Amazônica 
Hidrovia Solimões-

Amazonas 
47.862 

Bauxita (47%), contêineres 

(19%) e combustíveis, óleos 

minerais e produtos (9%) 
Amazônica Madeira 5.663 Soja (50%) e milho (31%) 
Paraguai Hidrovia do Paraguai 3.425 Minério de ferro (94%) 

Paraná-Tietê Paraná-Tietê 2.117 Soja (37%) e milho (31%) 

Atlântico Sul Hidrovia do Sul 1.650 
Fertilizantes adubos (16%) e 

combustíveis e óleos minerais e 

produtos (14%) 
Tocantins-

Araguaia 
Tocantins-Araguaia 3.588 Bauxita (24%) e alumina (20%) 

São Francisco São Francisco 29 
Sementes e frutos oleaginosos 

diversos (100%) 

Fonte: ANTAQ (2014c).  

[1] Não inclui a carga classificada como “percurso não identificado” do Anuário Estatístico Aquaviário 2013 

(ANTAQ, 2014a), cuja representatividade é de 1,3% da tonelada transportada em 2013 (calculado a partir de 

ANTAQ 2014a). 

 

A Hidrovia Solimões-Amazonas é a principal em extensão e transporte de cargas 

– foi responsável por 74% da produção de transporte em hidrovias interiores em 2013 

(ANTAQ, 2014c). 

De 2010 até 2013, o transporte de cargas em hidrovias interiores aumentou, em 

média, 3,6% ao ano, atingindo 64,33 bilhões de tku (ANTAQ, 2014c). 
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Figura 8 – Transporte em vias interiores por região hidrográfica 

Fonte: ANTAQ (2014a). 

 

No caso do transporte por cabotagem, os principais produtos transportados são 

combustíveis e óleos minerais, bauxita e contêineres (ANTAQ, 2014a), representando, 

em 2012, 77%, 11% e 4% da carga transportada em massa, respectivamente (ANTAQ, 

2013a). O Sistema Petrobras (Petrobras e Transpetro) possui metade das embarcações 

para este tipo de serviço, em termos de capacidade de transporte de carga (ANTAQ, 

2013a). 

O Brasil possui 34 portos públicos (MT, 2014e) e 147 Terminais de Uso Privado 

(TUP) (ANTAQ, 2014d) – os principais podem ser vistos no mapa da Figura 9. Os 

portos de Santos, Itaguaí, Paranaguá, Rio Grande e Itaqui movimentaram juntos 70% da 

carga em portos brasileiros (ANTAQ, 2014b). Os TUP movimentam principalmente 

minério de ferro, combustíveis e óleos minerais, sendo os terminais com maior 

movimentação o TUP CVRD Tubarão-ES, TUP Ponta da Madeira e TUP Almirante 

Barroso (ANTAQ, 2014b). 

REGIÃO AMAZÔNICA
Navegação Interior 10,8
Cabotagem em Vias Interiores    19,8
Longo Curso em Vias Interiores  18,0

REGIÃO DO SÃO FRANCISCO
Navegação Interior            49.549 (t)

REGIÃO DO PARANÁ-TIETÊ
Navegação Interior 6,3

REGIÃO DO PARAGUAI
Navegação Interior 5,9

REGIÃO DO TOCANTINS-ARAGUAIA
Navegação Interior 3,6
Cabotagem em Vias Interiores        7,5
Longo Curso em Vias Interiores    10,8

REGIÃO ATLÂNTICO SUL
Navegação Interior 4,3
Cabotagem em Vias Interiores 0,6
Longo Curso em Vias Interiores 0,6
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Figura 9 – Mapa dos principais portos nacionais 

Fonte: MT (2014d). 

 

Estima-se que a produção de transportes por cabotagem cresceu 2% de 2011 

para 2012, atingindo 147 bilhões de tku (ANTAQ, 2013a).  

O crescente transporte de commodities para exportação nos portos marítimos 

implica no deslocamento de carga por longas distâncias, o que seria mais eficiente (em 

termos de custo e de consumo de combustível) com o maior uso de hidrovias, em 

substituição do transporte rodoviário (MT, 2013b). Entretanto, a melhoria da qualidade 

do transporte hidroviário é fundamental para atender aos requisitos de segurança, tempo 

de percurso e custos dos produtores e transportadores (MT, 2013b). 
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Apesar da ampla oferta de rios, pode haver trechos com afloramentos rochosos, 

baixa profundidade, principalmente nos períodos de seca, largura estreita, saltos, 

corredeiras, etc. Estas condições podem demandar intervenções de engenharia para 

permitir mínimas condições de navegabilidade. As principais intervenções físicas são 

barragens, dragagens e construção ou reforma de eclusas. Eclusas são obras de 

engenharia hidráulica que funcionam como um elevador para embarcações passarem de 

um nível para outro, por exemplo, em barragens ou quedas de água. 

Os rios mais favoráveis ao transporte hidroviário interior são os rios de planícies, 

com declividade suave. Já os rios de planalto podem apresentar diversos obstáculos 

naturais (MT, 2013b). 

Além de intervenções no curso dos rios, o desenvolvimento do transporte hidroviário 

interior (THI) engloba uma cadeia com diferentes agentes e etapas, desde a região 

produtora até o destino da carga. A lista a seguir considera o destino até um porto 

marítimo (MT, 2013b):  

 pré-transporte em rodovias de acesso, da produção até a hidrovia 

 descarregamento da carga dos caminhões 

 armazenamento da carga 

 carregamento das barcaças 

 transporte hidroviário interior 

 descarregamento no terminal marítimo 

 armazenamento 

 carregamento das embarcações marítimas 

 transporte marítimo 

 

2.2 Planos e Programas Federativos para o Transporte de Carga 

2.2.1 Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) 

O Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) é um plano federativo de 

apoio ao planejamento estratégico dos transportes. O plano avalia projetos no setor de 

transportes para orientar a tomada de decisão, pública e privada, sobre quais ações 

devem ser priorizadas, no horizonte de curto, médio e longo prazo. A definição do 

portfólio de projetos do PNLT objetiva indicar projetos estruturantes que sejam 
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indutores e catalizadores do desenvolvimento social e econômico, buscando (MT, 

2012a): 

 Aumento da eficiência produtiva em áreas consolidadas; 

 Redução de desigualdades regionais em áreas deprimidas; 

 Indução ao desenvolvimento de áreas de expansão de fronteira agrícola e 

mineral; e 

 Integração regional sul-americana. 

 

Sua elaboração é feita pelo Ministério dos Transportes, especificamente pela 

Secretaria de Política Nacional de Transportes (SPNT-MT). Foram publicadas três 

versões do plano: a primeira em 2007, a segunda em 2009, e a terceira, utilizada no 

presente estudo, em 2011 (MT, 2012a).  

A metodologia utilizada contempla a realização de estudos de modelagem 

macroeconômica e de simulação da demanda de transportes de carga e de passageiros. 

Durante sua elaboração, foi realizada uma extensa coleta de dados como 

população, atividade econômica, uso da terra, sistema de transportes, leis e 

regulamentos, política governamental e recursos financeiros (MT & MD, 2009). Em 

seguida, foi feito um levantamento georreferenciado da infraestrutura viária existente no 

Brasil. Também foram definidos produtos relevantes para a economia brasileira
4
, e 

foram coletados dados de produção, demanda, importação e exportação por produto, a 

fim de determinar fluxos de origem-destino. Os produtos foram agrupados considerando 

características similares de transporte e disponibilidade de informações. 

Foram elaborados cenários macroeconômicos, com evolução da população, 

renda, uso da terra, economia, etc. Também foram identificados diversos projetos de 

intervenção na infraestrutura de transportes, novos e antigos. O PNLT 2011 reuniu 

inicialmente 1.167 projetos, com o custo de R$ 424 bilhões e 111 mil quilômetros de 

extensão. 

As informações são inseridas em softwares de modelagem de transporte, e o 

modelo de simulação de quatro etapas é aplicado. Com este modelo, são simulados 

                                                 

4
 No PNLT 2011 foram 110 produtos e 55 atividades, conforme divulgado pelo Sistema de Contas 

Nacionais do IBGE. 
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fluxos entre pares de origem e destino para cada um dos produtos (etapas de geração e 

distribuição de viagens). Em seguida, a partir da oferta de malha viária e dos custos de 

transporte, as viagens são separadas entre os diferentes modais de forma otimizada 

(etapas de divisão modal e alocação de viagens à rede). 

São feitas simulações para calibrar o histórico e em seguida é simulado um 

cenário base (limitado à malha existente e aos projetos do PAC). Com isso são 

identificados gargalos físicos, ou seja, trechos sobrecarregados (MT, 2012a e MT & 

MD, 2009). Por fim, são feitas novas simulações com opções de projetos, com múltiplas 

interações para os cenários futuros, para diferentes anos-horizonte. Os cenários do 

PNLT 2011 compreendem o ano 2011 até 2031, sendo 2010 o ano base. 

O PNLT 2011 definiu 30 agrupamentos de alternativas, conforme Tabela 2, que 

são conjuntos de projetos ou projetos isolados que visam minimizá-los ou eliminá-los os 

gargalos e exercer uma função estrutural no sistema de transportes. Cada agrupamento 

foi simulado, a fim de identificar o impacto das intervenções no fluxo de transporte em 

cada ligação da malha existente – os chamados carregamentos. Os resultados podem ser 

visualizados em formato de mapas com os carregamentos, uma vez que todas as 

informações são georreferenciadas.  
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Tabela 2 – Agrupamento de projetos analisados no PNLT 2011 

Agrupamento  Descrição do agrupamento  

A01  Ligação ferroviária Transnordestina à Hidrovia do São Francisco  

A02  Ligação ferroviária Jucurutu/RN a Porto do Mangue/RN  

A03  Ferrovias do Nordeste Setentrional  

A04  Ligações ferroviárias no Estado da Bahia  

A05  Ferrovia Transcontinental entre divisa do Peru/Brasil e Vilhena (RO)  

A06  Ferrovia Transcontinental - trecho entre Ferrovia Norte-Sul e o Estado do RJ  

A07  Ligação ferroviária entre os estados de Goiás e Rio de Janeiro  

A08  Ligação ferroviária Teixeira de Freitas a Aracruz  

A09  Remodelagem da ligação ferroviária Corumbá a Santos  

A10  Ligação ferroviária entre Alto Araguaia e Uberlândia  

A11  Remodelagem de ferrovias de Minas Gerais  

A12  Construção da ligação ferroviária na serra do Tigre, em Minas Gerais  

A13  Remodelagem de ferrovias do Estado do Rio de Janeiro  

A14  Construção de Ferrovias da Região Sul do Brasil  

A15  Remodelagem de Ferrovias da Região Sul do Brasil  

A16  Hidrovias da Amazônia  

A17  Hidrovia Teles Pires - Tapajós  

A18  Hidrovia Tocantins - Araguaia  

A19  Hidrovia do Parnaíba  

A20  Afluentes do Rio São Francisco  

A21  Extensão da Hidrovia Paraguai-Paraná até Cuiabá  

A22  Rios Paranaíba e Grande  

A23  Remodelagem de trecho da Ferronorte  

A31  Intervenções rodoviárias no vetor Amazônico  

A32  Intervenções rodoviárias no vetor Centro-Norte  

A33  Intervenções rodoviárias no vetor Nordeste Setentrional  

A34  Intervenções rodoviárias no vetor Nordeste Meridional  

A35  Intervenções rodoviárias no vetor Leste  

A36  Intervenções rodoviárias no vetor Centro-Sudeste  

A37  Intervenções rodoviárias no vetor Sul   

Fonte: MT (2012a). 

 

Com as simulações realizadas para cada agrupamento, também foi calculada a 

taxa interna de retorno econômico (TIRE) de cada um dos projetos, a partir de uma 

análise de custo benefício em relação ao cenário sem os novos projetos. O benefício é 

calculado a partir da redução dos gastos para os usuários antigos e pelo aumento da 

demanda de transportes com novos usuários, devido à diminuição dos custos
5
. O custo é 

dado pela tarifa paga e pelo tempo gasto (para cada produto há um custo por hora).  

                                                 

5
 Considerando a demanda de um determinado trecho como inelástica no curto prazo, o aumento da 

demanda só ocorre após certo tempo, e o benefício para os novos usuários é considerado nulo na análise  

(MT, 2012a).  
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Os com TIRE maior ou igual a 8% foram considerados prioritários (111 

projetos); os com menor viabilidade econômica, mas interessantes por outros aspectos, 

foram classificados como projetos sociopolíticos (237); os projetos do PAC (231) foram 

considerados, mas não foram reavaliados pois já possuem data de implementação; e 

projetos sem disponibilidade de informações ou impossibilidade de simulação (588) não 

foram avaliados (MT, 2012a)
6
. 

Portanto, o portfólio do PNLT 2011, considerado no ‘Cenário PNLT’, inclui os 

projetos prioritários, projetos do PAC e projetos sociopolíticos. Em termos de 

investimento e modal, 54% do portfólio prioritário é no modal ferroviário, 39% no 

rodoviário e 7% no hidroviário. Por localização, 24% destes investimentos são no vetor 

logístico Sul, 20% no Amazônico, 20% no Centro Sudeste, 13% no Leste, 8% no 

Nordeste Meridional, 8% no Nordeste Setentrional e 7% no Centro Norte.  

Conforme mencionado, a análise e proposição de projetos é uma tarefa 

dinâmica, e portanto, os resultados obtidos nas três versões do PNLT já publicadas são 

diferentes. A fim de observar as principais diferenças entre os resultados das versões, a 

Figura 10 compara a matriz de transportes histórica e a cenarizada nas diferentes 

versões do PNLT, e a Tabela 3 compara o valor de investimento proposto e a extensão 

dos projetos, por modal. 

                                                 

6
 Os projetos do PIL não foram incluídos pois o PNLT é anterior ao PIL. 
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Figura 10 – Matriz de transporte histórica e cenarizada nas diferentes versões do PNLT 

Fonte: MT (2012a), MT&MD (2009 e 2007) [1] e MT (2014a). 

[1] O percentual de participação do modal aeroviário é apresentado no PNLT 2007 e 2009, mas não consta no PNLT 

2011. Para fins de comparação, os percentuais da matriz do PNLT 2007 e 2009 foram recalculados, desconsiderando 

o modal aeroviário. O percentual dos modais hidroviário e cabotagem do PNLT 2011 foram somados, resultando no 

modal aquaviário. 

 

Tabela 3 – Investimento (milhões de reais, em valores correntes) e extensão 

propostos nas diferentes versões do PNLT, por modal 

Modal 
PNLT 2007 PNLT 2009 

PNTL 2011 

Todos os projetos 

PAC, 

prioritários, 

sociopolíticos 

Extensão / 

quantidade 
Recurso Extensão Recurso  Extensão Recurso  Recurso 

Rodoviário 43.203  74.194 

nd 

69.728 50.591 129.839  128.517 

Ferroviário 20.256  50.556 150.136 34.008 189.967  151.549 

Hidroviário 14.489 12.807 15.784 24.326 20.555  19.910 

Dutoviário nd nd 
3.206 

2.118 2.362   

Terminais nd nd na 2.689  1.691 

Portuário 169 25.162 38.933 na 55.904 1.985 

Aeroviário 40 9.695 13.022 na 22.459 115 

Total 77.948 [1] 172.414 290.808 111.043 423.774 303.766 

Fonte: MT (2012 e 2014h) e MT&MD (2009 e 2007). 

 [1] A soma não inclui os projetos aeroviários e portuários, que são medidos em quantidade de projetos, e não em 

extensão. 
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Apesar do diferente horizonte de tempo de cada versão, observa-se uma 

mudança significativa na matriz de transportes proposta no PNLT 2011, com maior 

participação do modal rodoviário e menor participação do modal aquaviário, em relação 

às versões anteriores. Mesmo menos ousado, o PNLT 2011 cenariza uma matriz de 

transportes mais equilibrada que a atual.  

Em termos de investimentos, considerando todos os projetos levantados no 

PNLT 2011, o valor do investimento necessário é 107% maior que no PNLT 2007, e a 

extensão dos projetos lineares é 42% maior. Do PNLT 2009 para o 2011, o valor dos 

investimentos propostos aumenta em 32%. Desconsiderando o investimento dos 

projetos não avaliados, o valor do PNLT 2011 reduz 5% em relação à versão anterior
7
. 

Cabe destacar que o valor dos investimentos deve ser comparado com cautela, uma vez 

que a situação econômica do país mudou do período de elaboração de uma versão do 

plano para outra, e podem ter erros de estimativa de custo dos projetos.  

 

2.2.2 Outros Planos e Programas 

2.2.2.1 Programa de Investimentos em Logística (PIL) 

O Programa de Investimentos em Logística (PIL) é um programa federal criado 

em agosto de 2012, com diversos projetos de infraestrutura logística, a fim de 

desenvolver um sistema de transporte amplo, moderno e eficiente, com maior 

integração entre modais. Os bancos públicos podem financiar até 70% do valor do 

investimento
8
 (MT, 2014f). 

Os programas rodoviário e ferroviário têm como fundamentos a disponibilização 

de ampla rede de infraestrutura, cadeia logística eficiente e competitiva, e modicidade 

tarifária (EPL, 2014a). Os projetos são realizados através de parcerias público privadas, 

através de contratos de concessões. A concessionária é responsável pela construção, 

expansão e manutenção dos trechos viários, além do atendimento aos usuários, e para 

tal recebe o direito de cobrar tarifas aos usuários (MT, 2014g).  

                                                 

7
 A comparação dos investimentos foi feita em valores de 2010, utilizando o IPCA. 

8
 Para projetos portuários, 65% do investimento e juros de 2,5% acima da TJLP. Em projetos 

aeroportuários, 70% do investimento e taxa de juros de 0,9% a.a. além do spread de risco e TJLP. Nos 

projetos ferroviários e rodoviários, os bancos públicos podem financiar até 70% do investimento com 

taxas de juros de 2% acima da TJLP (BRASIL, 2014c).  
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No modal rodoviário estão previstos investimentos de R$ 46 bilhões, em sete mil 

quilômetros de malha, distribuídos em nove lotes a serem leiloados (EPL, 2014a). Para 

o modal ferroviário, o programa prevê investimentos de 100 bilhões de reais, em 

construção e melhorias, em onze mil quilômetros de extensão (MT, 2014f). 

Já o programa portuário prevê investimentos de R$ 61 bilhões para ampliação e 

modernização da infraestrutura, gestão e acessos (EPL, 2014b), enquanto o programa 

aeroportuário pretende alcançar investimentos de mais de 16 bilhões, com o objetivo de 

melhorar a qualidade dos serviços e infraestrutura para os usuários, aumentar a oferta e 

reconstruir aeroportos regionais. 

Diferente dos planos que são apenas indicativos, os programas se comprometem 

com a realização dos projetos. 

 

2.2.2.2 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é um programa federal com o 

objetivo de acelerar o crescimento do país através do planejamento e de grandes 

investimentos estruturais em setores estratégicos, como social, urbano, logístico e 

energético.  

Criado em 2007 pelo governo federal, o chamado PAC 1 foi de 2007 até 2010, o 

PAC 2 de 2011 a 2014, e há expectativas do lançamento do PAC 3 em 2015 (Planalto, 

2015). 

Até o final do PAC 1 foram investidos 560 bilhões de reais, e 48% das ações 

foram concluídas (percentual considerando o valor dos investimentos, e sem incluir 

ações de saneamento e habitação) (BRASIL, 2010). Até o final do PAC 2 foram 

investidos mais de um trilhão de reais, e 57% das ações dos eixos transportes, energia, 

Luz para Todos e recursos hídricos foram concluídas (BRASIL, 2014a).  

No setor de transportes, foram investidos 67 bilhões em ações concluídas 

(BRASIL, 2014a). Foram realizados investimentos em rodovias, ferrovias, hidrovias, 

portos e aeroportos. O PAC 2 contemplou projetos de construção, duplicação, 

adequação e pavimentação em 12 mil km de rodovias, 3.765 km de ferrovias, 30 

empreendimentos portuários, 22 terminais hidroviários e diversos empreendimentos em 
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aeroportos (BRASIL, 2014a). Os principais projetos ferroviários são a expansão da 

Ferrovia Norte-Sul, expansão da América Latina Logística Malha Norte S.A. (antiga 

Ferronorte), Ferrovia de Integração Oeste Leste e a Ferrovia Nova Transnordestina 

(BRASIL, 2014a). Ressalta-se que apenas uma parte dos projetos planejados foram 

concluídos até o final do programa, e ainda há projetos inclusive em fase de estudos, de 

ação preparatória e licitação (BRASIL, 2014a). 

 

2.2.2.3 Plano Hidroviário Estratégico (PHE) 

O Plano Hidroviário Estratégico (PHE) é um projeto do Ministério dos 

Transportes, com o objetivo de “(...) viabilizar o transporte hidroviário interior em larga 

escala de forma a consagrá-lo como uma alternativa para o escoamento de cargas, bem 

como para o deslocamento de pessoas, contribuindo para a redução do custo Brasil” 

(MT, 2013b). O consórcio ARCADIS logos foi contratado para elaborar o plano, e o 

mesmo foi lançado em outubro de 2013. 

O plano coloca o objetivo de aumentar o transporte hidroviário interior (THI) de 

25 milhões de toneladas em 2011 para 120 milhões em 2031. A fim de atingir ao 

objetivo, estabelece duas metas: rede hidroviária brasileira ampliada e com nível de 

serviço adequado e sistema de transporte confiável e desenvolvido (MT, 2013b). 

A elaboração do plano parte de uma análise aprofundada sobre as condições 

atuais do sistema de THI. Para tal, foram realizadas pesquisas para montar um 

diagnóstico, consultas a partes interessadas e levantamento informações relevantes 

sobre o THI na União Europeia e nos Estado Unidos (MT, 2013b). 

O plano avaliou 63 rios e um canal, selecionados considerando o potencial para 

navegação comercial. Foram selecionadas hidrovias consideradas prioritárias, e para 

cada uma foram identificadas as intervenções e investimentos necessários para melhorar 

as condições de navegabilidade (MT, 2013b). 

Para priorizar as hidrovias, foram definidos os principais produtos a serem 

transportados e foi estimado o fluxo das hidrovias, considerando os locais de produção e 

os portos de exportação destes produtos. O horizonte de tempo da análise é até o ano 

2031 – igual ao PNLT. Foram levantadas as medidas necessárias em cada rio, e seus 

respectivos custos de investimentos, transporte e manutenção. As medidas foram 



28 

 

agrupadas em estratégias, e comparadas através de análises de custo-benefício e 

multicritério, a fim de definir a melhor estratégia (grupo de medidas de intervenção), 

com maior benefício para a sociedade (MT, 2013b). 

A partir das análises, chegaram a uma estratégia preferida. Esta estratégia visa 

aumentar a rede hidroviária, com um nível básico de qualidade de navegação (MT, 

2013a). As hidrovias que já transportam carga, e que receberão melhorias já previstas 

no PAC, são (MT, 2013a):  

 Amazonas e Solimões (Santerém – Manaus – Coari / Santarém – 

Almerim / Almerim – Santana / Almerim – Tocantins) 

 Madeira (Itacoatiara – Porto Velho) 

 Tapajós e Teles Pires (Santarém – Itaituba) 

 Tocantins (Vila do Conde – Marabá) 

 São Francisco (Petrolina – Ibotirama / Ibotirama – Pirapora) 

 Paraguai (foz do rio Apa – Corumbá/Ladário) 

 Paraná-Tietê (Três Lagoas – Pereira Barreto / São Simão – Anhembi) 

 Hidrovia do Sul (Rio Grande – Estrela) 

 

As hidrovias que devem ser desenvolvidas, a um prazo maior, são: 

 Tapajós (Itaituba – Cachoeira Rasteira) 

 Tocantins (Marabá – Miracema) 

 Paraguai (Corumbá / Ladário – Cáceres) 

 São Francisco (Ibotirama – Bom Jesus da Lapa) 

 

As hidrovias que terão maior aumento no fluxo de carga são a Tocantins (41 

milhões de toneladas por ano), Paraná-Tietê (21 milhões) e Rio Paraguai (20 milhões). 

Os produtos mais transportados serão a soja, minério de ferro, aço, carvão, etanol e 

farelo de soja (MT, 2013a). Para estratégia escolhida, foi estimado o custo de 

investimento em 17 bilhões de reais (MT, 2013a). 
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O plano prevê o aumento de carga dos usuários atuais, que transportam 

majoritariamente produtos agrícolas, minério de ferro e etanol, e também a ampliação 

dos usuários de hidrovias (MT, 2013b). 

O PHE e o PNLT possuem abordagens distintas. Enquanto o PNLT utiliza 

modelagem multimodal e apresenta resultados em termos de tonelada quilômetro útil, o 

PHE avalia o potencial de transporte em cada hidrovia, considerando a aplicação das 

medidas prioritárias, e apresenta os dados em tonelada transportada por ano. As 

diferenças metodológicas limitam a comparação entre os planos.  

O PHE sugere uma estratégia a nível nacional e regional para o desenvolvimento 

do THI, com planos de ação, planos de divulgação do PHE e proposta de projetos 

pilotos, a curto prazo. Indica a formação de grupos de desenvolvimento regional (GDR) 

para cada hidrovia, para discutir as intervenções necessárias na hidrovia e também nas 

vias de acesso, terminais e expansão da frota. Os GDR também devem harmonizar todas 

as iniciativas e acompanhar o desenvolvimento do THI, estreitando o planejamento do 

governo e aos investimentos público-privados. Também propõe uma Força-Tarefa, 

cujos membros são representantes de diversas partes interessadas, e Grupos de Trabalho 

específicos, para viabilizar a implantação do Plano (MT, 2013b). 

 

2.2.2.4 Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) 

O PNLP foi desenvolvido pela Secretaria de Portos (SEP), e publicado em 

março de 2012. Tem como principal objetivo ampliar e modernizar os portos marítimos 

(MT, 2013b). Em sua primeira versão, o PNLP apresentou quinze Planos Mestres para 

portos estratégicos, com uma análise aprofundada das limitações e potenciais de cada 

um, e a identificação de investimentos e inciativas para que os portos possam atender 

sua demanda com nível de serviço adequado (SEP, 2012). Desde 2013 está em 

andamento a elaboração dos Planos Mestres para mais vinte e dois portos, e a revisão 

dos quinze já publicados, em função das mudanças no arranjo institucional do setor 

decorrentes da nova Lei dos Portos (BRASIL, 2013a e SEP, 2014). 

O PNLP analisa a malha logística atual e futura para obter projeções de demanda 

portuária. Com isso, estabelece estratégias de curto, médio e longo prazo e indica 

investimentos prioritários, abrangendo acessos portuários e infraestrutura (SEP, 2014). 
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2.2.2.5 Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH) 

O PNIH foi elaborado pela ANTAQ, e lançado em fevereiro de 2013 (ANTAQ, 

2013b). Seus principais objetivos são realizar estudo detalhado sobre as hidrovias 

brasileiras e identificar as prováveis principais rotas de transporte de carga (atuais e 

futuras) e selecionar possíveis locais para a implantação de terminais hidroviários 

(ANTAQ, 2013b). Os estudos contemplam a avaliação econômica de novos terminais, a 

partir de estimativas de investimentos, custos operacionais e fretes, e foi gerada uma 

base de dados georreferenciada com as informações relevantes (ANTAQ, 2013b).  

 

2.2.2.6 Plano Nacional de Logística Integrada (PNLI) 

O PNLI é um plano a nível federal que está sendo elaborado pela Empresa de 

Pesquisa Logística (EPL) desde 2013 (EPL, 2013). Seu objetivo é auxiliar no 

planejamento integrado dos transportes, e identificar necessidades e oportunidades de 

investimentos que levem o Brasil a ter uma logística mais competitiva. O PNLI não se 

limita a projetos de infraestrutura, e inclui ações como renovação da frota, eficiência 

energética e regulamentações (EPL, 2014c).  

A metodologia do PNLI possui semelhanças com a do PNLT, como a simulação 

da rede, com cadastro de infraestrutura e de origem e destino de produtos, identificação 

de gargalos e indicação de projetos. O PNLI terá maior qualidade dos dados básicos 

utilizados nas simulações, por incluir ampla pesquisa de origem e destino de cargas e 

passageiros, e contemplará estudos de pré-viabilidade por projeto, considerando 

aspectos normativos, geológicos, ambientais e econômicos (EPL, 2014c). O PNLI já 

parte do próprio PNLT, do PAC, PIL e de outros estudos, e agrega, por exemplo, o 

transporte aeroviário (EPL, 2014c), que não foi incluído no PNLT. 

Desde dezembro de 2012 compete à EPL “(...) elaborar estudos de curto, médio 

e longo prazo, necessários ao desenvolvimento de planos de expansão da infraestrutura 

dos setores de logística e transportes” (BRASIL, 2012c).  

Conforme apresentado no presente Capítulo, o transporte de cargas no Brasil é 

realizado predominantemente pelo modal rodoviário, que é mais energointensivo. O 

planejamento dos transportes vem realizando diversos estudos para ampliar e melhorar 

o sistema logístico, e já se comprometeu com projetos através do PAC e do PIL. Estes 
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investimentos podem gerar mudanças significativas na demanda energética do setor, e 

por este motivo, seus impactos devem ser estudados. O Capítulo a seguir vai apresentar 

uma metodologia para calcular e comparar o consumo energético e as emissões de GEE 

de diferentes cenários de produção de transporte por modal. 
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3. Metodologia 

A metodologia proposta visa aplicar cenários de produção de transporte (tku) por 

modal, determinados de forma exógena, a fim de obter o consumo energético e as 

emissões de GEE do setor de transporte de cargas. A metodologia pode ser aplicada 

para diferentes períodos de tempo, e diferentes áreas geográficas.  

Esta metodologia permite incorporar no planejamento energético os resultados 

planejamento de transportes, com uma avaliação detalhada dos impactos, em termos 

energéticos e de emissões de GEE, de políticas públicas do setor de transportes, como 

políticas de expansão e melhoria de infraestrutura viária e estímulos a determinado 

modal. 

Posteriormente, no Capítulo 4, serão aplicados os cenários de produção de 

transportes propostos no PNLT 2011 (MT, 2012a) e um terceiro cenário, com a 

participação modal mantida sem alteração, do ano base 2011 até 2031, para o Brasil 

como um todo. O processo de aplicação da metodologia será descrito, e serão 

apresentados os parâmetros utilizados e os resultados. 

Os modais de transporte de carga considerados na análise são o rodoviário, 

ferroviário e aquaviário – este último separado em hidroviário interior e cabotagem 

marítima. O transporte dutoviário não é considerado, pois seu respectivo consumo 

energético não é contabilizado no setor de transportes no Balanço Energético Nacional 

(EPE, 2014a). O modal aeroviário tampouco foi incluído, uma vez que o PNLT não 

disponibiliza cenários de evolução do tku neste modal
9
 (MT, 2014a e MT, 2012a). O 

modal aeroviário representou 4,4% do consumo energético do setor de transportes em 

2013 (EPE, 2014a). Vale destacar, no entanto, que é possível incluir estes dois modais 

na metodologia. 

Para cada modal é elaborado um modelo diferente, em função do tipo de 

informação disponível e de métodos utilizados na literatura. O modal rodoviário utiliza 

um modelo técnico paramétrico a partir da frota de caminhões com abordagem 

                                                 

9
 O PNLT 2011 (MT, 2012a) identificou projetos aeroviários, mas os mesmos não foram avaliados devido 

à impossibilidade de simulação com a abordagem de análise de benefício/custo adotada no estudo – a 

abordagem calcula, por exemplo, custos a partir do carregamento na rede de transportes, e não foi 

determinada uma rede aeroviária. 
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ascendente (bottom-up), o modal aquaviário utiliza uma abordagem descendente (top-

down), e por fim o modal ferroviário utiliza uma abordagem mista – técnico paramétrico 

para cada concessão ferroviária existente e descendente para as demais ferrovias. Por 

fim, os resultados de cada modal são agregados e os resultados globais para o transporte 

de carga são obtidos. Em todos os casos, o principal dado de entrada é o nível de 

atividade por modal (produção de transporte, medida em tku).  

A seguir é apresentada a metodologia específica para cada modal. 

 

3.1 Modal Rodoviário 

Para analisar o transporte de carga no modal rodoviário, é proposto um modelo 

setorial de demanda energética, técnico paramétrico detalhado de uso final. A demanda 

energética e as emissões de GEE do modal são calculadas, para cada ano do período 

analisado, a partir da frota de caminhões, e de características específicas dos veículos, 

como intensidade de uso, consumo específico e quantidade de carga transportada.  

Este tipo de modelo de frota foi utilizado por MCT (2006) MCT (2010), MMA 

(2011), MMA (2014), MT&MCidades (2012), EPE (2014d), EPE (2014c) e CETESB 

(2013). Entretanto, com exceção dos estudos elaborados pela EPE, estes se limitaram a 

estimar o consumo energético e as emissões (de GEE e de outros poluentes), enquanto a 

metodologia aqui proposta inclui a produção de transportes (medida em tku).  

Como os caminhões têm características diferentes, e o perfil dos veículos pode 

mudar ao longo do tempo (por exemplo, a participação de caminhões pesados nas 

vendas aumentou de 21% em 2002 para 36% em 2013 (ANFAVEA, 2014)), o modelo 

distingue diferentes categorias de caminhões, e considera as características específicas 

de cada um. 

O modelo se comporta diferente até o ano base e a partir do horizonte 

cenarizado. Até o ano base, as vendas anuais de caminhão são um dado de entrada, e a 

produção de transportes no modal rodoviário é um dado calculado, e o modelo é 

calibrado com dados do histórico realizado. A partir do ano base isso se inverte, e a 

produção de transportes passa a ser um dado de entrada, e as vendas passam a ser 

calculadas para ser coerente com a produção de transportes. 
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Os demais parâmetros de entrada do modelo são: participação de vendas por 

categoria de veículo, curva de sucateamento, distância média percorrida por veículo por 

ano (intensidade de uso) por categoria, consumo específico por categoria, capacidade 

dos veículos por categoria, ocupação por categoria, propriedade dos combustíveis e 

fatores de emissão. É possível variar no tempo parâmetros como consumo específico, 

ocupação do caminhão, participação das categorias de caminhões nas vendas e 

intensidade de uso. 

Os principais dados de saída são: frota, consumo energético e emissões de GEE, 

por categoria de caminhão e total. Também são calculadas outras saídas secundárias, 

sendo elas: idade média, distância média por caminhão, distância percorrida no ano e 

consumo específico médio.  

A Figura 11 apresenta os parâmetros do modelo e como estes interagem entre si. 

Os parâmetros podem variar em função do índice associado – quando não há índice, o 

parâmetro é constante. 

 

Figura 11 – Fluxograma do modelo de transporte de carga rodoviário 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Onde: 

 i – ano de fabricação 

Frota I,c Distância I,c
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 (I – i) – idade do veículo 

 I – ano calculado 

 c – tipo de caminhão 

 f – tipo de combustível 

 

A seguir são apresentadas as equações utilizadas para calcular cada dado de 

saída, e a descrição dos parâmetros das equações. A Equação 1 representa o cálculo para 

a frota de caminhões. A frota é um parâmetro de saída do modelo, calculado com base 

nas vendas anuais e na taxa de sobrevivência dos caminhões por idade. Com isso, é 

calculado o número de caminhões com diferentes idades, em circulação em cada ano.  

 

𝐹𝑟𝑜𝑡𝑎𝐼 = ∑ ∑ [𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 × %𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖,𝑐 × %𝑠𝑢𝑐𝑎𝑡(𝐼−𝑖)]𝐼
𝑖𝑐  (Eq. 1) 

 

Onde: 

 FrotaI – frota de caminhões no ano I [n° de veículos] 

 vendasi – venda de caminhões em determinado ano [n° de veículos] 

 %vendasi,c – participação de cada categoria c nas vendas 

 %sucat(I-i) – percentual de veículos de determinada idade que não foram 

sucateados [%] 

 

A distância total percorrida por todos os caminhões em determinado ano é obtida 

com a multiplicação da distância anual percorrida por um caminhão pelo número total 

de caminhões (Equação 2). A distância anual por caminhão varia em função da idade do 

veículo, e esta curva pode variar ao longo do tempo, com mudanças na legislação que 

altere a jornada de trabalho do caminhoneiro, por exemplo. Portanto, o cálculo 

multiplica a frota de cada idade pela distância média naquela idade e naquele ano. 

 

𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎𝐼 = ∑ ∑ [𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 × %𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖,𝑐 × %𝑠𝑢𝑐𝑎𝑡(𝐼−𝑖) × 𝑘𝑚_𝑚𝑒𝑑(𝐼−𝑖),𝑐]𝐼
𝑖𝑐  (Eq. 2) 
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Onde: 

 DistânciaI – distância total percorrida no ano I [quilômetros] 

 Km_med(I-i),c – distância média percorrida por caminhões do tipo c de 

determinada idade [km/veículo.ano]  

 

O consumo total de combustível em determinado ano é obtido pela multiplicação 

da distância total pelo consumo por caminhão (Equação 3). O consumo por caminhão 

varia em função do ano de fabricação, idade do caminhão, categoria do veículo, 

ocupação do caminhão (com o veículo mais pesado o consumo é maior) e ano que está 

operando (possíveis mudanças na qualidade das vias altera o consumo específico, por 

exemplo). Portanto, novamente, o cálculo deve ser realizado para a frota com cada idade 

aplicando o consumo específico daquela idade, naquele ano, considerando a ocupação 

média naquele ano. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐼 = ∑ ∑ {𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 × %𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖,𝑐 × %𝑠𝑢𝑐𝑎𝑡(𝐼−𝑖) × 𝑘𝑚_𝑚𝑒𝑑(𝐼−𝑖),𝑐 ×𝐼
𝑖𝑐

[
1

𝐶𝐸𝑖,𝑐
] × [

1

1−𝑝𝑒𝑟𝑑_𝑒𝑓(𝐼−𝑖)
] × [

1

1+𝑔𝑎𝑛ℎ_𝑒𝑓𝐼
]} (Eq. 3) 

 

Onde: 

 ConsumoI – consumo de combustível total no ano I [L] 

 CEi,c – consumo específico do caminhão em função do ano de fabricação e 

do tipo de caminhão [km/L] 

 perd_ef(I-i) – perda de eficiência em função da idade do veículo [%] 

 ganh_efI – ganho de eficiência no ano I por melhorias na qualidade das 

rodovias [%] 

 

Conforme mencionado, a produção de transporte, medida em tku, é a quantidade 

de carga transportada em um determinado período de tempo multiplicado pela distância 

média percorrida por cada tonelada. Também pode ser calculada pela distância 
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percorrida por todos os caminhões no ano, multiplicado pela ocupação média dos 

caminhões (Equação 4).  

 

𝑡𝑘𝑢𝐼 = ∑ 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 × %𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖,𝑐 × %𝑠𝑢𝑐𝑎𝑡(𝐼−𝑖) × 𝑘𝑚_𝑚𝑒𝑑(𝐼−𝑖),𝑐 × 𝑐𝑎𝑝𝑐 × %𝑜𝑐𝐼,𝑐𝑐 (Eq. 4) 

 

Onde: 

 tkuI – tonelada quilômetro útil no ano I [tku] 

 capc – capacidade média dos caminhões do tipo c [t / veículo] 

 %ocI,c – ocupação média dos caminhões do tipo c no ano I 

 

As emissões de gases de efeito estufa dependem do combustível utilizado. O 

diesel nacional possui um percentual de biodiesel em sua composição, que atualmente é 

de 7% em volume. Portanto, o cálculo é realizado em duas etapas: consumo total 

multiplicado pela parcela de biodiesel multiplicado pelo fator de emissão do biodiesel, 

somado ao consumo total multiplicado pela parcela de Diesel A multiplicado pelo fator 

de emissão do Diesel A (Equação 5). 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠_𝐺𝐸𝐸𝐼 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐼 × [(1 − %𝑏𝑖𝑜𝐼) × 𝐹𝐸𝑓ó𝑠𝑠𝑖𝑙 + %𝑏𝑖𝑜𝐼 × 𝐹𝐸𝑏𝑖𝑜] (Eq. 5) 

 

Onde: 

 Emissões_GEEI – emissões de gases de efeito estufa no ano I 

 %bioI – percentual de biocombustível no combustível utilizado [%] 

 FEfóssil – fator de emissão da queima da parcela de combustível fóssil [kg 

CO₂e / L] 

 FEbio – fator de emissão da queima da parcela de combustível biogênico [kg 

CO₂e / L]10 

                                                 

10
 No caso dos biocombustíveis, o carbono emitido na sua queima é o mesmo sequestrado durante o 

crescimento da biomassa, portanto, sua emissão direta é considerada como zero. Entretanto, a emissão 
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 A idade média da frota é calculada conforme a Equação 6. 

 

𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒_𝑚𝑒𝑑𝐼 =
∑ [𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖×%𝑠𝑢𝑐𝑎𝑡(𝐼−𝑖)×(𝐼−𝑖)]𝐼

𝑖

𝐹𝑟𝑜𝑡𝑎𝐼
 (Eq. 6) 

 

Onde: 

 Idade_medI – idade média da frota no ano I [anos] 

 

O consumo de energia por tku transportado, em cada ano, pode ser calculado 

pela divisão do consumo total pelo tku total (Equação 7). 

 

𝐶𝐸_𝑚𝑒𝑑𝐼 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐼

𝑡𝑘𝑢𝐼
  (Eq. 7) 

 

Onde: 

 CE_medI – consumo específico médio, no ano I [L combustível/tku] 

 

A distância média percorrida por caminhão é calculada com a Equação 8. 

 

𝑑𝑖𝑠𝑡_𝑚𝑒𝑑𝐼 =
𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎𝐼

𝐹𝑟𝑜𝑡𝑎𝐼
 (Eq. 8) 

 

Onde: 

 Dist_medI – distância média percorrida pela frota no ano I [km/ veículo] 

 

                                                                                                                                               

dos gases CH₄ e N₂O ocorrem por causa da queima, portanto a emissão dos mesmos é considerada. 

Sendo assim, FEbio é o fator de emissão de CH₄ e N₂O dos biocombustíveis. 
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Uma vez com os cálculos estabelecidos, são inseridos os dados de entrada, e o 

histórico calibrado. Para calibrar, primeiramente são identificados os parâmetros com 

disponibilidade de dados com maior e menor incerteza. Os com menor incerteza são 

mantidos, enquanto os com maior incerteza podem ser ajustados para garantir a 

consistência do modelo com os dados realizados. 

Para os anos cenarizados, a partir do ano base, as equações acima são aplicáveis, 

com a exceção do tku, que passa a ser dado de entrada, e das vendas, que passam a ser 

calculadas, conforme a Equação 9. Caso o resultado da Equação 9 seja negativo, é 

adotado o valor zero para as vendas. No ANEXO I é apresentada a demonstração de 

como a Equação 9 foi obtida. 

 

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝐼 =

𝑡𝑘𝑢𝐼−∑ ∑ [𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖×%𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖,𝑐×%𝑠𝑢𝑐𝑎𝑡(𝐼−𝑖)×𝑘𝑚_𝑚𝑒𝑑(𝐼−𝑖),𝑐×𝑐𝑎𝑝𝑐×%𝑜𝑐𝐼,𝑐]𝐼−1
𝑖𝑐

∑ %𝑠𝑢𝑐𝑎𝑡(𝐼−𝐼)×%𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝐼,𝑐×𝑘𝑚_𝑚𝑒𝑑(𝐼−𝐼),𝑐×𝑐𝑎𝑝𝑐×%𝑜𝑐𝐼,𝑐𝑐
(Eq.9) 

 

A vantagem do uso desta equação é que a produção de transportes calculada será 

igual ao tku do cenário. A exceção é quando, mesmo sem nenhuma venda no ano, a 

produção de transportes é superior ao tku do cenário. A limitação é que pode apresentar 

resultados inconsistentes na análise ano a ano, como um ano sem nenhuma venda de 

caminhões, ou uma variação muito grande de um ano para o outro. Portanto, esta 

fórmula não deve ser utilizada para prever as vendas, e sim para uma análise de médio e 

longo prazos do consumo e emissões. 

A seguir são apresentados e discutidos os parâmetros de entrada do modelo. No 

Capítulo 4 serão apresentados os parâmetros adotados para cada parâmetro. 

 

a) Vendas 

A entrada de novos veículos na frota pode ser representada pelo licenciamento 

de veículos novos. Isto inclui as vendas nacionais de veículos nacionais e importados. A 

ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) publica 

mensalmente dados de licenciamento de autoveículos novos a partir de dados da 

ANFAVEA, ABEIVA e DENATRAN, sendo a principal referência para este tipo de 
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dado. Está disponível a série histórica do licenciamento de caminhões desde 1957, por 

tipo de combustível, e a partir de 2002 há dados de vendas desagregados por categoria 

do caminhão: semileve, leve, médio, semipesado e pesado (ANFAVEA, 2014). 

 

b) Percentual de vendas por tipo de veículo 

Cada tipo de caminhão apresenta características diferentes de consumo 

específico, intensidade de uso, capacidade, dentre outros, sendo interessante que o 

modelo seja desagregado por tipo de caminhão.  

 

c) Curva de Sucateamento 

A curva de sucateamento representa a idade em que os veículos são retirados de 

circulação, em função de sinistros com perda total, roubo, desmonte, abandono, dentre 

outros (CETESB, 2013). Ou seja, representa a variação na vida útil dos veículos, e é 

complementar à curva de sobrevivência. 

A curva pode ser estática no período de análise. Porém, para modelos cujo 

objetivo é testar determinadas políticas públicas, como programas de renovação de frota 

de caminhões, é interessante poder variar a curva de sucateamento ao longo do tempo. 

 

d) Distância média (intensidade de uso) 

Estudos consideram a hipótese de redução da intensidade de uso dos caminhões 

com o aumento da idade, como pode ser visto em MCT (2010), MMA (2014), CETESB 

(2013), CNT (2011), dentre outros. Estes mesmos estudos consideram uma tendência da 

intensidade de uso ser maior para categorias de caminhões com maior capacidade, e 

menor para caminhões com menor capacidade. A exceção é CETESB (2013), para a 

qual a intensidade de uso de caminhões semileves é maior que caminhões leves, e em 

CNT (2011) a quilometragem média anual de caminhões leves e médios não apresentam 

diferença expressiva. 

O modelo permite a mudança do perfil de distância ao longo do tempo. 
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e) Consumo específico 

O consumo específico dos caminhões varia em função de diversos parâmetros, 

como o tipo de carga transportada (CNT&Sest&Senat, 2011), capacidade 

(CNT&Sest&Senat, 2011) e (DEFRA, 2013a), ocupação do caminhão, se o veículo é 

refrigerado (DEFRA, 2013a), se o terreno é sinuoso e inclinado, manutenção, como o 

motorista dirige o veículo, dentre outros parâmetros. Portanto, o consumo específico 

médio por tipo de caminhão considera as seguintes variáveis: 

 tipo de caminhão; 

 ocupação do caminhão; 

 ano de fabricação, para incorporar melhorias tecnológicas; 

 idade do veículo, para incorporar perdas de eficiência com o tempo e com a 

retífica do motor; e 

 ano que o combustível é consumido, para incorporar possíveis ganhos de 

eficiência com a melhoria das estradas. 

 

f) Capacidade máxima  

A capacidade máxima de transporte de carga por tipo de caminhão, junto com a 

ocupação média, influenciam no cálculo da produção de transporte, medida em tku. A 

capacidade varia muito de um caminhão para outro. Enquanto um caminhão leve pode 

ter capacidade de transportar 3 toneladas
11

, um caminhão pesado pode transportar 50 

toneladas de carga
12

.  

 

g) Ocupação média 

Os caminhões não estão cheios 100% do tempo em que se deslocam 

(CNT&Sest&Senat, 2011). Os veículos que transportam carga viva e produtos 

perigosos, por exemplo, são os que mais rodam vazios (CNT&Sest&Senat, 2011). 

                                                 

11
 Capacidade máxima de carga útil do veículo SPRINTER 515 da Mercedes Benz (Mercedes Benz, 

2014), modelo semi-leve mais emplacado em 2013 (FENABRAVE, 2013). 
12

 Carga máxima total técnica da versão sem redução (57t) subtraída da tara total do chassi (7,5t) do 

veículo VOLVO FH460 4x2 (VOLVO, 2014), segundo modelo de caminhões pesados mais emplacado 

em 2013 (FENABRAVE, 2013) – para o mais emplacado, o SCANIA R440, a carga útil não está 

disponível. 
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Portanto, além da capacidade máxima de transporte de carga útil, é preciso estimar a 

ocupação média dos veículos para obter a carga que de fato é transportada.  

Adicionalmente, a ocupação influencia no consumo específico bruto dos 

veículos (DEFRA, 2013a), uma vez que o trabalho para transportar o veículo cheio e 

mais pesado é maior, o que leva a um energético maior. 

Considera-se que a ocupação média varia por tipo de caminhão, e pode variar de 

um ano para o outro, e não é função da idade do veículo. 

 

h) Propriedade do combustível e fatores de emissão 

Primeiramente, deve-se identificar a composição do combustível em relação ao 

conteúdo fóssil e de biomassa. Em seguida, identificar fatores de emissão de cada gás de 

efeito estufa relacionados ao combustível e ao uso em caminhões. Por fim, para 

converter os fatores ou os dados de unidade de energia para volume, deve-se utilizar o 

poder calorífico inferior dos combustíveis. 

 

i) Produção de transporte (tku) 

A produção de transporte representa o transporte de uma tonelada útil por um 

quilômetro (tku). O modelo aqui proposto é alimentado por um cenário de evolução da 

produção de transporte no modal, definido de forma exógena ao modelo. Na aplicação 

da metodologia, no Capítulo 4, serão utilizados os cenários elaborados por MT. 

 

3.2 Modal Ferroviário 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), criada em 2001, atua na 

regulação e fiscalização do transporte rodoviário, ferroviário, dutoviário e multimodal 

nacional (BRASIL, 2001). A ANTT publica anualmente o Relatório Anual de 

Acompanhamento das Concessões Ferroviárias (ANTT, 2014e), no qual são 

disponibilizados dados mensais enviados pelas doze concessionárias de serviços 

públicos de transporte ferroviário, através do Sistema de Acompanhamento e 

Fiscalização do Transporte Ferroviário (SAAF), incluindo dados de produção de 

transporte (tku) e consumo energético (ANTT, 2014d). 
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Além das doze concessões de serviço público, há ferrovias industriais (ANTT, 

2009a) na região norte do país, concedidas à iniciativa privada (CNT, 2013a). São a 

Ferrovia Jarí, concedida em 1979 à empresa Jarí Celulose S.A., a Estrada de Ferro 

Amapá, concedida incialmente à Icomi em 1953, e assumida pela MMX Mineração e 

Metálicos S.A. em 2006, e a Estrada de Ferro Trombetas, concedida à Mineração Rio do 

Norte (MRN) em 1979 (CNT, 2013a). Entretanto, não são publicados dados de tku e 

consumo energético destas ferrovias. Observa-se que essas ferrovias não fazem parte do 

setor de transportes no Balanço Energético Nacional (BEN), pois são utilizadas para o 

transporte interno de produtos intermediários.  

No horizonte de análise, é incluído o impacto de projetos de incremento da 

infraestrutura ferroviária. Não foi possível obter informações detalhadas sobre a 

previsão de carga transportada nos projetos que fazem parte do portfólio do 

planejamento dos transportes. 

Em função da disponibilidade de informações, o modelo de consumo energético 

e emissões proposto para este modal diferencia as concessões, com dados detalhados 

disponíveis, das ferrovias futuras, sem disponibilidade de dados. As concessões são 

analisadas individualmente, com uma abordagem bottom-up, enquanto as outras 

ferrovias são agrupadas e avaliadas sob uma abordagem top-down.  

As ferrovias futuras contemplam a expansão da malha existente, ferrovias em 

construção, planejadas e outras cenarizadas. Como a metodologia visa avaliar diferentes 

possíveis cenários de evolução do transporte de carga, cada qual com projetos de 

infraestrutura ferroviária distintos, que já podem estar planejados ou não, não seria 

adequado uma abordagem que avalia individualmente cada ferrovia futura. 

Em relação às concessões, vale ressaltar que o consumo específico varia 

consideravelmente entre as ferrovias, e também ao longo do tempo. Em 2013, por 

exemplo, o consumo específico variou de 1,8 L/tku na ALLMN no mês de maio até 

18,9 L/tku na Transnordestina Logística S.A. (TLSA) em fevereiro (ANTT, 2014d). 

Nas médias anuais o desvio é um pouco menor, de 2,1 L/tku na EFC em 2013 e 16,4 

L/tku na Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (FERROESTE) em 2011. Portanto, 

considerar as concessões como se fossem uma única grande ferrovia, cujo consumo 

específico é dado pela média ponderada pela produção, pode levar a erros nos cenários 

de demanda se, por exemplo, uma ferrovia aumentar o nível de atividade a uma taxa 
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maior que a outra. Por este motivo, e pela disponibilidade de dados, as concessões 

ferroviárias são analisadas individualmente.  

A variação do consumo específico entre as concessões é grande por alguns 

motivos. Há três concessões que se destacam por seu desempenho positivo em 

diferentes aspectos
13

, a EFC, EFVM e MRS (Fleury, 2012). Estas tem como 

característica a grande produção de transporte (79% da produção de transporte de 2013 

(ANTT, 2014d)), resultando em economias de escala (Fleury, 2012), ter como principal 

produto o minério de ferro (mais de 88% do tku) (ANTT, 2014d), que é um produto 

denso, resultando em maior tonelada útil por vagão
14

,
 
e serem controladas por seus 

principais clientes (Fleury, 2012). Outras apresentam nível de serviço considerado 

razoável (Fleury, 2012) e a América Latina Logística Malha Oeste S.A. (ALLMO) e a 

TLSA fornecem serviços de qualidade considerada prejudicial aos usuários (Fleury, 

2012) – estas últimas apresentaram maior consumo específico em 2013 (ANTT, 2014d). 

O consumo específico também pode variar em função do percurso da ferrovia, 

por características como o raio mínimo de curva e a rampa máxima (inclinação). 

A seguir são descritos os cálculos para a obtenção do consumo e das emissões 

no modal. 

De maneira geral, o consumo de energia em determinado ano é calculado a partir 

da produção de transporte e do consumo específico, conforme a Equação 10. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐼 = 𝐶𝐸𝐼 × 𝑇𝐾𝑈𝐼 (Eq. 10) 

 

 Onde: 

 I = ano analisado 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐼 = consumo total no ano I [L de combustível] 

                                                 

13
 Produção de transporte, preço médio, velocidade de percurso, acidentes, receita líquida, e inclusive em 

consumo específico. 
14

 As três ferrovias que transportaram mais toneladas por vagão em 2013 foram a EFC, MRS e EFVM, 

transportando em média 737 tu por vagão. Já as três com menor densidade por vagão foram a TLSA, 

América Latina Logística Malha Paulista S.A. (ALLMP) e Ferrovia Centro Atlântica (FCA), com a média 

de apenas 126 tu por vagão (ANTT, 2014d). 
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 𝐶𝐸𝐼 = consumo específico no ano I [L de combustível/tku] 

 𝑇𝐾𝑈𝐼 = produção de transporte no ano I [tku] 

 

A partir do consumo, é possível calcular as emissões de GEE. O combustível 

utilizado no transporte ferroviário de cargas é o óleo diesel (ANTT, 2014d), e conforme 

descrito na sessão 3.1, o diesel comercializado no Brasil possui biodiesel em sua 

composição. Portanto, o cálculo das emissões inclui a separação da fração do Diesel A 

do biodiesel (combustível de origem de biomassa), conforme apresentado na Equação 5.  

 

a) Concessões 

Para cada concessão ferroviária é incluído o histórico da produção de transporte 

(em tku) e do consumo específico (em litros de óleo diesel por tku), para calcular o 

consumo e as emissões da ferrovia em determinado ano. Para os anos seguintes, é 

projetado o aumento da produção de transportes e a redução do consumo específico, 

através de taxas aplicadas ao dado do ano anterior, conforme as Equações 11 e 12. Estas 

taxas independem do cenário de expansão das ferrovias, desde que o tku das concessões 

não ultrapasse o tku do cenário. 

 

𝐶𝐸𝑓,𝐼 = 𝐶𝐸𝑓,(𝐼−1) × (1 − 𝑡𝑥𝐶𝐸,𝑓,𝐼) (Eq. 11) 

 

𝑇𝐾𝑈𝑓,𝐼 = 𝑇𝐾𝑈𝑓,(𝐼−1) × (1 + 𝑡𝑥𝑇𝐾𝑈,𝑓,𝐼) (Eq. 12) 

 

Onde: 

 f = ferrovia 

 I = ano analisado 

 𝐶𝐸𝑓,𝐼 = consumo específico da ferrovia f no ano I [L de combustível/tku] 

 𝑇𝐾𝑈𝑓,𝐼 = produção de transporte da ferrovia f no ano I [tku] 

 𝑡𝑥𝐶𝐸,𝑓,𝐼 = taxa de redução do consumo específico da ferrovia f no ano I  
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 𝑡𝑥𝑡𝑘𝑢,𝑓,𝐼 = taxa de aumento da produção de transporte do consumo específico 

da ferrovia f no ano I  

 

A Figura 12 apresenta de forma visual o cálculo para cada uma das concessões 

ferroviárias para diferentes anos. 

 

Figura 12 – Fluxograma do modelo ferroviário para cada ferrovia 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Onde: 

 i = ano 

 

Os dados de entrada são o histórico de tku, histórico de consumo específico, taxa 

anual de redução de consumo e taxa anual de crescimento do tku (tudo para cada 

ferrovia), a composição do combustível e respectivos fatores de emissão. Os principais 

dados de saída são o consumo energético e as emissões. 
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b) Outras ferrovias 

Como não há dados sobre a produção de transporte (tku) das ferrovias futuras, 

esta é determinada pela diferença do cenário de tku no modal ferroviário com a soma do 

tku de cada concessão (Equação 13 e Figura 13).  

 

𝑇𝐾𝑈𝑜𝑢𝑡𝑟𝑎𝑠,𝐼 = 𝑇𝐾𝑈𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜,𝐼 − ∑ 𝑇𝐾𝑈𝑓,𝐼𝑓  (Eq. 13) 

 

Onde: 

 𝑇𝐾𝑈𝑜𝑢𝑡𝑟𝑎𝑠,𝐼 = produção de transporte das ferrovias futuras, no ano I [tku] 

 𝑇𝐾𝑈𝑐𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑜,𝐼 = produção de transporte total no modal ferroviário no cenário 

analisado, no ano I [tku] 

 

Figura 13 – Fluxograma da determinação do tku das outras ferrovias no modelo 

ferroviário 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para as outras ferrovias, o consumo específico deve ser estimado. Sugere-se 

utilizar valores que representem as melhores tecnologias disponíveis para 

implementação no Brasil. A evolução do consumo específico pode seguir uma taxa de 

redução de consumo, conforme a Equação 11, ou representar a média ponderada do 

consumo específico das concessões pela produção de transportes. 

 

c) Total 

O consumo total no modal ferroviário no ano I pode ser calculado pelo 

somatório do consumo de cada concessão e do grupo de ferrovias futuras, conforme a 

Equação 14.  

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐼 = ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑓,𝐼𝑓 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑜𝑢𝑡𝑟𝑎𝑠,𝐼 (Eq. 14) 

 

 Onde: 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐼 = consumo total do modal, no ano I [L] 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑜𝑢𝑡𝑟𝑎𝑠,𝐼 = consumo das outras ferrovias, no ano I [L] 

 

Por fim, a Figura 14 apresenta um fluxograma que explica o modelo proposto 

para o modal ferroviário, para cada ano. 
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Figura 14 – Fluxograma do modelo ferroviário para cada ano 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.3 Modal Aquaviário 

Para o modal aquaviário, é proposta uma análise top down, considerando a 

produção de transportes e o consumo específico médio. O modal é separado em 

transporte hidroviário interior, que inclui cabotagem em vias interiores, longo curso em 

vias interiores
15

 e navegação interior, conforme desagregação utilizada no estudo de 

ANTAQ (2014c), e cabotagem marítima. Não inclui o transporte marítimo 

internacional, uma vez que seu consumo não faz parte do setor de transportes no BEN 

(EPE, 2014a). 

Diferente dos outros modais estudados, o modal aquaviário utiliza dois tipos de 

combustível: óleo diesel e óleo combustível (EPE, 2014a). Atualmente o óleo diesel 

utilizado no transporte aquaviário não contém biodiesel em sua composição (EPE, 

2014a).  

                                                 

15
 A produção de transportes em longo curso em vias interiores apresentada por ANTAQ (2014c) 

considera a distância percorrida dentro do limite das águas interiores, conforme o Decreto 4.983/2004 

(BRASIL, 2004), 
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A análise utiliza dois parâmetros de consumo específico, tanto para o transporte 

hidroviário interior quanto para cabotagem marítima, representando os dois 

combustíveis utilizados no modal. 

A Figura 15 apresenta o modelo proposto para o modal aquaviário.  

 

Figura 15 – Fluxograma do modelo aquaviário para cada ano 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Onde: 

 Tku = produção de transporte [tku] 

 c = tipo de combustível, representado pelos números 1 e 2 

 CEc = consumo específico do combustível c [tku/ unidade de energia] 

 Cc = consumo do combustível c [unidade de energia] 

 Ctotal = consumo total [unidade de energia] 

 FEc = fator de emissão do combustível c [t CO₂e / unidade de energia] 

 GEEc = emissões associadas ao combustível c [t CO₂e] 

 GEEtotal = emissões totais [t CO₂e] 
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O consumo de cada combustível em cada tipo de transporte do modal aquaviário 

é calculado com a Equação 15, a partir da produção de transportes e do consumo 

específico, que são dados de entrada do modelo.  

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑐,𝑡,𝐼 = 𝐶𝐸𝑐,𝑡,𝐼 × 𝑇𝐾𝑈𝑐,𝑡,𝐼 (Eq. 15) 

 

 Onde: 

 I = ano da análise 

 t = tipo de transporte (hidroviário interior ou cabotagem marítima
16

) 

 

O consumo específico pode variar ao longo do tempo, através da aplicação de 

uma taxa de eficiência energética (Equação 16). 

 

𝐶𝐸𝑐,𝑡,𝐼 = 𝐶𝐸𝑐,𝑡,(𝐼−1) × (1 − 𝑡𝑥𝐶𝐸,𝑡,𝐼) (Eq. 16) 

 

Onde: 

 txCE,t = taxa de redução do consumo específico 

 

Posteriormente, o consumo do óleo diesel no transporte hidroviário e cabotagem 

são somados, resultando no consumo deste combustível no modal aquaviário (Equação 

17). São aplicados fatores de emissão relacionados a este combustível, e obtém-se as 

emissões. O mesmo procedimento é feito para o óleo combustível (Equação 18). 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑐,𝐼 = ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑐,𝑡,𝐼𝑡  (Eq. 17) 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠_𝐺𝐸𝐸𝑐,𝐼 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑐,𝐼 × 𝐹𝐸𝑐 (Eq. 18) 

                                                 

16
 Como será visto na aplicação da metodologia, a cabotagem marítima será desagregada entre o 

transporte de óleo e gás e o transporte de outros produtos. 
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Por fim, o consumo dos dois combustíveis são somados, em unidade de energia 

(Equação 19), assim como as emissões são somadas, gerando os resultados para o 

modal (Equação 20). 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐼 = ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑐,𝐼𝑐  (Eq. 19) 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠_𝐺𝐸𝐸𝐼 = ∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠_𝐺𝐸𝐸𝑐,𝐼𝑐  (Eq. 20) 

 

3.4 Integração Entre os Modais 

Com a aplicação da metodologia proposta, são calculados o consumo de cada 

tipo de combustível e as emissões, por modal. 

Para cada combustível, é somado o consumo por modal e por ano, resultando no 

seu consumo total. Somando o consumo de todos os combustíveis, em unidade de 

energia, obtém-se o consumo total do cenário analisado (Equação 21). 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝐼 = ∑ ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑐,𝑚,𝐼𝑚𝑐  (Eq. 21) 

 

Para as emissões, há duas possibilidades: de forma similar ao consumo 

energético, somar as emissões de cada modal, para cada ano (Equação 22); ou calcular 

as emissões a partir do consumo total de cada combustível (Equação 23). 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠_𝐺𝐸𝐸𝐼 = ∑ ∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠_𝐺𝐸𝐸𝑐,𝑚,𝐼𝑚𝑐  (Eq. 22) 

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠_𝐺𝐸𝐸𝐼 = ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑐,𝐼 × 𝐹𝐸𝑐𝑐  (Eq. 23) 

 

A Figura 16 apresenta de forma visual a integração entre os modais. 
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Figura 16 – Fluxograma da metodologia para estimativa do consumo e emissões do 

transporte de cargas 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Portanto, com a metodologia proposta, descrita no presente capítulo, é possível 

estimar as emissões de GEE e o consumo energético de cenários de produção de 

transporte por modal, e posteriormente permite a comparação entre os diferentes 

cenários. No quarto Capítulo, para caracterizar o uso do modelo desenvolvido, a 

metodologia será aplicada para três cenários, de modo a identificar os efeitos dos 

investimentos do PAC e do PNLT em termos energéticos e climáticos. 
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4. Aplicação da Metodologia 

Neste capítulo, os cenários resultantes do PNLT 2011 são aplicados na 

metodologia. São três diferentes cenários de participação modal do transporte de carga, 

dado um cenário de evolução do nível de atividade.  

Os cenários são para o deslocamento de mercadorias no Brasil, através dos 

modais rodoviário, ferroviário e aquaviário, e o horizonte de análise é do ano 2011 até 

2031 – período avaliado no PNLT 2011. 

Primeiramente são descritos os cenários avaliados, em seguida o cenário é 

aplicado para cada um dos modais, e por fim os resultados de consumo energético e 

emissões de cada cenário são comparados e analisados. 

 

4.1 Cenários de Demanda por Transporte 

A demanda por transportes no longo prazo depende de diversos fatores 

macroeconômicos, sociais, políticos, ambientais (EPE, 2014b) e demográficos. O 

aumento da renda e da população, por exemplo, leva a uma maior demanda por 

mercadorias, e consequentemente maior demanda por transporte de carga (EPE, 2014c). 

Questões macroeconômicas como a evolução do PIB, da taxa de juros, exportação, 

importação, dentre outros, são premissas para a determinação da demanda por 

transporte de carga (MT, 2012a). 

Os três cenários de participação modal utilizam como base o cenário 

macroeconômico do PNLT 2011 (MT, 2012a). 

O Ministério dos Transportes desenvolveu um Cenário Macroeconômico 

Tendencial, para o período de 2010 até 2030
17

. A partir de um Cenário Básico, foram 

avaliados impactos setoriais, regionais e distributivos, a fim de construir um cenário a 

nível microrregional e por produto (MT, 2012a). 

O cenário tem como premissas a consolidação da inflação e dos juros em 

patamares relativamente baixos e redução do endividamento público. A meta da 

                                                 

17
 A construção dos cenários utilizou um modelo de Equilíbrio Geral Dinâmico, com interação dos 

agentes econômicos famílias, firmas, setor financeiro, governo e resto do mundo, com ambiente sujeito a 

perturbações por choques monetários, de risco e de produtividade. 
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inflação se mantém em 4,5% de 2010 até 2015, reduz para 4% em 2016 e para 3,5% de 

2017 até 2040. A evolução do nível educacional médio ocorre de forma suave, e haverá 

redução no crescimento da carga tributária (MT, 2012a). Ressalta-se que apesar deste 

cenário ter sido elaborado para a versão mais recente do PNLT, já é possível observar 

uma defasagem do cenarizado em relação ao realizado. O resultado da modelagem 

determina parâmetros para as variáveis apresentadas na Tabela 4, no cenário básico. 

Tabela 4 – Cenário básico do PNLT 

Variáveis do Cenário Macroeconômico 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 

PIB (R$ Bilhões - Valor Nominal) 5107 7900 11376,2 16105 

PIB (US$ Bilhões) 2099,4 2183,6 2887,4 3862 

PIB (R$ Bilhões - Valor em 2010) 4135,6 4997 5969,8 7063,2 

PIB (Variação Real % a.a.) 3,968 3,76 3,53 3,356 

Inflação (% ano) 7,054
18

 3,894 3,718 3,626 

Juros Nominais (% ano) 15,044 7,776 6,888 6,516 

Juros Reais (% ano) 7,474 3,734 3,054 2,784 

Cambio Nominal Médio (R$/US$) 2,504 3,61 3,934 4,166 

Cambio Nominal Ponta (R$/US$) 2,606 3,64 3,954 4,18 

Exportações (US$ bi) 276,4 442 605,2 845,6 

Importações (US$ bi) 281,6 438 613,2 855 

Superávit Comercial (US$ bi) -5,2 3,8 -8,12 -9,48 

Serviços (US$ bi) -34,3 -28,96 -18,92 13,56 

Rendas (US$ bi) -55,4 -76,8 -108,4 -146,6 

Transferências Unilaterais (US$ bi) 5,08 7,6 10,4 13,54 

Superávit em Transações Correntes 

(US$ bi) 
-89,8 -94,4 -125,2 -129 

Superávit em Transações Correntes (% 

PIB) 
-4,24 -4,1 -4,12 -3,18 

Passivo Externo Líquido (% PIB) 44,1 58,44 63,1 63,34 

Déficit Primário (%PIB) -1,9 -1,2 -0,78 -0,54 

Dívida Pública Líquida (%PIB) 33,56 28,88 25,14 22,68 

Consumo Famílias (% PIB) 59,02 58,52 57,7 57,38 

Investimento (% PIB) 19,6 19,98 20,16 20,2 

Consumo Governo (% PIB) 21,18 21,62 21,96 22,28 

Exportações Líquidas (% PIB) 0,24 -0,1 0,18 0,14 

Exportações (% PIB) 12,88 15,46 15,82 16,66 

Importações (% PIB) 12,66 15,56 15,64 16,56 

Fonte: MT (2012a). 

                                                 

18
 Apesar do texto do Relatório informar que a meta de inflação se mantém em 4,5% no primeiro período, 

a tabela original, transposta para o presente estudo, informa que a inflação média é de 7% a.a. Foram 

mantidos os valores do relatório, apesar de possível inconsistência. 
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Com a melhoria do nível educacional, há uma melhora substancial na 

distribuição de renda e redução da insegurança e violência em centros urbanos. Com a 

redução da carga tributária, a taxa de investimento será maior que a observada na última 

década, mas continuará sensivelmente menor que os padrões internacionais. A redução 

expressiva nas taxas de juros resulta em uma melhora no mercado de crédito. Portanto, 

o cenário apresenta maior estabilidade, com menor vulnerabilidade externa, inflação e 

juros, e por outro lado com crescimento econômico que não é muito ousado (MT, 

2012a). 

Complementando as hipóteses do cenário macroeconômico, foram elaboradas 

hipóteses para a setorização da economia, e a partir do cenário básico a nível nacional 

foi desenvolvido o Cenário Tendencial para as microrregiões (MT, 2012a). 

A partir da modelagem econômica, MT (2012a) aplicou o modelo de “4 etapas” 

para obter fluxos de viagens representadas através de uma matriz de origem-destino, e 

posteriormente a divisão modal destas viagens. 

O modelo de 4 etapas é um modelo consolidado no planejamento de transportes, 

que utiliza softwares de modelagem de transportes com georreferenciamento. As quatro 

etapas consistem na geração de viagens, distribuição de viagens, divisão modal e 

alocação de viagens à rede. A primeira etapa seleciona produtos relevantes, e avalia 

para cada zona de transporte (no caso microrregiões) a produção e demanda por 

produtos. Em seguida, a distribuição de viagens resulta na matriz origem-destino (O-D) 

de cada produto, com os fluxos de transporte de cada zona de transporte. A partir da 

matriz O-D, os fluxos são alocados por modal, a partir do custo médio do frete por 

tonelada de cada produto por modal, em função da distância percorrida. Por fim, a 

última etapa gera carregamentos ao longo da rede multimodal para cenários atuais e 

futuros (MT, 2012a). 

Ressalta-se que, apesar de ser uma metodologia robusta, a mesma contém 

simplificações que distorcem os resultados da realidade.  

A Tabela 5 apresenta os resultados do PNLT 2011 (MT, 2012a) para a demanda 

por transporte, em tonelada quilômetro útil, para cada um dos produtos considerados 

relevantes no PNLT 2011 (MT, 2012a), até o ano 2031. 
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Tabela 5 – Evolução da demanda por transporte de carga por grupo de produtos, em milhões de tku 

Categorias [1] Produtos 2011 2015 2019 2023 2027 2031 

Minério de 

ferro 
minério de ferro 275.768 421.291 548.707  660.288  758.015  843.619  

Manufatura 

artigos do vestuário e acessórios, preparação do couro e fabricação 

de artefatos - exclusive calçados; fabricação de calçados, produtos 

farmacêuticos, máquinas para escritório e equipamentos de 

informática, material eletrônico e equipamentos de comunicações, 

aparelhos /instrumentos médico-hospitalar, medida e óptico 

4.696  5.615  6.458  7.233  7.943  8.596  

automóveis, camionetas e utilitários 1.676  2.467  3.163  3.777  4.318  4.793  

caminhões e ônibus 6.499  9.314  11.803  14.003  15.948  17.669  

outros
 
[2] 133.676  164.577  192.721  218.354  241.700  262.964  

Combustível 

álcool 24.966  38.669  50.633  61.084  70.213  78.190  

gás liquefeito de petróleo 5.565  6.642  7.630  8.537  9.370  10.137  

gasolina automotiva, gasoálcool, óleo combustível, óleo diesel 54.869  78.598  99.414  117.679  133.721  147.817  

outros produtos do refino de petróleo e coque 12.670  13.806  14.884  15.908  16.879  17.800  

Petróleo e gás petróleo e gás natural 90.655  124.892  155.047  181.627  205.077  225.786  

Produção 

agrícola 

algodão herbáceo, café em grão, arroz beneficiado e produtos 

derivados 
19.545  22.996  26.178  29.114  31.823  34.320  

arroz em casca, trigo em grão e outros cereais, fumo em folha 26.085  30.283  34.173  37.776  41.113  44.205  

cana-de-açúcar, outros produtos e serviços da lavoura, mandioca, 

frutas cítricas 
58.755  68.412  77.348  85.618  93.271  100.355  
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Categorias [1] Produtos 2011 2015 2019 2023 2027 2031 

Grão, farelo, 

óleo de soja 

óleo de soja bruto e tortas, bagaços e farelo de soja 28.291  31.562  34.638  37.526  40.242  42.793  

soja em grão 54.199  59.861  65.199  70.234  74.982  79.459  

Produtos 

agrícolas 

beneficiados 

óleo de soja refinado, farinha de trigo e derivados, farinha de 

mandioca e outros, óleos de milho, amidos e féculas vegetais e 

rações, café torrado e moído, café solúvel, produtos do fumo, 

papel, sucata 

80.020  88.752  96.976  104.723  112.020  118.893  

Pecuária 

abate e preparação de produtos de carne, carne de suíno e carne de 

aves frescas, refrigeradas ou congeladas 
14.457  17.159  19.644  21.931  24.034  25.970  

bovinos e outros animais vivos, leite de vaca e de outros animais, 

suínos vivos, aves vivas, ovos de galinha e de outras aves, pesca e 

aquicultura 

53.291  62.687  71.354  79.350  86.726  93.532  

Minerais 
minerais metálicos não-ferrosos 38.214  46.699  54.426  61.462  67.872  73.714  

minerais não-metálicos 15.906  18.901  21.654  24.187  26.516  28.659  

Produtos 

químicos 

produtos químicos inorgânicos, produtos químicos orgânicos, 

fabricação de resina e elastômeros 
53.669  60.651  67.181  73.286  78.996  84.333  

Carvão e 

metalurgia 

carvão mineral, gusa e ferro-ligas, semiacabados, laminados 

planos, longos e tubos de aço 
26.222  41.467  54.772  66.384  76.519  85.364  

Madeira produtos da exploração florestal e da silvicultura 42.419  48.910  54.936  60.529  65.721  70.542  

Milho milho em grão 35.906  40.818  45.401  49.676  53.664  57.385  

Cimento cimento 22.654  32.228  40.698  48.191  54.822  60.689  

Açúcar produtos das usinas e do refino de açúcar 23.896  26.848  29.613  32.205  34.632  36.906  

Celulose celulose e outras pastas para fabricação de papel 4.505  5.693  6.769  7.741  8.621  9.417  

Total 
 

1.209.074  1.569.798  1.891.420  2.178.423  2.434.758  2.663.907 

Fonte: Elaboração própria a partir de MT (2014a). 

[1] A coluna de categorias não está na referência original, e foi elaborada a fim de facilitar a leitura dos dados. 

[2] Pescado industrializado, conservas de frutas, legumes e outros vegetais, outros óleos e gordura vegetal e animal exclusive milho, leite resfriado, esterilizado e pasteurizado, produtos do 

laticínio e sorvetes, outros produtos alimentares, bebidas, beneficiamento de algodão e de outros têxteis e fiação, tecelagem, fabricação outros produtos têxteis, produtos de madeira - exclusive 

móveis, jornais, revistas, discos e outros produtos gravados, defensivos agrícolas, perfumaria, sabões e artigos de limpeza, tintas, vernizes, esmaltes e lacas, produtos e preparados químicos 

diversos, artigos de borracha, artigos de plástico, outros produtos de minerais não-metálicos, produtos da metalurgia de metais não-ferrosos, fundidos de aço, produtos de metal - exclusive 

máquinas e equipamento; máquinas e equipamentos, inclusive manutenção e reparos, eletrodomésticos, máquinas, aparelhos e materiais elétricos, peças e acessórios para veículos automotores, 

outros equipamentos de transporte, móveis e produtos das indústrias diversas. 
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4.2 Cenários de Participação Modal 

A partir dos fluxos de transporte estabelecidos a partir do cenário 

macroeconômico tendencial, o PNLT 2011 (MT, 2012a) apresenta dois cenários para 

distribuição modal, que são avaliados em termos energéticos e emissões de GEE no 

presente estudo.  

A diferença entre os cenários é a oferta de infraestrutura viária considerada por 

MT no modelo de 4 etapas, ou seja, os investimentos realizados para melhorar e 

expandir a malha de cada modal. O primeiro cenário é o chamado Cenário de 

Referência, que considera a infraestrutura existente e a planejada no PAC, e doravante 

denominado Cenário PAC, e o Cenário PNLT, que adiciona a infraestrutura dos 

projetos de intervenção propostos no estudo. 

A Figura 17 e a Figura 18 apresentam a evolução da participação modal, em tku, 

até 2031 dos cenários elaborados no PNTL 2011. 

 

Figura 17 – Participação modal no Cenário PAC 

Fonte: Elaboração própria a partir de MT (2014a). 
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Figura 18 – Participação modal no Cenário PNLT 

Fonte: Elaboração própria a partir de MT (2014a). 

 

O ANEXO II contém tabelas com a evolução da produção de transportes por 

modal e por cenário, além dos dados por produto fornecidos por MT (2014a). 

A Tabela 6 apresenta os impactos em termos de mudança modal, por categoria 

de produto, das intervenções propostas no Cenário PNLT em relação ao Cenário PAC. 

Quando o valor for negativo, representa redução do tku no modal, e quando positivo 

indica aumento do tku no modal. 
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Tabela 6 – Mudança modal em decorrência da aplicação do cenário PNLT em relação ao cenário PAC, em milhões de tku, em 2031 

Categoria 

Modal 
% da mudança do modal 

rodoviário 

Cabotagem Duto Ferroviário Hidroviário Rodoviário 
Em relação ao 

tku do produto 

Em relação ao 

tku total 

Açúcar 0 0 3.903  0 -2.866  -7,8% -0,11% 

Carvão e metalurgia 0 0 -144  586  -1.439  -1,7% -0,05% 

Celulose 0 0 1.645  0 -1.331  -14,1% -0,05% 

Cimento 0 0 2.227  0 -1.651  -2,7% -0,06% 

Combustíveis 0 60  -1.093  7.830  -5.041  -2,0% -0,19% 

Madeira 0 0 2.478  0 -1.576  -2,2% -0,06% 

Manufatura 0 0 0 8.080  -2.713  -0,9% -0,10% 

Milho 0 0 1.616  1.058  -.823  -4,9% -0,11% 

Minerais 0 0 850  590  -891  -0,9% -0,03% 

Minério de ferro 0 0 1.416  -6  -1.415  -0,2% -0,05% 

Pecuária 0 0 0 0 -967  -0,8% -0,04% 

Petróleo e gás 0 0 0 0 0 -0,0% -0,00% 

Produtos químicos 0 0 3.741  15  -3.236  -3,8% -0,12% 

Grão, farelo, óleo de soja 0 0 -11.921  17.451  -9.186  -7,5% -0,34% 

Produção agrícola 0 0 12.197  370  -8.437  -4,7% -0,32% 

Produtos agrícolas 

beneficiados 
0 0 0 0 -509  -0,4% -0,02% 

Total 0 60  16.915  35.974  -44.081  -1,7% -1,7% 

Fonte: Elaboração própria a partir de MT (2014a). 
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É natural esperar que o somatório da mudança modal para determinado produto 

resulte em zero, ou seja, a migração de um modal para outro. Entretanto, com os dados 

fornecidos pelo MT (2014a) isto não ocorre. Um possível motivo para tal é que o 

transporte de determinado produto entre um ponto de origem e outro de destino pode 

percorrer uma distância diferente dependendo do modal utilizado, em função da malha 

viária disponível.  

A principal mudança advinda do Cenário PNLT em relação ao Cenário PAC, em 

termos absolutos, é a migração do transporte dos produtos da soja de rodovias e 

ferrovias para hidrovias. A mudança modal dos demais produtos agrícolas também é 

relevante, mas neste caso há um aumento significativo do transporte ferroviário e um 

aumento pouco expressivo do transporte hidroviário. Em 2031, 14% do transporte de 

celulose migraria do modal rodoviário para o ferroviário. Por fim, ressalta-se o aumento 

do transporte hidroviário de combustíveis (substituindo transporte rodoviário e 

ferroviário) e de manufaturas (substituindo transporte rodoviário). 

Os agrupamentos de projetos propostos no PNLT, adicionais ao PAC, foram 

apresentados na Tabela 2, e os principais projetos de infraestrutura de transportes do 

PAC foram apresentados na sessão 2.2.2.2. 

O Cenário PAC foi considerado como cenário de referência no estudo do PNLT, 

em 2010, durante sua elaboração. Entretanto, observam-se atrasos em algumas obras de 

infraestrutura, resultando em uma possível redução da velocidade de implementação dos 

projetos, e da consequente mudança modal (EPE, 2014c). A Ferrovia Nova 

Transnordestina, por exemplo, tinha previsão de conclusão para 2012, no Balanço Final 

do PAC 1 (BRASIL, 2010), enquanto no Balanço Final do PAC 2 (BRASIL, 2014a) a 

previsão está para 2017, e classificada como obra que merece atenção. O Trecho Sul da 

Ferrovia Norte-Sul, que liga Palmas/TO a Estrela d`Oeste/SP, apresentou previsão de 

conclusão para o final de 2012 em BRASIL (2010), enquanto em BRASIL (2014a) 

postergou para o final de 2015. O atraso na previsão de conclusão também é observado 

na Ferrovia de Integração Oeste-Leste – o trecho Ilhéus/BA – Caetité/BA passou de 

final de 2012 para final de 2015, e o trecho Caetité/BA – Barreiras/BA passou de final 

de 2013 para meados de 2016. 

Portanto, optou-se por avaliar um terceiro cenário, que busca representar a 

participação modal caso não sejam realizados os projetos do PAC. Assim é possível 



63 

 

avaliar os efeitos dos projetos do PAC em relação a um cenário ‘sem ação’, sem estes 

projetos. Para obter o cenário de forma mais precisa seria necessário realizar uma 

simulação com a metodologia de quatro etapas com a infraestrutura atual mantida 

durante todo o horizonte. Como a proposta do presente estudo não é o desenvolvimento 

de um modelo quatro etapas, foi feita uma simplificação, e foi criado o chamado 

Cenário Participação Modal. Neste, a participação modal se mantém igual à 

participação do ano base 2011 por todo o período. 

Este cenário não é a referência, uma vez que o governo já se comprometeu a 

realizar diversos investimentos no setor de transportes. Por outro lado, considera-se que 

não é aplicável considerar o cenário com os investimentos planejados como referência, 

uma vez que os compromissos não estão sendo cumpridos – alguns projetos em 

andamentos apresentam graves atrasos, e outros ainda não foram iniciados, conforme 

apresentado anteriormente. 

Este cenário também não representa exatamente o ‘sem ação’, pois não expandir 

a infraestrutura implica no crescimento modesto do transporte nos modais alternativos 

ao rodoviário, esbarrando nas barreiras de capacidade máxima e sem novos fatores para 

aumentar a eficiência e a competitividade destes modos.  

Apenas para fins ilustrativos, o cenário ‘sem ação’ também poderia ser 

representado, simplificadamente, por um aumento gradual da produção de transporte 

dos modais ferroviário, aquaviário e dutoviário, com a infraestrutura existente, e o 

restante da demanda por transporte sendo toda alocada no modal rodoviário. Um 

pequeno exercício com estas premissas resultou em uma matriz em 2031 com 64% do 

modal rodoviário, 22% do ferroviário, 7% aquaviário e 4% dutoviário
19

. Em função da 

maior incerteza deste cenário, foi utilizado o Cenário Participação Modal, que será 

considerado como similar ao cenário onde não há ações do governo para racionalizar a 

matriz. 

A Figura 19 apresenta a distribuição modal do Cenário Participação Modal.  

                                                 

19
 Para chegar nesta matriz, foi utilizado como premissa para o modal ferroviário o crescimento das 

ferrovias existentes considerado nos demais cenários, para a cabotagem o crescimento anual de 1% a.a. a 

partir de 2011 – crescimento médio realizado entre 2012 e 2013 –, e para o hidroviário um crescimento 

anual de 3,6% a.a. – crescimento médio realizado entre 2010 e 2013. Para o modal dutoviário, manteve-se 

a produção de transportes do Cenário PAC.  
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Figura 19 – Participação modal no Cenário Participação Modal 

Fonte: Elaboração própria a partir de MT (2014a). 

 

4.3 Aplicação por Modal 

A referência para o consumo total por modal, as premissas de evolução da 

composição dos combustíveis e os fatores de emissão utilizados são comuns entre os 

modais, e são apresentados a seguir.  

 

a) Consumo total 

A EPE publica anualmente o consumo de energia no setor transportes, no 

Balanço Energético Nacional. Os dados estão desagregados por combustível e por 

modal. Entretanto, não é possível distinguir o consumo utilizado no transporte de cargas 

e no transporte de passageiros. 

Portanto, para separar o consumo total, são utilizados os percentuais da Tabela 7. 
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Tabela 7 – Separação do consumo de combustível entre carga e passageiro 

Modal Combustível Carga Passageiro 

Rodoviário 

óleo diesel 80% 20% 

gasolina 0% 100% 

GNV 0% 100% 

etanol 0% 100% 

Ferroviário 
diesel 100% 0% 

eletricidade 0% 100% 

Aquaviário 
diesel 84% 16% 

óleo combustível 100% 0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de EPE (2012), para o ano de 2010.  

[1] “Apesar do consumo de diesel das ferrovias de passageiros divulgado pela ANTT representar, em média, 0,4% do 

total, foi considerado, por simplificação, que toda a demanda de diesel do modal ferroviário ocorreu no transporte de 

cargas.” (EPE, 2012). 

 

Aplicando estes percentuais, o consumo de combustível para o transporte de 

cargas, de 2000 a 2013, pode ser observado na Tabela 8. 

Tabela 8 – Consumo energético no transporte de carga, em 1000 m³ 

Ano 

Modal 

rodoviário 

Modal 

ferroviário [1] 
Modal aquaviário 

óleo diesel óleo diesel óleo diesel 
óleo 

combustível 

2000 22.085  474  274  575  

2001 22.708  538  310  741  

2002 23.656  535  291  774  

2003 22.879  651  252  729  

2004 24.470  918  312  815  

2005 24.343  972  315  840  

2006 24.719  1.078  352  764  

2007 26.171  1.155  412  970  

2008 27.982  1.192  411  1.082  

2009 27.702  1.165  370  1.028  

2010 30.791  1.170  411  1.007  

2011 32.630  1.181  336  1.028  

2012 34.578  1.212  355  980  

2013 36.866  1.202  338  1.000  

Fonte: Elaboração própria a partir de EPE (2012), EPE (2014a) e EPE (2010) [2]. 

[1] De 2000 a 2003, os dados do modal ferroviário estão defasados, pois os mesmos passaram por revisão do 

histórico na versão posterior do BEN (EPE, 2014a). 

[2] O percentual observado em 2010, apresentado na Tabela 7, foi aplicado ao consumo energético de cada ano. 
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b) Conteúdo de biodiesel no diesel 

O diesel comercializado no Brasil possui uma parcela de biodiesel na sua 

composição. A Tabela 9 apresenta o histórico da composição do biodiesel, em volume, 

e o cenário até 2031 para a composição. 

Tabela 9 – Percentual, em volume, de cada combustível na mistura de diesel 

Ano Diesel B0 Biodiesel 

até 2004 100% 0% 

2005 100% 0,003% 

2006 100% 0,2% 

2007 99% 1,2% 

2008 98% 2,5% 

2009 97% 3,5% 

2010 95% 4,7% 

2011 95% 5,0% 

2012 95% 5,0% 

2013 95% 5,0% 

2014 94,3% 5,7% 

2015 a 20031 93% 7% 

Fonte: Elaboração própria com base em EPE (2014a) , EPE (2014c) e BRASIL (2014b). 

[1] até 2013 os dados foram calculados a partir de BEN (EPE, 2014a), com o consumo de biodiesel e de diesel no 

modal rodoviário. 

[2] em 2014, o percentual foi de 5% até final de junho, 6% de julho até final de outubro, e 7% de novembro a 

dezembro (BRASIL, 2014b)  

[3] assumiu-se que o conteúdo de biodiesel se manterá em 7% a partir de 2015. EPE (2014c) apresenta uma faixa de 

adição de biodiesel mandatória entre 7 e 10% até 2050, e considera 7% nos cálculos. 

 

No caso do diesel marítimo, não há biodiesel na composição (EPE, 2014a), e é 

considerado que isto não mudará. 

 

c) Fatores de emissão de GEE 

Os fatores de emissão de GEE para cada modal, em kg CO₂e / L, foram obtidos 

a partir da Equação 24. 
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𝐹𝐸𝑐,𝑚 [
𝑘𝑔 𝑐𝑜₂𝑒

𝐿𝑐,𝑚
] = 𝐶𝑐,𝑚[𝐿] ×

1

1000
[

𝑚3

𝐿
] × 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑐[

𝑘𝑔

𝑚3
] × 𝑃𝐶𝐼𝑐[

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
] ×

4,187

109 [
𝑇𝐽

𝑘𝑐𝑎𝑙
] ×

(𝐹𝐸𝐶𝑂₂,c [
kg𝐶𝑂₂

TJ
] × PAGCO₂ [

kg𝐶𝑂₂

kgCO₂
] + 𝐹𝐸𝐶𝐻₄,c,m [

kg𝐶𝐻₄

TJ
] × PAGCH₄ [

kg𝐶𝐻₄

kgCO₂
] + 𝐹𝐸𝑁₂O,c,m [

kg𝑁₂O

TJ
] ×

PAG𝑁₂O[
kg𝑁₂O

kgCO₂
])  (Eq. 24) 

 

 Onde: 

 FEc,m = fator de emissão do combustível c no modal m 

 Cc,m = consumo do combustível c no modal m 

 Densidadec = densidade do combustível c 

 PCIc = poder calorífico inferior do combustível c 

 FECO₂, c = fator de emissão de CO₂; 

 FECH₄, c,m = fator de emissão de CH₄ do combustível c no modal m; 

 FEN₂O, c,m = fator de emissão de N₂O do combustível c no modal m; 

 PAG = potencial de aquecimento global 

 

Os fatores de emissão de GEE para cada modal foram obtidos de IPCC (2006), e 

o poder calorífico inferior (PCI) e a densidade dos combustíveis são provenientes do 

BEN 2013 (EPE, 2014a). A Tabela 11 apresenta estes parâmetros e o fator de emissão 

em kg CO₂e/ L, calculado com a Equação 24. 

Os valores de potencial de aquecimento global são apresentados na Tabela 10, 

enquanto a Tabela 11 destaca os fatores de emissão de GEE.  

Tabela 10 – Potencial de aquecimento global 

 PAGCO₂  PAGCH₄ PAGN₂O 

Valor 1 21 310 

Fonte: IPCC (1996). 
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Tabela 11 – Fatores de emissão de GEE 

Combustível 
PCI 

(kcal/kg) 

Densidade 

(kg/m³) 

kg CO₂ / 

TJ 

kg CH₄ / 

TJ 

kg N₂O / 

TJ 

kg CO₂e / 

L 

Biodiesel 

rodoviário [1] 
9.000 880 70.800  3,9 3,9 2,390  

Diesel rodoviário 

10.100 840 74.100  

3,9 3,9 2,678  

Diesel 

ferroviário 
4,15 28,6 2,950  

Diesel 

aquaviário 
7,0 2,0 2,659  

Óleo 

combustível 

aquaviário 

9.590 1.000 77.400  7,0 2,0 3,139  

Fonte: EPE (2014a) e IPCC (2006). 

[1] Para CO₂, utilizou-se o fator apresentado no capítulo de fontes estacionárias. Entretanto, por ser um combustível 

de origem biogênica, o carbono emitido na sua queima é o mesmo sequestrado durante o crescimento da biomassa. 

Assim, foi considerado como emissão zero. O metanol, de origem fóssil, utilizado para a produção de biodiesel foi 

desconsiderado. Para CH₄ e N₂O, como não há fator disponível por IPCC (2006) para fontes móveis, foi utilizado o 

mesmo do diesel mineral.[2] A conversão de kcal para TJ utilizada é 0,000000004187 (EPE, 2014a). 

 

4.3.1 Modal Rodoviário 

Primeiramente, o modelo rodoviário precisa ser populado com dados do 

histórico e calibrado. Em seguida, alguns parâmetros devem ser projetados, como a 

evolução do consumo específico, da intensidade de uso, do perfil de vendas e da 

ocupação. Por fim, os dados de produção de transporte no modal rodoviário de cada 

cenário são incluídos. 

 

4.3.1.1 Seleção de dados 

A seguir são apresentados e justificados os dados utilizados para popular e 

calibrar o modelo.  

 

a) Vendas 

É incluído o histórico de vendas de caminhões apresentado por ANFAVEA 

(2014), desde 1957, que é o primeiro ano disponível. Esta informação possui alta 

confiabilidade. Estes dados se encontram no ANEXO III, junto com as vendas a partir 
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de 2010 relacionadas ao Cenário PNLT, e a participação de cada tipo de caminhão nas 

vendas. 

 

b) Tipo de veículo 

Os caminhões podem ser classificados a partir de diferentes critérios, como 

faixas de peso bruto total (PBT), peso bruto total combinado (PBTC), número e 

configuração dos eixos, capacidade máxima de tração (CMT), tara total do chassi, 

lotação (carga útil), dentre outros.  

Como o modelo tem como dado de entrada o percentual das vendas por tipo de 

caminhão, foi adotada a classificação utilizada por ANFAVEA (2014) e FENABRAVE 

(2014) na disponibilização dos dados de vendas por categoria. A classificação considera 

faixas de PBT e CMT, conforme a Tabela 12. 

Tabela 12 – Categoria de caminhões 

Tipo de caminhão   Característica 

Caminhões semileves   3,5 t < PBT < 6 t 

Caminhões leves   6 t ≤ PBT < 10t 

Caminhões médios   10 t ≤ PBT < 15t 

Caminhões semipesados 
caminhão-chassi PBT ≥ 15t e CMT ≤ 45 

caminhão-trator PBT ≥ 15t e PBTC < 40 

Caminhões pesados 
caminhão-chassi PBT ≥ 15t e CMT > 45 

caminhão-trator PBT ≥ 15t e PBTC ≥ 40 

Fonte: ANFAVEA (2014). 

 

c) Percentual de vendas de veículos novos por tipo de veículo 

De 2002 até 2010 são usados os dados disponibilizados em ANFAVEA (2014). 

De 1957 até 2001 o percentual de vendas é calculado a partir das vendas por categoria 

de MMA (2014). A partir de 2010, com o possível uso de outros modais para o 

transporte de longas distâncias, a participação dos caminhões semipesados e pesados 

nas vendas tende a diminuir  (EPE, 2014c). Portanto, a participação das categorias de 

caminhões nas vendas se mantém igual a 2010 até 2020, quando a participação dos 

caminhões semipesados e pesados começa a diminuir até 2031, reduzindo de 65% para 

55%, linearmente. 
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Esta informação possui boa confiabilidade. Estes dados se encontram no 

ANEXO III, junto com os dados de vendas calculados a partir de 2011, relacionados ao 

Cenário PNLT. 

 

d) Sucateamento 

A curva de sucateamento de caminhões adotada é uma função logística 

renormalizada, conforme a Equação 25. Este tipo de curva foi utilizada em MCT 

(2006), MCT (2010), MMA (2014), MMA (2011) e CETESB (2013).  

 

𝑆(𝑡) =
1

(1+𝑒𝑥𝑝(𝑎(𝑡−𝑡0)))
+

1

(1+𝑒𝑥𝑝(𝑎(𝑡+𝑡0)))
 (Eq. 25) 

 

Onde: 

 t é a idade do veículo, em anos; 

 S(t) é a fração de veículos ainda não sucateados na idade t; 

 a e t0 são constantes
20

.  

 

Nestes estudos, a curva para veículos do ciclo diesel foi calibrada a partir de 

dados de idade média e de frota total de 1997 fornecidos pelo DENATRAN
21

. Como era 

de se esperar, utilizando a curva com os mesmos valores, a frota e a idade média não 

foram compatíveis com os dados mais recentes
22

.
 
 

Portanto, os parâmetros da curva de sucateamento são ajustados para que a frota 

resultante seja equivalente à frota de 2010 e considere a idade média. A partir dos 

parâmetros de sucateamento utilizados em MMA (2014), t0 é aumentado 

progressivamente, enquanto a é reduzido. A Tabela 13 apresenta os percentuais 

aplicados até que a frota em 2010 coincida com a frota de ANFAVEA (2014), de 

1.768.949 caminhões. A idade média resultante em 2010 é de 14,6 anos. 

                                                 

20
 t0 corresponde ao ponto de inflexão da curva, no qual o valor remanescente é metade do inicial. 

21
 A obtenção do valor das constantes foi baseado na frota de 1078 caminhões com idade média de 14,50 

anos, em 1997. 
22

 Os tópicos a seguir apresentarão mais detalhes sobre os dados de frota e idade média utilizados. 
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Tabela 13 – Parâmetros da curva de sucateamento e ajustes realizados 

Parâmetro   20% 10% 5% 0,46%[1] 
A 0,1 0,08 0,072 0,0684   
t0 17 20,4 22,44 23,562 23,670 

Fonte: Elaboração própria a partir de MMA (2014), ANFAVEA (2014) e ANTT (2014b). 

[1] Aplicado apenas em t0. 

 

O ANEXO V apresenta a evolução da frota calculada no modelo, enquanto o 

ANEXO VI exibe a evolução da idade média da frota, também calculada pelo modelo. 

A Tabela 14 apresenta os valores utilizados para os parâmetros da curva de 

sucateamento no presente estudo, e nos demais estudos citados. 

Tabela 14 – Parâmetros da curva de sucateamento 

Parâmetro 
Valor 

Presente estudo Outros estudos 

t0 23,67 17 

a 0,068 0,10 

Fonte: Elaboração própria e MCT (2006), MCT (2010), MMA (2011), MMA (2014) e CETESB (2013). 

 

As constantes obtidas foram utilizadas para todos os tipos de caminhão e para 

todo o período analisado (estática ao longo do tempo).  

O percentual de veículos sucateados é função da idade dos veículos. Para o ano 

inicial da análise, considerou-se que a idade média de 0,5 anos, uma vez que a frota vai 

sendo adquirida ao longo do ano. No segundo ano, a idade média foi de 1,5 anos, e 

assim por diante. Isto é equivalente a contabilizar a frota no meio do ano. 

A idade máxima dos veículos é considerada como 50 anos. Na pesquisa de CNT 

Despoluir (CNT&Sest&Senat, 2011), a idade máxima dos veículos da amostra foi de 52 

anos. No relatório sobre os veículos inspecionados na cidade de São Paulo pelo 

programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso (Branco, Branco, & Szwarc, 

2012), os veículos são separados por ano de fabricação, sendo a última categoria 

veículos fabricados até 1969 (41 anos até 2011), com alguns poucos veículos nesta 

categoria. A idade máxima é pouco sensível, pois a maior parte da frota já está 

sucateada nesta idade.  
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e) Frota  

Diferentes instituições publicam estimativas da frota de caminhões, cujos dados 

são apresentados na Tabela 15. 

Tabela 15 – Frota de caminhões  

* Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC) 

Fontes: [1] DENATRAN apud FENABRAVE (2014), [2] ANFAVEA (2014), [3] ANTT (2014b). 

 

A frota publicada em ANFAVEA (2014) e ANTT (2014b) apresentam valores 

próximos, com 2% de diferença em 2013. Já a frota publicada pela FENABRAVE 

(2014) com dados do DENATRAN é cerca de 40% maior.  

Os dados do DENATRAN (2014) não foram utilizados, pois a frota registrada 

tende a ser maior que a circulante, uma vez que é comum que o veículo deixe de 

circular sem que receba baixa no registro (CETESB, 2013), e pode haver dupla 

contagem, no caso de registros estaduais (MMA, 2011). 

O RNTRC (ANTT, 2014a) reúne dados de veículos de carga, separando por tipo 

de veículo e tipo de transportador, e apresenta a frota e idade média. Ressalta-se, 

entretanto, que alguns tipos de veículos de carga registrados não fazem parte das 

categorias de caminhões utilizadas neste estudo, sendo eles: caminhonete/furgão, 

utilitário leve e veículo operacional de apoio – este grupo representa 6,3% da frota 

(ANTT, 2014a). 

Como o sistema do RNTRC (ANTT, 2014a) é dinâmico, somente é possível 

acessar a última atualização, e não o histórico. Isto pôde ser parcialmente superado com 

o fornecimento pela ANTT (2014b) do total da frota no final de cada ano. Porém, como 

não há disponível o histórico da frota desagregada por tipo de veículo, não é possível 

                                                 

23
 A partir de 2011 foram considerados no RNTRC apenas os registros que estão de acordo com a 

Resolução ANTT n° 3056/09. 

Ano DENATRAN [1] ANFAVEA [2] 
ANTT – RNTRC* 

[3] 

2010 nd 1.768.950 2.126.34123 

2011 nd 1.888.132 1.615.211 

2012 2.778.832 2.030.677 1.823.253 

2013 2.932.381 2.097.000 2.058.866 
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descontar da frota total os veículos que não são caminhões. Outra fragilidade da frota do 

RNTRC  (ANTT, 2014a) para o uso no modelo é que esta não inclui veículos para 

transporte próprio (apenas os categorizados como para aluguel).  

Como a ordem de grandeza da frota de ANFAVEA (2014) e RNTCR (2014b) é 

similar, e a primeira não exige ajustes, são utilizados os dados da ANFAVEA (2014), 

disponíveis a partir de 2010, para calibrar a frota. Portanto, a curva de sucateamento é 

ajustada para que a frota resultante seja similar à frota existente. 

 

f) Idade média 

Conforme mencionado, o RNTRC  (ANTT, 2014a) registra a idade média dos 

veículos de carga cadastrados, incluindo caminhões e outros veículos. Este é um dado 

estatístico relevante, pois engloba uma amostra com grande parte da frota (mais de dois 

milhões de veículos de carga). Entretanto, a inclusão de outros veículos de carga além 

dos caminhões distorce o resultado. 

Com dados de 2012 e de meados e final de 2014, é estimada a idade média dos 

caminhões
24

, com a média ponderada entre idade e frota, excluindo os veículos que não 

são caminhões. Vale ressaltar que foi observada uma fragilidade metodológica no 

RNTRC (2014) na idade média total – o total foi calculado com a média simples das 

diferentes categorias de caminhão e transportadores, enquanto o cálculo deveria ser 

ponderado com a frota de cada categoria.  

A Tabela 16 apresenta a idade média da frota calculada a partir do RNTRC e 

estimado em diversas publicações, citadas a seguir, associada a determinado ano e 

transportador.  

                                                 

24
 Estimativa através da média ponderada da frota dos veículos selecionados com sua respectiva idade 

média. Não foi possível realizá-la para anos anteriores, pois não está disponível o histórico com a 

separação por tipo de veículo. 
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Tabela 16 – Idade média da frota, diferentes referências 

[1] Calculado a partir de ANTT (ANTT, 2014a), descontando os veículos que não são caminhões.  

[2] Calculado a partir de ANTT (2014f), descontando os veículos que não são caminhões. 

[3] Calculado a partir de ANTT (2014b) – a frota total foi separada por categoria de veículo a partir da proporção 

observada em ANTT (2014a), e não foram considerados os veículos que não são caminhões. 

[4] FENABRAVE / DENATRAN (2014) 

[5] CNT&Sest&Senat (2011) 

[6] Arruda (2010), com base em ANTT  

[7] BNDES (2008) 

 

Observa-se que é coerente que a idade da frota de DENATRAN (2014) seja 

maior que a do RNTRC, pois, conforme discutido, esta publicação considera uma frota 

maior, com dupla contagem e com os veículos levando mais tempo para serem 

sucateados. 

Apesar do modelo não diferenciar o tipo de transportador, é interessante 

observar que, com os dados mais recentes, a idade média do caminhão do autônomo é 

12 anos maior que dos caminhões de empresas, e as cooperativas se encontram em um 

patamar intermediário, mais próximas às empresas. 

Como referência no ajuste da curva de sucateamento, a fim de calibrar a frota, 

optou-se por utilizar os dados de idade total (sem distinguir o transportador) para os 

respectivos anos conforme Tabela 17: 

Fonte Fonte 
Idade por tipo de transportador 

Ano 
autônomo empresa cooperativa total 

RNTRC [1] 20,4 8,4 12,1 13,6 25/12/2014 

RNTRC [2] 20,9  8,9  12,6  14,1  03/05/2014 

RNTRC [3] 20,7  8,9  14,1  14,2  2012 

FENABRAVE 

– DENATRAN 
[4] nd nd nd  17,2 2012 

FENABRAVE

– DENATRAN 
[4] nd nd nd 17,0 2011 

CNT Despoluir [5] 17,0 8,0 nd  13,0 2010/2011 

UnD [6] 23,0 nd  nd nd  2009 

BNDES [7] 21,5 10,7 12,9 16,8 2007 
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Tabela 17 – Idade média da frota utilizada no modelo 

Ano Referência Idade 

2014 RNTRC, 25/12/2014 13,6 

2013 RNTRC, 03/05/2014 14,1 

2012 RNTRC, 31/12/2012 14,2 

2011 CNT 13,0 

2007 BNDES 16,8 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANTT (2014b), (2014a)e (2014f), CNT&Sest&Senat (2011) e BNDES (2008). 

 

g) Intensidade de uso 

Cinco fontes recentes se destacam por apresentar curva de distância de veículos, 

sendo elas MMA (2014), MMA (2011), CETESB (2013), CNT (2011) e BRANCO et. 

al (2012), o último com dados do programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em 

Uso do Município de São Paulo. 

A CNT apresenta curvas de quilometragem média anual por idade e porte dos 

veículos. Os dados foram obtidos por pesquisa direta com caminhoneiros autônomos e 

empregados de frota, em 63 postos de combustível em estradas federais e estaduais, 11 

estados, 35 municípios e 1000 entrevistas, entre 11 e 19 de julho de 2011. As curvas 

foram separadas entre caminhões leves (5<PBT<10), médios (10≤PBT<15) e pesados 

(PBT≥15). Esta pesquisa foi relevante para estudos do transporte de cargas, pois havia 

carência de dados primários. Apesar de ter sido possível traçar linhas de tendências, o 

coeficiente de determinação (R²) obtido foi baixo: 0,18 para leves, 0,23 para médios e 

0,50 para pesados. Isso pode indicar que não há um padrão para a distância percorrida 

pelos caminhões, e que a equação obtida não explica de forma precisa a relação entre 

distância percorrida e idade. Destaca-se que a pesquisa apresenta menor confiabilidade 

para os caminhões de menor porte, cuja amostra foi menor, e tende a captar dados de 

veículos que operam em rotas interestaduais (MMA, 2014).  

Em MMA (2014), o relatório apresenta curva de distância por idade para 

caminhões leves, médios e pesados, com base na pesquisa CNT Despoluir. A curva 

publicada não confere com exatidão à curva de CNT Despoluir. 

Posteriormente, o MMA (2011) apresentou curvas de intensidade de uso por 

idade para caminhões leves, médios e pesados. 
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O programa de inspeção veicular do município de São Paulo, CONTROLAR, 

implantado em 2008, realiza inspeções obrigatórias dos veículos, com objetivo de 

reduzir a poluição do ar do município de São Paulo
25

. A distância percorrida por cada 

caminhão foi obtida pela diferença de hodômetro nas inspeções 2010 e 2011, 

considerando o ano de fabricação do mesmo. Os veículos são separados entre caminhão 

e caminhão trator. As linhas de tendência lineares da distância anual por idade obtidas 

apresentaram R² igual a 0,5831 e 0,301, para caminhão e caminhão trator, 

respectivamente. Estes valores também são baixos. Ressalta-se que como a amostra 

considerou os veículos do município de São Paulo, pode não ser representativo para o 

Brasil como um todo. 

O perfil de intensidade de uso por tipo de caminhão de cada referência 

supracitada é apresentado no ANEXO IV, e a intensidade no segundo ano do veículo é 

apresentada na Tabela 18. 

Tabela 18 – Intensidade de uso no segundo ano 

 
Leves Médios Pesados 

MMA 2011 16.199  68.600  132.300  

MMA 2014 63.875 110.518 116.415 

CETESB 17.273 39.479 159.463 

CNT 120.805 127.123 160.052 

BRANCO et.al 33.049 a 49.522 

Fonte: MMA (2014), MMA (2011), CETESB (2013), CNT (2011) e BRANCO et. al. (2012), 

 

Em MMA (2014) e (2011) observa-se que a distância é menor no primeiro ano, 

pois o veículo é comprado ao longo do ano. A distância no primeiro ano foi estimada 

como a metade do calculado. Também se observa que há uma distância mínima de 

10.000 km/ ano, até o final da vida útil. Estes dois aspectos são adotados.  

O perfil de uso pode variar ao longo do tempo em função da legislação sobre a 

jornada de trabalho dos caminhoneiros. Em 2012, uma nova lei limitou a jornada de 

trabalho a duas horas extras por dia, repouso semanal de 35 horas, e necessidade de 

intervalo de pelo menos 30 minutos a cada 4 horas ininterruptas, e 11 horas de descanso 

                                                 

25
 O programa foi interrompido em 31 de janeiro de 2014 com o fim do contrato da empresa 

CONTROLAR e até o presente momento (09/08/2014) não houve nova contratação (Prefeitura de São 

Paulo, 2014). 
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a cada 24 horas (BRASIL, 2012b). Essa lei é conhecida como a Lei do Caminhoneiro. 

Em 2013 foi lançado um projeto de lei para revogar a de 2012, e aumenta as horas 

trabalhadas pelo caminhoneiro, dentre outros. As principais alterações propostas são: o 

aumento do limite de horas extras para 4 horas, possibilidade de dirigir 5,5 horas 

ininterruptas, permissão para acumulação de até quatro períodos de repouso semanal 

seguidos, e a partir de 2 horas sem dirigir para carga, descarga ou fiscalização é 

considerado como repouso (BRASIL, 2013b). Devido às incertezas sobre o impacto 

quantitativo da jornada de trabalho na distância média percorrida por ano, considera-se 

que o perfil de uso por idade se manterá constante ao longo do período analisado. 

São utilizado os dados de perfil distância média de MMA (2014), que já 

contempla os dados da pesquisa CNT. Entretanto, para calibrar o modelo, os valores e 

referencias podem ser alterados. A confiabilidade deste dado é baixa. 

 

h) Consumo específico 

A seguir, na Tabela 19, são destacados os valores de eficiência média por tipo de 

caminhão apresentados por MMA (2014), MMA (2011), DEFRA (2013b), CETESB 

(2013) e CNT&Sest&Senat (2011).  

Tabela 19 – Eficiência dos caminhões 

Eficiência 

(km/L) 
Semileves Leves Médios Semipesados Pesados 

MMA 2014 9,10  5,60  5,60  3,40  3,40  

MMA 2011 7,61  7,61  5,56  3,17  3,17  

DEFRA (50% 

ocupação) [1] 
4,5  3,58 3,58 2,94 2,85 

CETESB 9,10  5,60  5,60  3,40  3,40  

CNT 5,1  3,6  3,0  2,8  2,2  

Fonte: MMA (2014), MMA (2011), DEFRA (2013b), CETESB (2013) e adaptado de CNT&Sest&Senat (2011) [2]. 

[1] Foram feitas as seguintes adaptações: na aba de “Deliveryvehicles” da ferramenta, foram selecionados os fatores 

de emissão de CO₂ por quilometragem, para cada tipo de veículo pesado a diesel, e o fator de emissão do diesel por 

litro. Dividindo o segundo pelo primeiro, obteve-se o consumo específico em km / L, por tipo de caminhão. Esse 

processo pode ser feito para diferentes percentuais de ocupação do caminhão. 

[2] O relatório de síntese da pesquisa publicou gráficos para cada tipo de carga transportada, com o consumo 

específico médio por PBT, incluindo a quantidade da amostra de cada PBT. A partir dos gráficos, montou-se uma 

base de dados com as informações citadas. Para faixas de PBT determinadas, e sem diferenciar o produto 

transportado, calculou-se o consumo específico médio. 
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Inicialmente, são utilizados os dados de MMA (2014). O consumo específico foi 

utilizado como referência para o ano de 2010, para um percentual de ocupação de 50%.  

Entretanto, este é um parâmetro que deve ser ajustado para calibrar o histórico. 

 

h.1) Ocupação do caminhão 

A variação do consumo específico em função da ocupação do caminhão, 

apresentada na Tabela 20, foi baseada em DEFRA (2013a), como sendo igual à variação 

nas emissões, com adaptação das categorias de veículos, conforme apresentado na 

Tabela 20. 

Tabela 20 – Mudança no consumo específico pela variação de ± 50% na ocupação 

em relação a 50% de ocupação 

Categorias – modelo 
Faixas de PBT [t] - 

modelo 

Faixas de PBT [t] - 

DEFRA 

Variação no 

consumo  

Semileves 3,5 a 6 < 7,5 t - rígido   ± 8%  

Leves 6 a 10  7,5 - 17 t - rígido   ± 12,5%  

Médios 10 a 15  7,5 - 17 t - rígido   ± 12,5%  

Semipesados 15 a 40 (PBTC) < 33 t - articulado   ± 20%  

Pesados >= 40 (PBTC) >33 t - articulado   ± 25%  

Fonte: DEFRA (2013a) 

 

h.2) Melhorias tecnológicas 

EPE (2014c) considera um incremento de 1,0% ao ano na eficiência dos novos 

veículos. Na União Europeia, o consumo específico em energia por tonelada-quilômetro 

reduziu, em média, 0,42% ao ano, entre os anos 2000 e 2012. Dentre os países da União 

Europeia, o maior ganho de eficiência no período foi na Letônia, que chegou a 7,0% 

a.a., e a maior perda de eficiência foi na Grécia, com redução de 4,2% a.a. (ODYSSEE-

MURE, 2014).  

No modelo, considera-se que, a cada ano, os novos veículos possuem eficiência 

0,42% maior, conforme observado na União Europeia. A partir do ano base, há uma 

redução anual do consumo específico, assim como para os anos anteriores há um 

aumento anual do consumo específico no mesmo nível.  
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h.3) Perdas de eficiência com a idade do veículo 

Com o avanço da idade do veículo, é comum realizar a retífica do motor, um 

processo de manutenção que remonta o motor. Na pesquisa Caminhoneiros no Brasil 

(CNT&Sest&Senat, 2011), constatou-se que 46% dos caminhões de autônomos 

possuem motor com retífica, e para caminhões de empregados de frota o percentual cai 

para 21%. A distância média para realizar o procedimento é 330 mil km, mas o desvio 

padrão é alto. A retífica pode levar ao aumento do consumo específico, além de outros 

problemas como maiores gastos (CNT&Sest&Senat, 2011). 

Não foi possível obter dados na literatura sobre o percentual de aumento do 

consumo em função da idade. Optou-se, então, por adotar os valores apresentados na 

Tabela 21. 

Tabela 21 – Aumento no consumo específico com a idade do veículo 

Idade 
Aumento no consumo específico 

(%acumulado) 

0 a 9 anos 0 

10 a 19 anos 5 

20 a 29 anos 7,5 

A partir de 30 anos 10 

Fonte: Elaboração própria. 

h.4) Ganhos de eficiência com a melhoria das estradas 

A qualidade das estradas influencia o consumo de combustível, e trafegar em 

rotas melhores pode resultar em uma economia de cerca de 5% (Bartholomeu, 2006). 

Para estimar a redução média do consumo específico pela melhoria da qualidade das 

estradas seria necessário a associação direta entre os cenários e a participação dos níveis 

de qualidade das vias, por tku, considerando a relevância dos trechos melhorados no 

fluxo de cargas. Como esta informação não está disponível, nem a associação do 

consumo adicional por nível de qualidade, por simplificação opta-se por considerar este 

parâmetro como zero.  

i) Combustível utilizado 

As vendas de caminhões a gasolina chegaram a representar 80% das vendas 

1962, e em seguida sua participação nas vendas foi reduzindo, e no final da década de 

70 representou cerca de 1% apenas. Em 1981, recomeçaram as vendas de caminhões a 

gasolina, mas só se sustentaram entre mil e duas mil e quinhentas unidades anuais por 
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seis anos, atingindo no máximo 6% das vendas. Nos trinta anos que antecedem o ano 

base do estudo (2011), as vendas de veículos a diesel representaram 99,5% do total 

(ANFAVEA, 2014). O diesel é utilizado essencialmente por transporte coletivo e de 

carga (representado por caminhão, ônibus e comerciais leves no modal rodoviário), com 

o objetivo social de ter um custo menor por energia fornecida (MCT 2006). 

Recentemente, foi anunciado o primeiro caminhão 100% movido a GNV (CNT, 

2014b), porém essa tecnologia ainda é incipiente no Brasil.  

Portanto, considerou-se que todos os caminhões são e continuarão sendo 

movidos a diesel. 

j) Capacidade máxima por categoria  

As informações de capacidade máxima disponíveis são para diferentes 

classificações de tipo de caminhão, como número de eixos, e diferentes faixas de PBT e 

PBTC. Este parâmetro apresenta incerteza alta, principalmente no caso dos caminhões 

pesados. 

Pela legislação brasileira (CONTRAN, 2006 e DENATRAN, 2009), há um 

limite de peso em função do tipo e número de eixos. Esse limite não pode ser utilizado 

para estimar o peso máximo da carga por tipo de caminhão, pois inclui o peso do 

caminhão vazio (tara) e da carga, e as categorias utilizadas no modelo não distinguem o 

número de eixos.  

O DNIT opera o sistema de pesagem de caminhões. A implementação de postos 

de pesagem em operação apresenta atrasos, e a execução da operação “não vem sendo 

feita a contento” (CGU, 2013a e CGU, 2013b). Não há estatísticas disponíveis sobre o 

peso dos caminhões, e nem a associação com a ocupação. 

Destaca-se o caminhão bitrem, que com um caminhão-trator são puxados dois 

semirreboques, aumentando a capacidade, que chega a 46t. Esse implemento foi 

desenvolvido no Brasil, e é mais frequente no Brasil que no restante do mundo 

(BNDES, 2008), como no Reino Unido, tendendo a elevar a média de capacidade dos 

caminhões maiores no Brasil em relação aos estudados em DEFRA (2013a).  

A Tabela 22 apresenta a capacidade média para cada tipo de veículo de 

diferentes referências.  
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Tabela 22 – Capacidade por categoria de caminhão 

Capacidade média (t) Semileves Leves Médios Semipesados Pesados 

DEFRA [1]* 
2,20 7,1  7,1  12,5  19,0  

3,5 a 7 rígido  7,5 a 17 rígido   7,5 a 17 rígido   3,5 a 33 articulado   >33 articulado  

LD [2] 
3,00  nd   6,0    10 a 14   nd  

Veículo Urbano de 

Carga 
  

 Toco ou caminhão 

semipesado (16t)  
 Truck ou caminhão 

pesado (23t)  
  

GRECO [3] 
nd  nd   nd  15,0   28 a 46  

      
Caminhão unitário 

(trucado) (23t) 
  

PNLT 2009 [4] 
nd 6,0   nd  10,0  30,0  
   2 eixos     3 eixos   > 3 eixos  

1° mais vendido [5] 
3,00  5,1   8,7  16,4  49,5  

M.BENZ/ Spinter 515 

(40%) 
 VW/ 8160 (21%)  VW/ 13190 (27%) VW/ 24280 (17%) 

 VOLVO/ FH460 

(12%)**  

2° mais vendido [6] 
2,00 5,1   7,1  10,0   15,5 a 20  

M.BENZ/ Spinter 415 

(19%) 
 FORD/ CARGO 816 

(19%)  
 FORD/ CARGO 1119 

(22%)  
 VOLVO/ VM 270 (9%)  

 M.BENZ/ATRON 2729 

(10%)  
Média dos mais 

vendidos [7] 
2,7  5,1  8,0  14,2  35,1  

CNT e Greco [8] 2,44 5,1  7,9  13,8  49,6  

Fonte: [1] DEFRA (2013b), [2] Logística descomplicada (2014), [3] Greco (2012), [4] MT (2009) e [5e 6] FENABRAVE (2013), Mercedes Benz (2014), VOLVO (2014), FORD (2014), MAN 

(2014), [7] calculado a partir de [5 e 6], pela média ponderada da capacidade dos dois modelos mais vendidos pela sua participação nas vendas, e [8] Elaborado a partir de CNT&Sest&Senat 

(2011).  

*Calculado pela divisão da média da carga transportada pelo percentual de ocupação médio. 

**Segundo modelo mais vendido. Não estão disponíveis informações sobre a capacidade do SCANIA R440, modelo mais vendido. 
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A última linha da Tabela 22 é calculada com a seguinte metodologia: a partir dos 

gráficos de autonomia por PBT de CNT&Sest&Senat (2011), é elaborada uma base de 

dados com o número de entrevistas com cada PBT e autonomia, já utilizada no tópico 

consumo específico. Com a base de dados, calculou-se o PBT médio de cada faixa, 

conforme Tabela 23.  

Tabela 23 – Média de PBT máximo por tipo de veículo 

Tipo de caminhão 
Faixa de PBT 

máximo 

Média de PBT 

máximo 

Semileves 3.5 a 6 3,9  

Leves 6 a 10 8,3  

Médios 10 a 15 13,0  

Semipesados 15 a 40 21,1  

Pesados >= 40 50,1  

Fonte: Elaboração própria a partir de CNT&Sest&Senat (2011). 

 

Analisando os dados de GRECO (2012), observa-se que a proporção entre a 

capacidade e o PBT varia de 57% a 68%, e em média 63%, conforme Tabela 24. 

Aplicando o percentual ao PBT médio de cada faixa, obtém-se a capacidade por tipo de 

caminhão (Tabela 24). 

Tabela 24 – Relação capacidade dos caminhões por PBT máximo 

Tipo caminhão   PBT máximo  Capacidade  
Capacidade/ PBT 

máximo (%) 

Unitário + reboque 

(romeu e julieta) 
43 28 65 

Rodotrem 74 42 57 

Bitrem eixo duplo 57 34 60 

Bitrem eixo triplo 74 46 62 

Semirreboque 48,5 33 68 

Fonte: Elaboração própria a partir de GRECO (2012). 

 

CNT&Sest&Senat (2011) identificou que a quantidade média carregada por 

caminhão é de 19 t. O valor obtido para a média da capacidade ponderada pela frota, em 

2010, é de 14 t/ veículo. É possível que parte dos caminhoneiros respondeu a esta 

pergunta considerando a capacidade média, ou seja, o peso da carga quando os 

caminhões estão cheios. Segundo CETESB (2013), os caminhões semileves, leves e 

médios são mais utilizados para aplicações urbanas, enquanto os semipesados e pesados 
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são para aplicações rodoviárias. A maior parte da amostra da pesquisa é de veículos 

semipesados e pesados (CNT&Sest&Senat, 2011)
26

, o que está coerente com o fato de a 

pesquisa ter sido conduzida em postos de abastecimento de estradas. Neste sentido, o 

resultado da pesquisa pode estar enviesado, fornecendo maior representatividade aos 

veículos semipesados e pesados, que possuem maior capacidade.  

Os valores adotados são baseados na média ponderada da capacidade dos dois 

modelos de veículos mais licenciados em 2013, de cada categoria de caminhão, por sua 

participação no licenciamento. 

 

k) Ocupação média 

PNLT 2009 (MT, 2009) utiliza como premissa que um terço dos caminhões que 

passam nos pontos de contagem estão vazios. Não há indicação sobre a ocupação 

quando não estão vazios. 

Na Pesquisa CNT Despoluir (CNT&Sest&Senat, 2011), aproximadamente 80% 

da amostra roda como caminhão vazio, e estes rodam vazios em cerca de 30% da 

distância percorrida. Portanto, a pesquisa indica que os caminhões rodam vazios em 

22% da distância. Também não há indicação sobre a ocupação quando não estão vazios. 

Já DEFRA (2013b) apresenta a ocupação média para cada tipo de veículo para o 

Reino Unido, que varia de 29% a 62%, conforme Tabela 25. 

Tabela 25 – Ocupação média dos caminhões 

PBT [t] % ocupação 

3,5 a 7 rígido 46 

7,5 a 17 rígido 29 

3,5 a 33 articulado 44 

>33 articulado 62 

Fonte: DEFRA (2013b). 

 

                                                 

26
 A partir dos gráficos de quilometragem média anual por idade é possível calcular o número de 

respostas de cada categoria de veículo. Pela análise gráfica, há cerca de 78 veículos de 5 a 10 t de PBT, 

70 entre 10 e 15, e 572 acima de 15 t. Por esta análise, os veículos semipesados e pesados representaram 

79,5% da amostra. 
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Em função da baixa confiabilidade, em um primeiro momento utiliza-se a 

ocupação de 50% para todos os tipos de caminhões, e em seguida os percentuais são 

ajustados para calibrar o tku e o consumo total. 

 

l) Produção de transporte (tku) 

Para calibrar o histórico, buscou-se estimativas de tku no modal rodoviário, uma 

vez que não há medição do tku no modal rodoviário. Três referências disponibilizam a 

produção de transportes: CNT (2014a), com o valor de 485.625 milhões de tku 

referentes ao ano de 2010; MT&MCidades (2012),com o valor de 634.000 milhões de 

tku referente a 2010; e EPE (2012), com os valores da Tabela 26.  

Tabela 26 – Produção de transportes histórica no modal rodoviário 

Ano Produção de transportes (milhões de tku) 
2000 462.264  
2001 475.472  
2002 488.679  
2003 498.113  
2004 513.208  
2005 524.528  
2006 532.075  
2007 549.057  
2008 573.585  
2009 596.226  
2010 635.849  

Fonte: EPE (2012). 

 

Foram considerados os dados de EPE (2012), por apresentar valores para uma 

série histórica maior. 

A partir do ano base, foram aplicados cenários de tku rodoviário, incluindo os 

cenários elaborados no estudo do PNLT 2011 (MT, 2012a). Na sessão cenários de 

demanda por transporte estão detalhados os cenários de tku utilizados.  
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4.3.1.2 Calibração dos modelos 

Frota  

Primeiramente, a frota é calibrada ajustando os parâmetros da curva de 

sucateamento, conforme descrito no item 4.3.1.1 d).  

 

Produção de transporte 

Em seguida, são calibrados os resultados de produção de transporte. A produção 

de transportes é função da frota, tipo de veículo, capacidade dos caminhões, ocupação e 

intensidade de uso. Sendo a ocupação e a intensidade de uso as variáveis com maior 

incerteza, estas são alteradas até a obtenção da produção de transporte de referência. 

Adota-se o critério de que a ocupação média deve estar na faixa entre 29% e 62%, 

percentuais observados no Reino Unido para diferentes categorias de caminhões 

(DEFRA, 2013b). A partir da intensidade de uso de MMA (2014), a ocupação média 

resultante para o período de 2000 a 2010 (anos com referência para o tku) está dentro da 

faixa de ocupação média, portanto não é necessário alterar os valores de intensidade de 

uso. Assim, a Tabela 27 apresenta a ocupação média em cada ano histórico, que é 

aplicada em todas as categorias de veículos. 

Tabela 27 – Ocupação dos caminhões 

Ano Ocupação 

2000 35,6% 

2001 35,3% 

2002 35,1% 

2003 34,6% 

2004 34,0% 

2005 33,1% 

2006 32,2% 

2007 31,7% 

2008 30,7% 

2009 29,7% 

2010 29,1% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir de 2011 é considerado o mesmo percentual de ocupação de 2010, ao 

longo de todo período. 
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O ANEXO VII apresenta os resultados de produção de transporte de 2000 até 

2031 por categoria de caminhão, e o ANEXO VIII apresenta a distância total percorrida 

por categoria de caminhão, de 2000 até 2031, ambos no Cenário PNLT.  

 

Consumo energético 

Por fim, o modelo é calibrado para que resultado do consumo energético seja 

coerente com o histórico observado. O consumo energético é função da frota, tipo de 

veículo, intensidade de uso, ocupação e consumo específico. Uma vez que a maior parte 

dos parâmetros já foi calibrado para a produção de transporte, os ajustes são realizados 

sobre o consumo específico. 

Com os valores de consumo específico propostos por MMA (2014), resulta em 

um consumo menor no começo do período, e maior no final, conforme Tabela 28.  

Tabela 28 – Consumo energético calculado antes da calibração 

Ano Consumo calculado (litros) 
Consumo de referência 

(litros) 
Diferença (%) 

2000 24.255.282.484   22.085.000.000  9,8% 

2001 24.869.891.620   22.708.000.000  9,5% 

2002 25.362.528.537   23.656.000.000  7,2% 

2003 25.801.937.555   22.879.000.000  12,8% 

2004 26.527.620.613   24.470.000.000  8,4% 

2005 27.418.539.380   24.343.000.000  12,6% 

2006 28.147.968.900   24.719.000.000  13,9% 

2007 29.096.553.015   26.171.000.000  11,2% 

2008 30.671.610.087   27.982.000.000  9,6% 

2009 32.348.437.325   27.702.000.000  16,8% 

2010 34.493.890.855   30.791.000.000  12,0% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se que o consumo calculado é superior ao consumo realizado em todo 

período, com uma diferença maior de 2005 a 2010, em média. Portanto, é preciso 

aumentar os valores de eficiência adotados para os caminhões. 

Avaliando a composição da frota neste período, observa-se uma redução da 

participação dos caminhões médios e aumento dos caminhões pesados, conforme a 

Figura 20.  
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Figura 20 – Participação dos tipos de caminhões na frota 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Portanto, busca-se aumentar a eficiência veículos, sendo o aumento menor para 

caminhões médios, que predominam no início do período, e maior para pesados, que 

aumentam sua participação no final do período histórico. A Tabela 29 apresenta os 

valores aplicados ao consumo específico de cada categoria, resultando no consumo 

observado de 2010, e uma diferença máxima de 4,3%, no ano 2009. 

Tabela 29 – Eficiência por categoria e respectivo fator de ajuste utilizado 

 Semileves Leves Médios Semipesados Pesados 

Fator de ajuste 1,08 1,08 1,0744 1,14 1,14 
Eficiência (km/L) 9,83 6,05 6,02 3,88 3,88 

Fonte: Elaboração própria a partir de MMA (2014). 

 

A fim de calibrar o consumo de todos os anos entre 2000 e 2010, foi aplicado 

um novo fator de ajuste, neste caso ao consumo calculado, diferente para cada ano, que 

varia de -3,9% até 4,2%. 

 

Valores médios 

Por fim, a Tabela 30 apresenta os valores médios obtidos no modelo para o 

histórico, de 2000 até o ano de 2010. 
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Tabela 30 – Valores médios calculados para diversos parâmetros 

Ano Frota Idade média km/ veículo 
Eficiência 

 (L/tku) 

Consumo 

específico 

(km/L) 

Capacidade 

(t/veículo) 

Ocupação 

(%) 
tku 

Consumo 

(m³) 

2000 1.300.440  16,0  78.679  0,048  4,4 13,2  35,6% 462.264.150.943  22.085.000 

2001 1.334.210  16,0  80.876  0,048  4,4 13,4  35,3% 475.471.698.113  22.708.000 

2002 1.359.328  16,1  82.772  0,048  4,3 13,6  35,1% 488.679.245.283  23.656.000 

2003 1.383.928  16,2  84.445  0,046  4,5 13,8  34,6% 498.113.207.547  22.879.000 

2004 1.424.183  16,1  87.044  0,048  4,3 14,2  34,0% 513.207.547.170  24.470.000 

2005 1.460.603  16,1  90.210  0,046  4,5 14,5  33,1% 524.528.301.887  24.327.000 

2006 1.491.874  16,2  92.873  0,046  4,5 14,7  32,2% 532.075.471.698  24.719.000 

2007 1.541.568  15,9  96.271  0,048  4,4 15,0  31,7% 549.056.603.774  26.171.000 

2008 1.612.294  15,5  101.861  0,049  4,3 15,4  30,7% 573.584.905.660  27.982.000 

2009 1.667.638  15,2  107.811  0,046  4,6 15,8  29,7% 596.226.415.094  27.702.000 

2010 1.768.949  14,6  115.323  0,048  4,4 16,2  29,1% 635.849.056.604  30.791.000 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.3.2 Modal Ferroviário 

Os dados de entrada para o modelo ferroviário é o consumo específico e a 

produção de transporte, além das propriedades e fator de emissão do combustível. Para 

cada concessão, a evolução do consumo específico é determinada por uma taxa de 

eficiência energética, aplicada sobre o consumo específico do ano anterior. De forma 

análoga, a evolução da produção de transportes é obtida com taxas de aumento do tku. 

Portanto, primeiramente, foram coletados dados históricos mensais de cada 

concessão, de 2006 até 2013. O ANEXO IX apresenta os dados de: produção do 

transporte (tku), carga transportada (tu), consumo específico (L/tku), consumo total 

(m³), velocidade média comercial (VMC, km/h) e de percurso (VMP, km/h), 

disponibilidade da locomotiva (%), uso da disponibilidade da locomotiva (%) e 

investimentos realizados (R$). 

 

4.3.2.1 Produção de transporte 

Para determinar a evolução da produção de transportes, três parâmetros são 

levados em conta: a taxa de crescimento histórica da produção de transporte, a taxa de 

crescimento da meta de produção de transporte, e a taxa de crescimento do tku dos 

principais produtos transportados em cada concessão.  

Portanto, primeiro são selecionados os dados históricos de tku de cada 

concessão, e calculada a taxa média anual de crescimento, o que pode ser observado na 

Tabela 31. 
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Tabela 31 – Histórico de produção de transporte de carga no modal ferroviário 

Concessão 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Var. 

período 

(%) 

ALLMN 7.446  9.394  11.297  13.887  14.618  16.073  19.451  20.594  15,6 

ALLMO 1.432  1.203  1.345  1.312  1.783  1.760  1.704  1.484  0,5 

ALLMP 2.231  1.910  3.054  3.019  4.004  4.689  4.234  3.912  8,4 

ALLMS 18.423  17.035  17.378  17.196  17.474  18.122  16.297  15.789  -2,2 

EFC 76.724  83.334  87.516  83.948  91.044  99.567  103.399  101.011  4,0 

EFVM 73.442  75.511  72.783  57.929  73.475  74.824  74.075  72.009  -0,3 

FCA 9.132  14.371  15.060  14.198  15.320  13.948  16.681  17.789  10,0 

Ferroeste 1.006  620  747  469  273  209  190  153  -23,6 

FNS -    -    1.026  1.155  1.524  1.874  2.322  2.377  18,3 

FTC 183  189  213  202  185  173  190  239  3,9 

MRS 47.662  52.590  55.621  51.273  57.490  61.259  62.408  61.468  3,7 

TLSA 678  963  920  730  728  681  703  535  -3,3 

Total 238.358  257.118  266.960  245.318  277.917  293.178  301.654  297.360  3,2 

Fonte: ANTT (2014c) e calculado a partir de ANTT (2014c). 

 

Em seguida, são coletadas as metas anuais de produção de transporte, por 

concessão. A ANTT é responsável por estabelecer metas anuais de produção por trecho 

e de redução de acidentes, publicadas em resolução para cada concessão ferroviária. As 

últimas resoluções publicadas são referentes às metas do período de 2013 a 2017. O 

descumprimento das metas “(...)será objeto de apuração na forma da legislação 

vigente.” (ANTT, 2013g). Ressalta-se que as metas são estabelecidas em tku e tu por 

trecho, dentro dos limites físicos da ferrovia. Por exemplo, a ferrovia Tereza Cristina é 

separada em sete trechos (ANTT, 2013h), enquanto a Ferrovia Centro Atlântica é 

separada em mais de cem trechos
27

 (ANTT, 2013f). Já a informação de produção de 

transporte publicada por ANTT (2014d) considera toda a produção da concessionária, 

em malha própria e na malha de outras concessionárias, através de acordos de Direito de 

Passagem e Tráfego Mútuo (ANTT, 2014g). Portanto, não é possível fazer uma 

comparação direta da produção de transporte da concessionária com a produção por 

trecho indicado nas metas. É feita uma comparação indireta, somando os valores por 

trecho para obter a meta para a extensão da ferrovia, e calculando a variação percentual 

das metas anuais e a variação média anua, conforme Tabela 32. 

                                                 

27
 Considerando o período de 2013 a 2017, são determinados 123 trechos, sendo 92 deles com metas 

estabelecidas para 2013. 
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Tabela 32 – Meta de produção de transporte (mil tku) 

Concessão 2013 2014 2015 2016 2017 
% a.a. 

médio 

ALLMN 
6.402.397  7.095.573  7.145.601  7.195.909  7.241.847  

3,1 

 
10,8% 0,7% 0,7% 0,6% 

ALLMO 
1.788.966  1.827.772  1.870.526  1.912.960  1.955.202  

2,2 

 
2,2% 2,3% 2,3% 2,2% 

ALLMP 
17.023.791  17.058.464  17.102.545  17.149.573  17.225.293  

0,3 

 
0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 

ALLMS 
18.551.676  18.565.973  18.590.615  18.603.065  18.630.543  

0,1 

 
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

EFC
28

 
5.300.605  6.981.518  7.113.040  10.818.317  12.060.735  

22,8 

 
31,7% 1,9% 52,1% 11,5% 

EFVM 
11.680.973  14.320.178  14.803.194  15.201.448  15.494.898  

7,3 

 
22,6% 3,4% 2,7% 1,9% 

FCA 
12.746.872  16.547.425  18.855.533  19.436.024  20.627.471  

12,8 

 
29,8% 13,9% 3,1% 6,1% 

FNS 
1.307.179  2.083.230  2.083.230  4.726.992  5.642.842  

44,1 

 
59,4% 0,0% 126,9% 19,4% 

FTC 
162.393  158.529  156.122  157.404  156.056  

-1,0 

 
-2,4% -1,5% 0,8% -0,9% 

MRS 
61.249.400  65.705.820  70.366.187  71.885.014  73.911.989  

4,8 

 
7,3% 7,1% 2,2% 2,8% 

TLSA 
879.104  932.157  955.457  978.760  1.002.062  

3,3 

 

6,0% 2,5% 2,4% 2,4% 

Ferroeste
29

 

 n.d.  
    

 
     

Fonte: Elaboração própria a partir de ANTT (2013a, 2013b, 2013c, 2014h, 2013d, 2013e, 2013f, 2013g, 2013h, 2013i 

e 2013j). 

 

Por fim, são identificados os principais produtos transportados por ferrovia, sua 

respectiva representatividade na concessão, e a taxa anual de crescimento destes 

produtos no cenário de tku por produto (Tabela 33). 

                                                 

28
 A meta não inclui o transporte de minério de ferro proveniente da mina de Carajás, “(...) por ser de 

interesse exclusivo da empresa detentora da concessão” (ANTT, 2009b). 
29

 Até o dia 11/10/2014 não foram estabelecidas metas para o período 2013-2017 da Ferrovia Ferroeste. 
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Tabela 33 – Principais produtos transportados por concessão e taxa de aumento do 

transporte do produto 

Concessão 

Principal produto transportado Segundo produto transportado 

Produto 
Part. 

(%) 

Crescimento 

anual (%) 
Produto 

Part. 

(%) 

Crescimento 

anual (%) 

ALLMN Soja 42 1,9 Grãos - Milho 33 2,4 

ALLMO 
Minério de 

Ferro 
61 5,7 Celulose 18 3,8 

ALLMP Açúcar 63 2,2 Óleo Diesel 21 5,1 

ALLMS Soja 20 1,9 Açúcar 15 2,2 

EFC 
Minério de 

Ferro 
96 5,7 Manganês 2 3,3 

EFVM 
Minério de 

Ferro 
89 5,7 Carvão Mineral 3 6,1 

FCA Soja 13 1,9 Bauxita 12 3,3 

FNS Soja 84 1,9 Minério de Ferro 12 5,7 

FTC 
Carvão 

Mineral 
100 6,1 

Contêiner Cheio 

de 20 Pés
30

 
0 4,0 

MRS 
Minério de 

Ferro 
84 5,7 Carvão Mineral 2 6,1 

TLSA Óleo Diesel 21 5,1 
Cimento 

acondicionado 
20 5,1 

Ferroeste Soja 70 1,9 
Contêiner Cheio 

de 40 Pés 
11 4,0 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANTT (2012b)31 e MT (2014a). 

 

Para garantir que o tku estimado para as ferrovias está dentro da capacidade da 

mesma, o tku obtido para 2031 deve ser menor que a “capacidade de referência”. Esta 

capacidade é calculada a partir do maior dado mensal de tku, dividido pela ocupação 

dos vagões naquele mês – ou seja, no mês com maior tku, se todos os vagões estivessem 

em operação, qual seria o tku. A Tabela 34 apresenta a capacidade de referência de cada 

ferrovia. 

                                                 

30
 Para os contêineres, foi considerada a taxa de crescimento da produção de transportes global, 

considerando todos os produtos. 
31

 Dados de produção de transporte por produto relativos ao ano de 2011.  
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Tabela 34 – Maior produção de transporte por concessão 

Concessão Milhões tku/ mês Maior mês Milhões tku/ ano 

ALLMN 6.219  abril 2012 74.632  

ALLMO 684  novembro 2010 8.207  

ALLMP 2.837  dezembro 2010 34.050  

ALLMS 3.075  setembro 2006 36.904  

EFC 70.781  dezembro 2012 849.370  

EFVM 21.449  dezembro 2012 257.390  

FCA 8.032  outubro 2013 96.386  

FERROESTE 131  julho 2008 1.573  

FNS 828  julho 2013 9.930  

FTC 40  outubro 2013 476  

MRS 6.506  outubro 2011 78.067  

TLSA 324  outubro 2007 3.885  

Fonte: Elaboração própria a partir de ANTT (2014d, 2013k, 2012b, 2011b, 2010a, 2009b, 2008 e 2007). 

 

O tku estimado para todas as concessões também deve ser menor que o tku do 

modal ferroviário no cenário avaliado. 

A Tabela 35 inclui diversas taxas anuais de crescimento por concessão 

ferroviária: taxa histórica de crescimento da produção de transporte, taxa de crescimento 

da meta de produção de transporte, taxa de crescimento transporte do principal produto 

no cenário base. Por fim, são apresentadas as taxas anuais utilizadas no período de 2013 

até 2019, e de 2020 até 2031. Para o primeiro período, opta-se por utilizar o valor 

intermediário dentre as três taxas (histórica, meta e produto), ou seja a segunda maior 

taxa. Para o segundo período, utiliza-se a taxa de crescimento do transporte do principal 

produto.  
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Tabela 35 – Taxa de crescimento da produção de transporte de cada concessão (%) 

Concessão 
Taxa 

histórica 

Taxa 

meta 

Taxa maior 

produto 

Taxa adotada 

até 2020 

Taxa adotada 

entre 2020 e 2031 

ALLMN 15,6 3,1 1,9 3,1 1,9 

ALLMO 0,5 2,2 5,7 2,2 5,7 

ALLMP 8,4 0,3 2,2 2,2 2,2 

ALLMS -2,2 0,1 1,9 0,1 1,9 

EFC 4,0 22,8 5,7 5,7 5,7 

EFVM -0,3 7,3 5,7 5,7 5,7 

FCA 10,0 12,8 1,9 10,0 1,9 

Ferroeste -23,6 n.d 1,9 0,0 1,9 

FNS 18,3 44,1 1,9 18,3 1,9 

FTC 3,9 -1,0 6,1 3,9 6,1 

MRS 3,7 0,0 5,7 3,7 5,7 

TLSA -3,3 3,3 5,1 3,3 5,1 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANTT (2014c, 2013a, 2013b, 2013c, 2014h, 2013d, 2013e, 2013f, 2013g, 

2013h, 2013i e 2013j) e MT (2014a). 

 

Ao calcular a produção de transporte em 2031 em cada concessão, os valores 

obtidos para a FTC e a MRS foram acima do patamar estabelecido como capacidade 

máxima de transporte. Portanto, para estas duas concessões, a nova taxa de crescimento 

utilizada considera que em 2031 o máximo será atingido. Com isso, as taxas utilizadas 

para todo o período foram 3,9% a.a. e 1,3% a.a., respectivamente.  

Por fim, a Tabela 36 apresenta a estimativa de produção de transporte por 

concessão, para determinados anos até 2031. 
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Tabela 36 – Cenário de produção de transporte por concessão 

Concessão 2013 2015 2019 2023 2027 2031 

ALLMN 20.594  21.903  24.774  26.744  28.871  31.167  

ALLMO 1.484  1.551  1.695  2.120  2.651  3.316  

ALLMP 3.912  4.086  4.457  4.862  5.303  5.785  

ALLMS 15.789  15.823  15.890  17.153  18.517  19.990  

EFC 101.011  112.961  141.270  176.673  220.948  276.319  

EFVM 72.009  80.528  100.709  125.947  157.510  196.983  

FCA 17.789  21.522  31.504  34.009  36.714  39.633  

FERROESTE  153   153   153   165   178   192  

FNS 2.377  3.326  6.515  7.033  7.592  8.196  

FTC 239  258  301  351  409  476  

MRS 61.468  63.123  66.567  70.198  74.028  78.067  

TLSA  535   571   651   794   968   1.180  

Fonte: Elaboração própria a partir de ANTT (2014c, 2013a, 2013b, 2013c, 2014h, 2013d, 2013e, 2013f, 2013g, 

2013h, 2013i e 2013j) e MT (2014a). 

 

Conforme a metodologia proposta, o tku das outras ferrovias é dado pela 

diferença entre o tku do cenário e o tku das concessões. 

 

4.3.2.2 Consumo específico 

Segundo EPE (2014c), as ferrovias terão ganhos de eficiência de 1% a.a. 

Para estimar evolução do consumo específico por concessão, parte-se das 

seguintes etapas:  

 comparação do consumo específico histórico entre as concessões, para 

identificar quais ferrovias são mais eficientes e quais possuem maior 

potencial de redução de consumo; 

 determinação do menor consumo específico que as ferrovias podem 

atingir; 

 determinação da taxa anual média de eficiência realizada entre 2006 e 

2013, por concessão; 

 determinação da taxa anual média de eficiência energética necessária 

para atingir o menor consumo específico em 2031, aplicada aos dados de 

2013, por concessão; 
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Em seguida, a abordagem utilizada segue a Figura 21. A taxa media histórica 

será usada, desde que ao final do período o consumo específico não seja menor que o 

mínimo, e desde que a taxa seja no mínimo 0,5%
32

. A taxa de redução do consumo 

específico será constante ao longo do tempo, por concessão. 

 

Figura 21 – Escolha da taxa de redução do consumo 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Figura 22 apresenta o consumo específico médio anual de cada ferrovia de 

2006 até 2013
33

, ordenadas por nível de eficiência médio no período
34

. 

                                                 

32
 Como será observado, algumas ferrovias pioraram seu desempenho energético ao longo do tempo, e é 

razoável esperar um ganho mínimo de eficiência no horizonte de análise. Por este motivo, adotou-se a 

eficiência mínima de 0,5%, metade da média proposta por EPE (2014c). 
33

 O consumo específico da ferrovia FERROESTE não está disponível para o ano de 2007 (ANTT, 2008). 

Os dados na FNS estão disponíveis a partir de 2008. 
34

 Calculado com a média simples do consumo específico médio de cada ano, para o período analisado. 

txhist<txmeta
 

sim 

txhist<0,5%a.a 

sim 

0,5%a.a. 

não 

txhist 

não 

txmeta 
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Figura 22 – Consumo de combustível por concessão ferroviária 

Fonte: Elaborado a partir de ANTT (2014d, 2013k, 2012b, 2011b, 2010a, 2009b, 2008 e 2007). 

 

É possível observar que o consumo específico de algumas ferrovias é sempre 

menor que o consumo de outras ferrovias. Na média anual, o consumo específico variou 

de 1,9 L/tku, na EFC em 2009, até 16,4 L/tku na FERROESTE em 2011. Na média 

mensal, o consumo variou de 1,75 L/tku na EFC em dezembro de 2009
35

 até 34,90 

L/tku na FERROESTE em setembro de 2006 (ANTT 2014d, 2013k, 2012b, 2011b, 

2010a, 2009b, 2008 e 2007). 

Como referência para a evolução do consumo específico, considera-se que o 

consumo mínimo que as concessões podem atingir é a média do consumo da FNS em 

2013 (3,98 L/tku), a terceira mais eficiente.  

Apesar das ferrovias da Vale, a EFC e EFVM serem mais eficientes, considerou-

se que as demais ferrovias provavelmente não atingirão a mesma eficiência destas. Estas 

transportam majoritariamente minério de ferro, e também realizam transporte de 

passageiros (ANTT, 2014d). São as ferrovias que receberam maior volume de 

investimentos por km de linha de 2006 a 2013, correspondendo a R$ 10 milhões / km 

                                                 

35
 O consumo específico de 0,3 L/tku observado na FERROESTE em novembro de 2006 não foi 

considerado, por ser inconsistente com os demais dados da ferrovia. 
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(EFC) e R$ 3,9 milhões
36

 / km (EFVM), e em valores absolutos, a EFC foi a que mais 

recebeu investimentos, e a EFVM foi a quarta com mais investimentos (ANTT, 2014d).  

A seguir, na Tabela 37, é apresentado o consumo específico em 2013 para cada 

ferrovia, o cálculo da taxa média de redução do consumo específico, a taxa necessária 

para chegar ao consumo mínimo, e a taxa utilizada.  

Tabela 37 – Consumo específico e taxa de redução do consumo por ferrovia 

Ferrovia 
CE em 2013 (L 

diesel /tku) 

Taxa histórica 

(%) 

Taxa até o 

mínimo (%) 

Taxa utilizada 

(%) 

ALLMN
37

 8,51 -1,9 4,1 0,5 

ALLMO 15,92  -3,2 7,4 0,5 

ALLMP 13,81  2,1 6,7 2,1 

ALLMS 9,28  0,8 4,6 0,8 

EFC 2,09  0,4 -3,6 0,0
38

 

EFVM 2,78  1,5 -2,0 0,0 

FCA 11,10  -1,2 5,5 0,5 

FERROESTE 14,91  -3,2 7,1 0,5 

FNS
39

 3,98  -0,4 0,0 0,5 

FTC 6,73  2,8 2,9 2,8 

MRS 4,39  3,2 0,5 0,5 

TLSA 15,37  -0,1 7,2 0,5 

Fonte: Elaborado a partir de ANTT (2014c). 

 

Para as novas ferrovias, o consumo específico adotado foi o consumo da FNS no 

ano de 2013, igual a 3,92 L / tku. Esta ferrovia foi utilizada como referência por 

apresentar um bom desempenho energético em comparação com as demais concessões, 

por fazer parte do PAC (BRASIL, 2007) e do PIL (VALEC, 2014b), e por ter entrado 

em operação recentemente, a partir do ano de 2008 (VALEC, 2014b) e ANTT (2009c, 

2010b, 2011c e 2011d). É considerado que este consumo se manterá constante por todo 

o período analisado. 

 

                                                 

36
 Valores de 2013. 

37
 Dados de 2012. De 2012 para 2013 o consumo específico caiu de 8,51 para 2,37 L/tku, portanto optou-

se por utilizar os dados de 2012, até os dados de 2014 estarem disponível, confirmando ou não a queda. 
38

 As ferrovias EFC e EFVM apresentaram, em 2013, consumo específico inferior ao definido como 

consumo específico mínimo. Por este motivo, o consumo específico destas ferrovias foi mantido 

constante. 
39

 Dados a partir de 2008, quando os mesmos estão disponíveis. 
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4.3.2.3 Energético utilizado 

As ferrovias para transporte de carga utilizam óleo diesel (EPE, 2012 e ANTT, 

2014c). Considera-se que este continuará sendo o energético utilizado. 

 

4.3.2.4 Calibração dos modelos 

A Tabela 38 apresenta o consumo energético calculado com o modelo para o 

Cenário PAC e compara com o consumo energético realizado.  

Tabela 38 – Consumo energético e produção de transportes realizado VS calculado 

Ano 
Consumo 

específico (L 

diesel / tku) 

TKU 

realizado 

Consumo 

realizado 

(m³ diesel) 

TKU 

cenário PAC 

Consumo calculado 

Cenário PAC (m³ 

diesel) 
2006 3,28  238.358  1.078.000  

 
1.061.895  

2007 3,22  257.118  1.155.000  
 

1.157.054  

2008 3,17  266.960  1.192.000  
 

1.198.304  

2009 3,42  245.318  1.165.000  
 

1.176.451  

2010 3,06  277.917  1.170.000  278.000  1.215.568  

2011 3,09  293.178  1.181.000  392.285  1.667.055  

2012 2,98  301.654  1.212.000  432.771  1.790.582  

2013 2,92  297.360  1.202.000  473.258  1.872.980  

Fonte: Elaboração própria a partir de EPE (2014a), ANTT (2014c) e MT (2014a). 

 

Primeiramente, observa-se uma redução progressiva do consumo específico 

médio. Também nota-se que, até o ano de 2010, o consumo energético calculado se 

aproximou do consumo realizado, com uma diferença máxima de 3,9% em 2010. O 

cálculo do consumo, conforme descrito, é dado pela multiplicação do consumo 

específico pela produção de transporte de cada concessão ferroviária. A partir de 2010, 

o consumo calculado no Cenário PAC se distancia em mais de 55% do realizado. Isto 

ocorre pois o aumento cenarizado para a produção de transporte não se realizou.  

 

4.3.1 Modal Aquaviário 

Os parâmetros de entrada do modelo do modal aquaviário são produção de 

transporte, consumo específico e ganhos de eficiência. O modal é separado entre 

cabotagem marítima e navegação interior. 
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4.3.1.1 Seleção de dados 

Primeiramente, são coletados dados históricos de produção de transporte para 

cada modalidade aquaviária. A Tabela 39 apresenta os dados disponíveis.  

Tabela 39 – Produção de transporte no modal aquaviário, em milhões de tku 

Modalidade Detalhamento  2010 2011 2012 2013 

Hidroviário 

interior [1] 

longo curso em vias 

interiores 
18.053 20.737 20.126 21.270 

navegação interior estadual 2.294 2.299 2.166 2.460 
navegação interior 

interestadual 
10.645 10.883 11.844 12.720 

navegação interior 

internacional 
2.240 3.160 2.510 3.440 

cabotagem em vias interiores 24.646 23.778 24.989 24.450 
Cabotagem [2] cabotagem total nd 145.073 147.453 nd 

Fonte: [1] ANTAQ (2014c) e [2] ANTAQ (2013a). 

 

O tku da cabotagem marítima pode ser obtido pela subtração da produção de 

transporte por cabotagem (total) pela cabotagem em vias interiores. MT&MCidades 

(2012) destaca a diferença do consumo específico da cabotagem de óleo e gás da 

cabotagem de outros produtos, portanto a cabotagem marítima foi desagregada no 

transporte destas duas categorias. Para fazer a separação, utiliza-se a participação da 

produção de transporte de cada produto estimada no PNLT (MT, 2014a). A produção de 

transporte de petróleo e gás representa 47,3% do total da cabotagem em 2011. 

O tku do transporte hidroviário interior é a soma do longo curso em vias 

interiores, cabotagem em vias interiores e navegação interior estadual, interestadual e 

internacional
40

. A navegação internacional de longo curso não é considerada, por não 

fazer parte do setor de transportes do BEN (EPE, 2014a). Portanto, a produção de 

transporte utilizada como referência é apresentada na Tabela 40. 

                                                 

40
 Conforme já explicado, a partir do Decreto 4.983/2004 (BRASIL, 2004), entende-se que a produção de 

transporte apresentada na categoria navegação interior internacional inclui apenas a parte do transporte 

realizada em território nacional. 
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Tabela 40 – Produção de transporte (milhões de tku) de cabotagem marítima e 

THI 

Modalidade / Ano 2010 2011 2012 2013 
Cabotagem marítima nd 121.295 122.464 nd 
   Transporte de óleo e gás nd 57.359  62.757  nd 

   Transporte de outros produtos nd 63.936  59.707  nd 

Hidroviário interior 55.638 57.698 59.125 60.900 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANTAQ (2014c), ANTAQ (2013a) e MT (2014a). 

 

Em seguida, o consumo energético histórico do transporte aquaviário de cargas 

(Tabela 7) é separado entre cabotagem marítima e transporte hidroviário interior, uma 

vez que o BEN (EPE, 2014a) não diferencia o consumo entre as duas modalidades. 

Destaca-se que os combustíveis marítimos utilizados no Brasil são o diesel marítimo e o 

bunker, que é composto por óleo combustível tipo 1A e óleo diesel, em menor 

concentração (BR, 2014a). Portanto, assume-se que o bunker é consumido 

exclusivamente na cabotagem (interior e marítima), enquanto o diesel marítimo é 

utilizado no transporte hidroviário interior.  

O consumo de bunker foi estimado a partir do consumo de óleo combustível e 

do conteúdo de óleo combustível no bunker
41

. O consumo de bunker foi separado por 

modalidade a partir da proporção de tku de cabotagem em vias interior e marítima do 

ano de 2011
42

, e depois desagregado entre óleo combustível e óleo diesel, resultando na 

Tabela 41. 

Tabela 41 – Consumo energético na cabotagem marítima e no THI 

Modalidade Combustível (1000 m³) 2010 2011 2012 2013 

THI óleo diesel 
 

324  248  271  252  

THI Bunker óleo combustível 165  168  161  164  

THI Bunker óleo diesel 324  248  271  252  

Cabotagem marítima Bunker óleo combustível 842  860  819  836  

Cabotagem marítima Bunker óleo diesel 71  72  69  70  

Fonte: Elaboração própria a partir de EPE (2014a), EPE (2012), BR (2014b) e MT (2014a). 

 

                                                 

41
 Foi considerado o valor médio da faixa de conteúdo de cada combustível no bunker C, sendo 92,25% 

óleo combustível e 7,75% óleo diesel (BR, 2014b). 
42

 83,6% cabotagem marítima e 16,4% cabotagem em vias interiores. 
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O consumo de bunker da cabotagem marítima, por sua vez, foi separado entre o 

transporte de ‘óleo e gás’ e ‘outros produtos’. O consumo específico do transporte de 

‘óleo e gás’ foi estimado a partir do consumo específico típico de uma embarcação do 

tipo petroleiro, com o porte médio encontrado no Brasil. Primeiramente foram reunidas 

informações de quantidade e tonelagem de porte bruto (TPB)
43

 por tipo de embarcação 

presente na cabotagem nacional, a partir de ANTAQ (2013a). Em seguida, foi calculado 

o TPB médio por tipo de embarcação, pela divisão do TPB total pelo número de 

embarcações. Foi feita uma associação entre os tipos de embarcações de ANTAQ 

(2013a) com as embarcações apresentadas em DEFRA (2013b). Por fim, a partir do 

fator de emissão de CO₂ de cada embarcação de DEFRA (2013b), calculou-se o 

consumo específico correspondente. O resultado da análise é apresentado na Tabela 42. 

 

                                                 

43
 A TPB, ou DWT, da sigla em inglês deadweight tonnage, refere-se a peso máximo que um navio é 

capaz de embarcar, considerando todos os pesos variáveis, como carga, combustível, água, pessoas, etc. 



103 

 

Tabela 42 – Consumo específico das embarcações de cabotagem 

ANTAQ DEFRA 

Tipo de embarcação Quantidade 
TPB 

(mil) 

Capacidade 

média (mil TPB 

/ embarcação) 
Atividade 

Tipo de 

embarcação 
Capacidade

[1] Ocupação  
kg CO₂/  

t-km 

Consumo 

específico 

(L/tkm)
[2]

 

Petroleiro 37 1.485 40 tanker Crude tanker 10,000–59,999 dwt 48% 0,0091 0,00283  

Graneleiros 12 563 47 cargo Bulk carrier 35,000–59,999 dwt  55% 0,0057 0,00177  

Porta-contêineres 14 414 30 cargo Container ship 1000–1999 TEU
[3]

  70% 0,0321 0,00997  

Barcaça 29 148 5,1 cargo General cargo 5000–9999 dwt  60% 0,0158 0,00491  

Cargueiro 13 119 9 cargo General cargo 5000–9999 dwt  60% 0,0158 0,00491  

Gases liquefeitos 9 75 8 tanker LPG Tanker 0–49,999 m³
[4] 48% 0,0435 0,01351  

Tanque químico 1 51 51 tanker 
Chemical 

tanker 
5000–9999 dwt  64% 0,0151 0,00469  

Outras embarcações 3 46 15 cargo General cargo 10,000+ dwt  60% 0,0119 0,00370  

Roll-on/roll-off 2 39 20 cargo RoRo-Ferry 2000+ LM  70% 0,0495 0,01537  

Fonte: Elaboração própria a partir de ANTAQ (2013a) e DEFRA (2013b). 

[1] TEU (twenty-foot equivalent units, por sua sigla em inglês) é a unidade de volume de um contêiner de 20 pés por comprimento, por 8 de largura e 8 de altura. DWT (deadweight tonnage, por 

sua sigla em inglês) representa o porte bruto dos navios, equivalente ao TPB. LM (Lane meters, por sua sigla em inglês) é a unidade de área com 2 m² para transporte de carga. 

[2] O consumo específico foi calculado a partir da divisão do fator de emissão de CO₂ / t-km pelo fator de emissão de CO₂ por tonelada de óleo combustível (3.220,3 kg CO₂ / tonelada de óleo 

combustível (DEFRA, 2013b)) e pela divisão da densidade do óleo combustível (0,001 t/L (EPE, 2014a)). 

[3] Considerou-se que um TEU transporta 17 toneladas, em média. Este valor foi obtido pela divisão do volume de um TEU (680 pés cúbicos) pelo volume de um FT (freight ton, de 40 pés 

cúbicos) (CONVERSION CENTER, 2014). Este valor varia dependendo da densidade dos produtos transportados. 

[4] O volume de GLP foi convertido para toneladas a partir da conversão de 552 kg/ m³ (EPE, 2014a). 
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Para o transporte de ‘óleo e gás’, considera-se o consumo específico de navios 

petroleiros, no valor de 0,00283 litros de óleo combustível por tonelada quilômetro. 

Multiplicando o consumo específico pela produção de transporte referente a ‘óleo e 

gás’, resulta no consumo energético na cabotagem de ‘óleo e gás’. 

O consumo específico dos ‘outros’ é obtido pela diferença. O consumo 

energético de bunker ‘outros’ é dado pela subtração do consumo total pelo consumo de 

‘óleo e gás’, enquanto a produção de transporte é dada pela subtração da total pela 

produção de transporte de ‘óleo e gás’. O consumo específico é calculado pela divisão 

da parcela do consumo de ‘outros’ pela produção de transporte de ‘outros’. Os 

parâmetros calculados são apresentados na Tabela 43. 

Tabela 43 – Parâmetros da cabotagem desagregados entre óleo e gás e outros 

Transporte Parâmetro 2011 2012 

Cabotagem óleo e gás Consumo específico (L/tku) 0,00283  0,00283  

Cabotagem óleo e gás Consumo (mil m³) 162  164 

Cabotagem outros Consumo específico (L/tku) 0,01204 0,01122 

Cabotagem outros Consumo (mil m³) 770 725  

Fonte: Elaboração própria a partir de ANTAQ (2013a), DEFRA (2013b), EPE (2014a), EPE (2012), BR (2014b) e 

MT (2014a). 

 

O consumo específico do THI é calculado pela divisão do consumo de cada 

combustível pela produção de transporte (Tabela 44). O consumo específico global de 

cada modalidade deve somar o consumo específico do óleo diesel com o do óleo 

combustível, quando convertidos para unidade de energia. 

Tabela 44 – Consumo específico do transporte aquaviário (litros por tku) 

Modalidade Combustível 2010 2011 2012 2013 

THI óleo diesel 0,00584  0,00431  0,00462  0,00413  

THI óleo combustível 0,00285  0,00277 0,00261 0,00255  

Fonte: Elaboração própria a partir de EPE (2014a), EPE (2012), BR (2014b), ANTAQ (2014c) e ANTAQ (2013a). 

 

Segundo EPE (2014c), o modal aquaviário terá ganhos de eficiência em torno de 

1% ao ano. Esta taxa é adotada para todo o período analisado. 
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4.3.1.2 Energético utilizado 

As crescentes restrições ambientais podem resultar em especificações mais 

rigorosas para os combustíveis do transporte aquaviário (EPE, 2014c). Uma das 

alternativas para um combustível com menor teor de enxofre, no futuro, poderia ser o 

uso do gás natural liquefeito nas embarcações (WPCI, 2015).  

Como ainda há muitas incertezas, considera-se que o perfil de combustíveis 

utilizados se manterá inalterado. Esta premissa também é adotada por EPE (2014c). 

 

4.3.1.3 Calibração dos modelos 

A Tabela 45 sintetiza os resultados de consumo energético do modal aquaviário, 

obtido pela aplicação do Cenário Participação Modal ao modelo. Os valores calculados 

são comparados com o consumo energético do transporte de cargas pelo modal 

aquaviário realizado
44

. 

Tabela 45 – Consumo energético calculado vs realizado, em litros 

 
Realizado Calculado 

Ano / combustível óleo diesel 
óleo 

combustível 
óleo diesel 

óleo 

combustível 

2010 409  1.007  374 704 

2011 334  1.028  345  830 

2012 354  980  400 1103 

2013 336  1.000  388  1100 

Fonte: Elaboração própria a partir de EPE (2014a) e EPE (2012). 

 

Observa-se que, no ano base, o consumo energético calculado é inferior ao 

realizado. Para o óleo combustível, a diferença chega a 29%. Esta diferença pode ser 

parcialmente explicada com a Tabela 46, que evidencia a diferença entre a produção de 

transporte estimada pela ANTAQ (2014c e 2013a) e a produção de transporte estimada 

por MT (2014a). O tku do PNLT para 2010 é inferior ao tku de ANTAQ. Isto acontece, 

provavelmente, pois ANTAQ (2013a) foi a primeira publicação da ANTAQ com 

                                                 

44
 Pela indisponibilidade de informações para separar o consumo total em transporte de cargas e 

passageiros e de cada combustível entre hidroviário interior e cabotagem marítima, o consumo realizado 

precisou ser estimado. 
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estimativas da produção de transporte da cabotagem, e estes dados não estavam 

disponíveis durante a elaboração do PNLT. 

Como o consumo específico foi determinado a partir do tku de ANTAQ e do 

consumo realizado, e como o tku do PNLT é inferior, seu respectivo consumo calculado 

também é inferior. As diferenças entre os demais anos são, provavelmente, função do 

tku cenarizado não ter se realizado. 

Tabela 46 – Produção de transporte calculada vs realizadas, em milhões de tku 

 
ANTAQ PNLT 

 
Hidroviário Cabotagem Hidroviário Cabotagem 

2010 55.638 
 

52.916  78.084  

2011 57.698 121.295  58.607  86.482  

2012 59.125 122.464  62.978  92.933  

2013 60.900 
 

67.349  99.383  

Fonte: Elaboração própria a partir de ANTAQ (2014c), ANTAQ (2013a) e MT (2014a). 

 

4.4 Resultados e Discussões 

A partir da aplicação da metodologia, é possível comparar os três cenários. A 

Figura 23 compara a evolução do consumo energético por cenário, de 2011 até 2031. 

 

Figura 23 – Evolução do consumo energético por cenário 

Fonte: Elaboração própria. 
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Em 2031, o Cenário PNLT demanda 2,8% menos energia que o Cenário PAC. 

Comparando o Cenário PAC com o Cenário Participação Modal há uma redução de 

15% do consumo. Os resultados do consumo energético por ano, modal e cenário são 

apresentados no ANEXO X. 

A Figura 24 apresenta o consumo energético por modal, em cada cenário em 

2031 e em 2011. 

 

Figura 24 – Consumo energético por cenário e por modal 

Fonte: Elaboração própria. 
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da análise. Este aumento é puxado pelo modal rodoviário, cujo consumo cresce 43%, 

apesar da redução da participação do modal na produção de transporte.  
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Tabela 47 – Consumo energético por modal e cenário (2031) comparado com 2011 

Modal 

Consumo energético (k tep) 
Aumento em relação a 2011 

(%) Em 

2011 
Em 2031 

Ano 

Base 

Cenário 

Participação 

Modal 

Cenário 

PAC 

Cenário 

PNLT 

Cenário 

Participação 

Modal 

Cenário 

PAC 

Cenário 

PNLT 

Hidroviário 381  660  665  843  73  74 121 

Cabotagem 705  1.111  1.390  1.390  58  97  97  

Ferroviário 1.393  2.484  3.317  3.377  78  138  142  

Rodoviário 26.452  48.107  39.202  37.702  82  48  43  

Total 28.958  52.429  44.573  43.312  81  54  50  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme esperado, no Cenário PNLT há um maior crescimento do consumo 

energético dos modais ferroviário e aquaviário, em função dos investimentos e da maior 

participação na produção de transporte destes modais.  

A Figura 25 apresenta a participação de cada modal na produção de transporte, 

consumo energético e emissões de GEE no Cenário Participação Modal. As Figuras 26 

e 27 apresentam o mesmo conteúdo para os cenários PAC e PNLT. 
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Figura 25 – Cenário Participação Modal, 2031
45

 

Fonte: Elaboração própria. 

                                                 

45
 Esta participação modal é a mesma apresentada em PNLT 2011 para o ano de 2011. A diferença é que 

no PNLT inclui também o modal dutoviário, e aqui as participações foram recalculadas sem o modal 

dutoviário. 
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Figura 26 – Cenário PAC, 2031 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 27 – Cenário PNLT, 2031 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 28, o qual compara o consumo específico de cada modal, em 2011 e em 2031, 

incorporando ganhos de eficiência. 

 

Figura 28 – Consumo específico por modal, em 2011 e 2031 

Fonte: Elaboração própria [1] [2]. 

[1] Os valores de 2031 foram calculados a partir do Cenário PNLT. Os valores mudam entre os cenários, em função, 

por exemplo, da participação de cada tipo de caminhão na frota que varia de acordo com as vendas. 

[2] O consumo específico do modal rodoviário em 2011 é a divisão do consumo energético calculado pela produção 

de transportes calculada. Ressalta-se que, em 2011, mesmo com as vendas de caminhões deste ano zeradas, a 

produção de transportes calculada foi superior à produção do cenário. 

 

Em termos médios, o modal mais eficiente é o ferroviário, seguido pelo 

hidroviário, cabotagem, e por fim o rodoviário. O modal ferroviário chega a ser mais de 

dez vezes mais eficiente que o rodoviário. Ao separar a cabotagem entre transporte de 

petróleo e de outros produtos, em média, a cabotagem de óleo e gás é mais eficiente que 

o transporte ferroviário, com consumo específico médio de 2,7 tep por milhões de tku 

em 2011.  

Em geral, no Cenário PNLT, o transporte de cargas vai reduzir sua intensidade 

energética em 29%, chegando a 16,9 tep/ milhões de tku. No Cenário PAC a redução é 

de 28%, e no Cenário Participação Modal é de 18%. As premissas de eficiência são as 

mesmas entre os cenários, variando apenas a participação dos modais. Portanto, a 
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diferença nos ganhos globais de eficiência do transporte de carga se justifica pela 

relevância do efeito mudança modal. 

Em relação aos energéticos utilizados, o principal combustível é o óleo diesel A 

(93% da demanda energética no transporte de carga em 2011), seguido pelo biodiesel 

(4%) e em menor proporção o óleo combustível (3%)
46

. Em 2031, o biodiesel aumenta 

sua relevância, atingindo 6%, devido à premissa de aumento na participação do 

biodiesel de 5% em 2011 para 7% em 2031, em volume. Consequentemente o óleo 

diesel diminui de participação, chegando de 90% a 91%, dependendo do cenário, ainda 

com participação expressiva. No Cenário Participação Modal, a participação do óleo 

combustível diminui, uma vez que a participação do transporte aquaviário é reduzida, e 

nos demais modais a participação aumenta. 

Com a metodologia proposta, também é possível fazer outros testes e análises de 

sensibilidade em cima dos cenários analisados, ou avaliar novos cenários. 

Foram realizados testes para buscar avaliar, de forma simplificada, o impacto do 

atraso nas obras de infraestrutura de transportes do PAC e do PNLT, descrito na Sessão 

4.2. Para tal, foi elaborado o Cenário PNLT com atrasos. Para elaborar este cenário, o 

ideal seria realizar simulações no modelo de quatro etapas, que não é objeto do presente 

estudo. Portanto, para representar o Cenário PNLT com atrasos de 10 anos, foi 

considerado que a participação modal de 2011 será mantida constante até 2020 (Cenário 

Participação Modal), e a partir de 2021 foi utilizada a participação modal do Cenário 

PNLT a partir do ano de 2011. Os resultados em termos de emissões são apresentados 

na Figura 29. 

                                                 

46
 Valores calculados pelo modelo, a partir de EPE (2012). 
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Figura 29 – Evolução das emissões de GEE considerando atrasos nos projetos  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com o atraso nos projetos, o transporte de cargas levaria mais tempo para migrar 

para modais menos energointensivos, e seria feito maior uso do modal rodoviário. 

Assim, o atraso no PAC e PNLT resultaria em maior consumo energético e emissões. A 

curva de emissões não evitadas indica as emissões adicionais em função de um possível 

e provável atraso nestes projetos. Além disso, haveria outras perdas para a sociedade, 

em termos de desenvolvimento regional, custo logístico, etc. Até 2031, haveria 

emissões adicionais relativas a duas vezes as emissões de 2011 do transporte de cargas 

dos modais avaliados. Em 2020, quando a diferença entre o consumo no Cenário PNLT 

e no Cenário PNLT com atrasos é maior, haveria um aumento em 15% nas emissões. 

Portanto, os investimentos em infraestrutura de transportes são importantes em 

termos climáticos, energéticos, sociais e econômicos, e quanto estas mudanças 

estruturais forem implementadas melhor para a sociedade. Entretanto, mesmo no 

Cenário PNLT sem atrasos o consumo energético aumenta ao longo do período. Isto 

significa que os investimentos previstos não são suficientes para um futuro de baixo 

carbono, e é preciso analisar outras medidas de mitigação para o setor. 

Para exemplificar o uso da metodologia para a análise de medidas de mitigação, 

foram calculados os impactos do aumento do percentual de biodiesel no diesel. Foi 
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aplicado o Cenário PNLT novamente, com os mesmos parâmetros utilizados 

anteriormente. A diferença é que desta vez, considera-se que a parcela de biodiesel irá 

de 7% no final de 2014 para 20% em 2020, linearmente. Já o diesel marítimo seria de 

5% em 2020, e aumentaria para 20% até 2030, também linearmente. Estas premissas 

desconsideram barreiras tecnológicas e econômicas. Os resultados são apresentados na 

Figura 30.  

 

Figura 30 – Evolução das emissões de GEE considerando maior conteúdo de biodiesel no 

diesel 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se que a redução de emissões, representada pela diferença entre o 

Cenário PNLT e o Cenário PNLT (B20), é pequena ou nula no início do horizonte, 

quando o percentual de biodiesel no diesel é igual ou pouco diferente do Cenário PNLT. 

Entretanto, a partir de 2020 há uma redução de emissões anual de cerca de 10.000 

ktCO₂e, o equivalente a 9% das emissões estimadas para o transporte de cargas nos 

modais avaliados, em 2031. Portanto, o aumento do conteúdo de biodiesel no diesel se 

mostra como uma importante medida de redução de emissões, evitando cerca de 150 

milhões de toneladas de CO₂e até 2031. Mesmo assim, as emissões aumentam mais de 

12% no período.  
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No presente capítulo foram apresentados exemplos de aplicação da metodologia 

proposta, com o passo a passo para aplicar a metodologia, discussão sobre a 

disponibilidade de informações, escolha dos valores e incertezas associadas aos dados. 

Em seguida, foram analisados os resultados da aplicação da metodologia para três 

cenários de 2011 a 2031, um com a participação modal atual, outro incorporando os 

projetos do PAC e o terceiro com os projetos adicionais propostos pelo PNLT 2011. 

Também foram estimados os impactos de um atraso nos projetos do PAC e do PNLT, e 

do aumento da participação do biodiesel na composição do diesel. A seguir serão 

apresentadas as conclusões desta dissertação.  
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5. Conclusões 

O presente estudo teve como objetivo apresentar em detalhes uma metodologia 

para o cálculo do consumo energético e das emissões de GEE, na qual podem ser 

aplicados e comparados diferentes cenários de produção de transporte de cargas por 

modal. A metodologia permite dimensionar os impactos energéticos e climáticos das 

mudanças em infraestrutura de transportes fruto do planejamento dos transportes, de 

medidas de mitigação de emissões de GEE e de redução de consumo no setor e 

comparar cenários.  

A metodologia contempla modelos de cálculo de consumo energético e de 

emissões de GEE por modal, abrangendo os modais rodoviário, ferroviário, hidroviário 

interior e cabotagem. É baseado nas metodologias de MCT (2006) MCT (2010), MMA 

(2011), MMA (2014), MT e MCidades (2012), EPE (2014d), EPE (2014c) e CETESB 

(2013). 

Devido sua ampla aplicação no planejamento energético, foram discutidos os 

elementos necessários para a sua replicabilidade por terceiros, a partir de um exemplo 

de aplicação. Foi observado que há incertezas associadas a diversos parâmetros, pela 

indisponibilidade de informações precisas. No modal rodoviário, as principais 

incertezas são a ocupação média dos caminhões, distância percorrida, consumo 

específico, eficiência, capacidade média por categoria e o histórico de produção de 

transportes. A divulgação dos dados dos postos de pesagem de caminhões seria de grade 

valia e poderia reduzir as incertezas. No modal ferroviário é a perspectiva de aumento 

da produção de transportes das ferrovias existentes e a evolução da eficiência, uma vez 

que o consumo específico varia consideravelmente de uma ferrovia para outra. No 

modal aquaviário, as principais incertezas estão no consumo específico e na evolução da 

eficiência. 

A metodologia por aplicada para três cenários de produção de transportes, de 

2011 a 2031, a fim de avaliar os impactos dos projetos do PNLT na demanda energética 

e nas emissões. Dois destes cenários foram obtidos do PNLT 2011, um com os projetos 

do PAC e outro que adiciona indicações do próprio PNLT. O terceiro cenário 

considerou que a participação modal continuará sendo a mesma de 2011, buscando 

representar um cenário sem os vultosos investimentos do PAC. Ressalta-se que o PNLT 

foi elaborado em 2010, e os cenários já estão defasados em termos de cenário 
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econômico e de participação modal. Para melhor representar um cenário sem os projetos 

do PAC, o ideal seria realizar uma simulação no modelo de planejamento de 

transportes.  

Apesar das limitações dos cenários e dos dados, que podem ser aprimorados em 

estudos futuros, foi possível analisar os resultados obtidos. Os projetos do PAC que 

reduzem a participação do modal rodoviário podem reduzir significativamente a 

demanda energética e nas emissões anuais, em 15% do estimado para o transporte de 

cargas nos modais avaliados, em 2031. Já os projetos propostos no PNLT, que são 

adicionais aos projetos do PAC, apresentam impacto adicional relativamente pequeno 

em termos energéticos e climáticos, na ordem de 3%. 

Dado a relevância dos projetos de infraestrutura na demanda energética, e os 

atrasos que vem sendo observados nas obras, foi estimado o impacto do atraso de dez 

anos na mudança modal devido ao Cenário PNLT (com projetos do PAC e do PNLT). 

Até 2031, as emissões e o consumo não evitados seriam o equivalente ao triplo do 

realizado em 2011, e portanto os atrasos principalmente nas obras ferroviárias tem um 

impacto negativo significativo. 

Desconsiderando os atrasos, mesmo com a realização dos projetos do PAC e do 

PNLT, o transporte rodoviário continuará sendo um modal relevante para transporte de 

cargas (42% da produção de transportes e 87% da demanda energética em 2031), e o 

consumo energético do setor deve crescer em torno de 50% entre 2011 e 2031, devido 

ao alto crescimento da demanda por transporte. Portanto, para que o consumo 

energético e as emissões do setor reduzam, são necessários esforços adicionais ao 

investimento em infraestrutura previsto no planejamento de transporte. Poderiam ser 

realizadas medidas de aumento no percentual de biocombustível, programas de 

renovação da frota, padrões mínimos de eficiência energética, melhorias logísticas com 

aumento da ocupação dos veículos e redução da demanda por transporte – todas estas 

iniciativas precisam ser avaliadas em detalhes antes de sua aplicação, considerando 

também suas externalidades.  

O presente estudo não pretende apresentar uma análise exaustiva sobre o setor 

de transporte de cargas e as opções de mitigação de emissões e redução do consumo. 

Pelo contrário, pretende abrir portas para facilitar que estudos futuros analisem 

diferentes cenários de produção de transporte e medidas de mitigação, e a recalculem os 
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resultados utilizando outras premissas e novas informações quando estiverem 

disponíveis. Recomenda-se: 

 Aplicar os cenários do Plano Nacional de Logística Integrada, quando o 

mesmo for publicado pela EPL; 

 Rever e atualizar os parâmetros e premissas utilizados, principalmente 

quando forem lançadas novas pesquisas; 

 Simular o impacto de medidas de conservação de energia, como o 

aumento no nível de eficiência dos veículos, política de renovação de 

frota de caminhões a nível nacional, aumento na ocupação dos 

caminhões; 

 Avaliar o custo das medidas de conservação de energia; 

 Incluir o modal aeroviário à metodologia para aplicar cenários com 

informações deste modal. Assim, os resultados serão referentes a todo 

setor de transporte de cargas; 

 Estudar a fundo as novas regulamentações de portos e ferrovias, a fim de 

melhor analisar os cenários de participação modal. 

 

Investimentos em infraestrutura de transporte, com a racionalização da matriz de 

transportes, resultam em benefícios econômicos e sociais, desenvolvimento regional e 

também na redução de emissões e no consumo energético. Sendo o transporte de cargas 

um dos setores chave para estimar a evolução da demanda energética nacional, este 

setor deve ser amplamente estudado, a fim de buscar um sistema energético seguro e 

caminhar para um futuro de baixo carbono. 
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ANEXO I – Demonstração da obtenção da Equação 9 

Incógnitas: VI, tkuI,c 

Equações: 

①𝑡𝑘𝑢𝐼,𝑐 = ∑ [𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 × %𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖,𝑐 × %𝑠𝑢𝑐𝑎𝑡(𝐼−𝑖) × 𝑘𝑚_𝑚𝑒𝑑(𝐼−𝑖),𝑐 × 𝑐𝑎𝑝𝑐 ×𝐼
𝑖

%𝑜𝑐𝐼,𝑐] 

② 𝑡𝑘𝑢𝐼 = ∑ 𝑡𝑘𝑢𝐼,𝑐
𝑐=5
𝑐=1  

Onde: 

Primeiramente, a equação ① será desagregada para depois isolar a incógnita. 

𝑡𝑘𝑢𝐼,𝑐 = ∑[𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 × %𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖,𝑐 × %𝑠𝑢𝑐𝑎𝑡(𝐼−𝑖) × 𝑘𝑚_𝑚𝑒𝑑(𝐼−𝑖),𝑐 × 𝑐𝑎𝑝𝑐

𝐼−1

𝑖

× %𝑜𝑐𝐼,𝑐] + 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝐼 × %𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝐼,𝑐 × %𝑠𝑢𝑐𝑎𝑡(𝐼−𝐼) × 𝑘𝑚_𝑚𝑒𝑑(𝐼−𝑖),𝑐

× 𝑐𝑎𝑝𝑐 × %𝑜𝑐𝐼,𝑐 

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝐼

=
𝑡𝑘𝑢𝐼,𝑐 − ∑ [𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 × %𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖,𝑐 × %𝑠𝑢𝑐𝑎𝑡(𝐼−𝑖) × 𝑘𝑚_𝑚𝑒𝑑(𝐼−𝑖),𝑐 × 𝑐𝑎𝑝𝑐 × %𝑜𝑐𝐼,𝑐]𝐼−1

𝑖

%𝑠𝑢𝑐𝑎𝑡(𝐼−𝐼) × %𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝐼,𝑐 × 𝑘𝑚_𝑚𝑒𝑑(𝐼−𝑖),𝑐 × 𝑐𝑎𝑝𝑐 × %𝑜𝑐𝐼,𝑐
 

Para simplificar a apresentação dos cálculos, cria-se a variável ac e bc, sendo: 

𝑎𝑐 = ∑[𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 × %𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖,𝑐 × %𝑠𝑢𝑐𝑎𝑡(𝐼−𝑖) × 𝑘𝑚_𝑚𝑒𝑑(𝐼−𝑖),𝑐 × 𝑐𝑎𝑝𝑐 × %𝑜𝑐𝐼,𝑐]

𝐼−1

𝑖

 

𝑏𝑐 = %𝑠𝑢𝑐𝑎𝑡(𝐼−𝐼) × %𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝐼,𝑐 × 𝑘𝑚_𝑚𝑒𝑑(𝐼−𝑖),𝑐 × 𝑐𝑎𝑝𝑐 × %𝑜𝑐𝐼,𝑐 

Portanto, a equação ① também pode ser apresentada das seguintes formas: 

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝐼 =
𝑡𝑘𝑢𝐼,𝑐 − 𝑎𝑐

𝑏𝑐
 

𝑡𝑘𝑢𝐼,𝑐 − 𝑏𝑐 × 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝐼 = 𝑎𝑐 
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Abrindo a equação ① em cinco equações, uma para cada tipo de caminhão, e 

adicionando a equação ②, é formado o seguinte sistema: 

tkuI,1     - (b1 x vendasI) = a1 

 tkuI,2    - (b2 x vendasI) = a2  

  tkuI,3   - (b3 x vendasI) = a3 

   tkuI,4  - (b4 x vendasI) = a4 

    tkuI,5 - (b5 x vendasI) = a5 

tkuI,1+ tkuI,2+ tkuI,3+ tkuI,4+ tkuI,5  = tkuI 

 

Pela subtração do grupo de equações de ① pela equação ②, obtém-se a 

equação ③ a seguir. 

−𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝐼 × ∑ 𝑏𝑐

𝑐=5

𝑐

= ∑ 𝑎𝑐

𝑐=5

𝑐

− 𝑡𝑘𝑢𝐼 

Rearrumando para isolar a incógnita das vendas no ano I: 

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝐼 =
𝑡𝑘𝑢𝐼 − ∑ 𝑎𝑐

𝑐=5
𝑐

∑ 𝑏𝑐
𝑐=5
𝑐

 

Substituindo as variáveis ac e bc criadas como apoio, resulta na equação final 

abaixo: 

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝐼

=
𝑡𝑘𝑢𝐼 − ∑ ∑ [𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 × %𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖,𝑐 × %𝑠𝑢𝑐𝑎𝑡(𝐼−𝑖) × 𝑘𝑚_𝑚𝑒𝑑(𝐼−𝑖),𝑐 × 𝑐𝑎𝑝𝑐 × %𝑜𝑐𝐼,𝑐]𝐼−1

𝑖
𝑐=5
𝑐

∑ %𝑠𝑢𝑐𝑎𝑡(𝐼−𝐼) × %𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝐼,𝑐 × 𝑘𝑚_𝑚𝑒𝑑(𝐼−𝑖),𝑐 × 𝑐𝑎𝑝𝑐 × %𝑜𝑐𝐼,𝑐
𝑐=5
𝑐
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ANEXO II – Produção de transporte por modal e cenário, em 

milhões de tku  

Tabela 48 – Evolução da produção de transporte por modal no Cenário PNLT 

Modal 2011 2015 2019 2023 2027 2031 

Cabotagem 85.783  132.328  172.983  208.499  239.535  266.656  

Duto 60.407  72.386  83.277  93.186  102.210  110.441  

Ferroviário 409.760  571.324  713.908  839.784  950.947  1.049.156  

Hidroviário 72.641  97.199  118.870  138.023  154.980  170.013  

Rodoviário 588.271  704.774  810.897  907.648  995.915  1.076.509  

Total (PNLT) 1.216.862  1.578.011  1.899.935  2.187.140  2.443.587  2.672.775  

Fonte: MT (2014a). 

Tabela 49 – Evolução da produção de transporte por modal no Cenário PAC 

Modal 2011 2015 2019 2023 2027 2031 

Cabotagem 85.783  132.328  172.983  208.498  239.535  266.656  

Duto 60.356  72.334  83.222  93.129  102.153  110.381  

Ferroviário 392.285  554.230  697.027  822.986  934.129  1.032.241  

Hidroviário 58.133  77.260  94.147  109.078  122.305  134.039  

Rodoviário 612.517  733.646  844.041  944.732  1.036.636  1.120.590  

Total (PAC) 1.209.074  1.569.798  1.891.420  2.178.423  2.434.758  2.663.907  

Fonte: MT (2014a). 

Tabela 50 – Evolução da produção de transporte por modal no Cenário 

Participação Modal 

Modal 2011 2015 2019 2023 2027 2031 

Cabotagem 96.726  125.584  151.314  174.274  194.781  213.113  

Duto 60.454  78.490  94.571  108.921  121.738  133.195  

Ferroviário 362.722  470.939  567.426  653.527  730.427  799.172  

Hidroviário 60.454  78.490  94.571  108.921  121.738  133.195  

Rodoviário 628.718  816.295  983.538  1.132.780  1.266.074  1.385.232  

Total (% cong) 1.209.074  1.569.798  1.891.420  2.178.423  2.434.758  2.663.907  

Fonte: Elaboração própria a partir de MT (2014a) e MT (2012a) [1]. 

[1] Calculado com o percentual de produção de transporte por modal de BRASIL & MT (2012a) e a produção de 

transporte total do Cenário PAC de MT (2014a). 
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Figura 31 – Documentação recebida através do e-SIC 
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Fonte: MT (2014a). 
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ANEXO III – Licenciamento de caminhões novos e 

participação das categorias nas vendas 

Tabela 51 – Licenciamento anual e participação de cada categoria de caminhões 

Ano Total 
Caminhões 

semileves 

Caminhões 

leves 

Caminhões 

médios 

Caminhões 

semipesados 

Caminhões 

pesados 

1957 18.063 0,0% 98,3% 0,0% 1,7% 0,0% 

1958 27.384 0,0% 18,1% 46,2% 35,7% 0,0% 

1959 37.211 0,0% 0,0% 67,8% 32,2% 0,0% 

1960 38.053 0,0% 0,0% 58,8% 41,2% 0,0% 

1961 26.289 0,0% 0,0% 66,1% 33,9% 0,0% 

1962 36.194 0,0% 0,0% 77,2% 22,8% 0,0% 

1963 21.536 0,0% 0,0% 63,8% 36,2% 0,0% 

1964 21.174 0,0% 0,0% 68,1% 31,9% 0,0% 

1965 22.451 0,0% 2,7% 61,4% 36,0% 0,0% 

1966 30.547 0,0% 5,4% 66,6% 28,0% 0,0% 

1967 27.609 0,0% 6,2% 76,8% 17,0% 0,0% 

1968 40.458 0,0% 0,0% 88,1% 11,9% 0,0% 

1969 39.433 0,0% 16,0% 70,9% 13,2% 0,0% 

1970 38.167 0,0% 7,0% 64,0% 29,0% 0,0% 

1971 37.643 0,0% 5,2% 57,8% 37,1% 0,0% 

1972 50.342 0,0% 13,8% 60,4% 25,9% 0,0% 

1973 64.818 0,0% 19,2% 62,5% 18,3% 0,0% 

1974 71.433 0,0% 18,0% 52,9% 29,1% 0,0% 

1975 69.901 0,0% 20,8% 43,3% 35,9% 0,0% 

1976 74.971 0,0% 32,5% 36,4% 31,1% 0,0% 

1977 90.247 0,0% 47,8% 24,5% 27,8% 0,0% 

1978 78.891 0,0% 39,6% 31,5% 28,9% 0,0% 

1979 78.706 0,0% 26,9% 44,6% 28,5% 0,0% 

1980 81.933 0,0% 27,6% 45,3% 27,0% 0,0% 

1981 55.938 0,0% 24,6% 43,6% 31,7% 0,0% 

1982 41.257 0,0% 34,2% 39,0% 26,7% 0,0% 

1983 34.573 0,4% 40,9% 30,0% 24,1% 4,6% 

1984 42.884 1,4% 43,3% 24,9% 24,1% 6,3% 

1985 55.664 1,7% 42,3% 22,8% 26,3% 6,8% 

1986 71.854 3,4% 44,3% 19,6% 25,8% 7,0% 

1987 56.385 3,0% 38,7% 14,8% 33,6% 10,0% 

1988 54.912 2,6% 37,2% 14,0% 34,2% 11,9% 

1989 48.178 2,8% 39,9% 12,7% 37,7% 6,9% 

1990 41.313 3,7% 30,6% 30,2% 17,1% 18,4% 

1991 41.464 2,7% 33,7% 27,1% 21,1% 15,4% 

1992 25.659 1,3% 29,8% 22,4% 22,1% 24,5% 

1993 38.383 1,3% 28,7% 21,1% 19,0% 29,9% 

1994 52.349 0,7% 29,6% 20,2% 19,8% 29,7% 

1995 58.734 0,3% 27,8% 26,2% 18,4% 27,2% 

1996 42.134 0,2% 27,4% 23,8% 21,3% 27,3% 

1997 54.931 0,1% 26,7% 22,1% 23,0% 28,1% 



146 

 

Ano Total 
Caminhões 

semileves 

Caminhões 

leves 

Caminhões 

médios 

Caminhões 

semipesados 

Caminhões 

pesados 

1998 52.768 0,4% 26,3% 22,6% 26,7% 24,0% 

1999 50.665 2,4% 31,4% 18,5% 26,1% 21,6% 

2000 69.209 4,3% 32,8% 15,5% 27,6% 19,8% 

2001 73.517 6,7% 33,0% 16,1% 25,3% 19,0% 

2002 65.886 11,1% 29,5% 15,0% 23,2% 21,2% 

2003 66.291 8,9% 26,9% 12,8% 25,5% 26,0% 

2004 83.005 9,1% 24,3% 10,4% 26,9% 29,3% 

2005 80.334 9,7% 24,7% 10,5% 28,9% 26,2% 

2006 76.258 10,2% 25,3% 12,5% 26,8% 25,2% 

2007 98.498 8,6% 22,9% 11,4% 29,1% 28,0% 

2008 122.349 7,3% 20,7% 9,7% 30,5% 31,7% 

2009 109.873 6,1% 23,5% 10,5% 31,6% 28,3% 

2010 157.694 4,6% 21,8% 9,0% 31,7% 32,9% 

2011 - 4,6% 21,8% 9,0% 31,7% 32,9% 

2012 - 4,6% 21,8% 9,0% 31,7% 32,9% 

2013 151.352  4,6% 21,8% 9,0% 31,7% 32,9% 

2014 42.942  4,6% 21,8% 9,0% 31,7% 32,9% 

2015 151.921  4,6% 21,8% 9,0% 31,7% 32,9% 

2016 41.705  4,6% 21,8% 9,0% 31,7% 32,9% 

2017 151.789  4,6% 21,8% 9,0% 31,7% 32,9% 

2018 49.181  4,6% 21,8% 9,0% 31,7% 32,9% 

2019 152.237  4,6% 21,8% 9,0% 31,7% 32,9% 

2020 48.582  4,6% 21,8% 9,0% 31,7% 32,9% 

2021 154.293  4,7% 22,3% 9,2% 31,3% 32,5% 

2022 56.821  4,9% 22,8% 9,4% 30,8% 32,0% 

2023 158.454  5,0% 23,4% 9,7% 30,4% 31,6% 

2024 58.251  5,1% 23,9% 9,9% 30,0% 31,1% 

2025 162.479  5,2% 24,5% 10,1% 29,6% 30,7% 

2026 66.383  5,3% 25,0% 10,3% 29,1% 30,2% 

2027 167.162  5,4% 25,5% 10,5% 28,7% 29,8% 

2028 67.294  5,6% 26,1% 10,8% 28,3% 29,4% 

2029 171.399  5,7% 26,6% 11,0% 27,8% 28,9% 

2030 75.817  5,8% 27,1% 11,2% 27,4% 28,5% 

2031 175.025  5,9% 27,7% 11,4% 27,0% 28,0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de ANFAVEA (2014) e MMA (2014) até 2010 e calculado a partir de 2011 

relacionado ao Cenário PNLT. 
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ANEXO IV – Intensidade de uso por idade e tipo de veículo 

Tabela 52 – Intensidade de uso por idade e categoria de caminhão 

 
MMA (2011) MMA (2014) CETESB CNT BRANCO 

Idade Leves Médios Pesados 

Semi-

leves/ 

leves 

Médios 

Semi-

pesados/ 

pesados 

Semi-

leves 
Leves Médios 

Semi-

pesados/ 

pesados 

Leves Médios Pesados Caminhão 
Caminhão 

trator 

0 8.265  35.000  67.500  32.290 56.155 58.952 10.000 7.599 20.000 80.738 61.808  64.463  81.038  16.777  25.071  

1 16.199  68.600  132.300  63.875 110.518 116.415 19.740 14.805 39.479 159.463 120.805  127.123  160.052  33.049  49.522  

2 15.873  67.205  129.641  63.171 108.727 114.927 19.479  14.610 38.959 157.360 118.058  125.319  158.028  32.545  48.902  

3 15.547  65.810  126.982  62.466 106.936 113.438 19.219  14.414 38.438 155.257 115.374  123.516  156.005  32.041  48.281  

4 15.221  64.415  124.323  61.762 105.145 111.950 18.959  14.219 37.917 153.154 112.751  121.712  153.981  31.537  47.661  

5 14.895  63.020  121.664  61.058 103.355 110.461 18.698  14.024 37.397 151.051 110.187  119.909  151.957  31.034  47.041  

6 14.569  61.625  119.005  60.353 101.564 108.973 18.438  13.829 36.876 148.948 107.682  118.105  149.933  30.530  46.421  

7 14.243  60.230  116.346  59.649 99.773 107.484 18.178  13.633 36.356 146.845 105.233  116.302  147.909  30.026  45.801  

8 13.917  58.835  113.687  58.944 97.982 105.996 17.917  13.438 35.835 144.742 102.841  114.498  145.886  29.522  45.180  

9 13.591  57.440  111.028  58.240 96.191 104.507 17.657  13.243 35.314 142.639 100.502  112.695  143.862  29.018  44.560  

10 13.265  56.045  108.369  57.535 94.400 103.019 17.397  13.048 34.794 140.537 98.217  110.891  141.838  28.514  43.940  

11 12.939  54.650  105.710  56.831 92.609 101.530 17.137  12.852 34.273 138.434 95.984  109.088  139.814  28.010  43.320  

12 12.613  53.255  103.051  56.127 90.818 100.041 16.876  12.657 33.752 136.331 93.801  107.284  137.790  27.506  42.700  

13 12.287  51.860  100.392  55.422 89.027 98.553 16.616  12.462 33.232 134.228 91.669  105.481  135.767  27.002  42.080  

14 11.961  50.465  97.733  54.718 87.236 97.064 16.356  12.267 32.711 132.125 89.584  103.677  133.743  26.498  41.459  

15 11.635  49.070  95.074  54.013 85.446 95.576 16.095  12.071 32.191 130.022 87.547  101.874  131.719  25.995  40.839  

16 11.309  47.675  92.415  53.309 83.655 94.087 15.835  11.876 31.670 127.919 85.557  100.070  129.695  25.491  40.219  

17 10.983  46.280  89.756  52.605 81.864 92.599 15.575  11.681 31.149 125.816 83.611  98.267  127.671  24.987  39.599  

18 10.657  44.885  87.097  51.900 80.073 91.110 15.314  11.486 30.629 123.713 81.710  96.463  125.648  24.483  38.979  
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MMA (2011) MMA (2014) CETESB CNT BRANCO 

Idade Leves Médios Pesados 

Semi-

leves/ 

leves 

Médios 

Semi-

pesados/ 

pesados 

Semi-

leves 
Leves Médios 

Semi-

pesados/ 

pesados 

Leves Médios Pesados Caminhão 
Caminhão 

trator 

19 10.331  43.490  84.438  51.196 78.282 89.622 15.054  11.291 30.108 121.610 79.852  94.660  123.624  23.979  38.358  

20 10.005  42.095  81.779  50.491 76.491 88.133 14.794  11.095 29.587 119.508 78.037  92.856  121.600  23.475  37.738  

21 10.000  40.700  79.120  49.787 74.700 86.644 14.533  10.900 29.067 117.405 76.262  91.053  119.576  22.971  37.118  

22 10.000  39.305  76.461  49.083 72.909 85.156 14.273  10.705 28.546 115.302 74.528  89.249  117.552  22.467  36.498  

23 10.000  37.910  73.802  48.378 71.118 83.667 14.013  10.510 28.026 113.199 72.834  87.446  115.529  21.963  35.878  

24 10.000  36.515  71.143  47.674 69.327 82.179 13.752  10.314 27.505 111.096 71.178  85.642  113.505  21.459  35.257  

25 10.000  35.120  68.484  46.969 67.537 80.690 13.492  10.119 26.984 108.993 69.559  83.839  111.481  20.956  34.637  

26 10.000  33.725  65.825  46.265 65.746 79.202 13.232  9.924 26.464 106.890 67.978  82.035  109.457  20.452  34.017  

27 10.000  32.330  63.166  45.560 63.955 77.713 12.971  9.729 25.943 104.787 66.432  80.232  107.433  19.948  33.397  

28 10.000  30.935  60.507  44.856 62.164 76.225 12.711  9.533 25.422 102.684 64.922  78.428  105.410  19.444  32.777  

29 10.000  29.540  57.848  44.152 60.373 74.736 12.451  9.338 24.902 100.582 63.445  76.625  103.386  18.940  32.156  

30 10.000  28.145  55.189  43.447 58.582 73.248 12.191  9.143 24.381 98.479 62.003  74.821  101.362  18.436  31.536  

31 10.000  26.750  52.530  42.743 56.791 71.759 11.930  8.948 23.860 96.376 60.593  73.018  99.338  17.932  30.916  

32 10.000  25.355  49.871  42.038 55000 70.270 11.670  8.752 23.340 94.273 59.215  71.214  97.314  17.428  30.296  

33 10.000  23.960  47.212  41.334 53.209 68.782 11.410  8.557 22.819 92.170 57.869  69.411  95.291  16.924  29.676  

34 10.000  22.565  44.553  40.630 51.418 67.293 11.149  8.362 22.299 90.067 56.553  67.607  93.267  16.420  29.056  

35 10.000  21.170  41.894  39.925 49.628 65.805 10.889  8.167 21.778 87.964 55.267  65.804  91.243  15.917  28.435  

36 10.000  19.775  39.235  39.221 47.837 64.316 10.629  7.971 21.257 85.861 54.011  64.000  89.219  15.413  27.815  

37 10.000  18.380  36.576  38.516 46.046 62.828 10.368  7.776 20.737 83.758 52.783  62.197  87.195  14.909  27.195  

38 10.000  16.985  33.917  37.812 44.255 61.339 10.108  7.581 20.216 81.655 51.582  60.393  85.172  14.405  26.575  

39 10.000  15.590  31.258  37.107 42.464 59.851 9.848  7.386 19.695 79.553 50.410  58.590  83.148  13.901  25.955  

40 10.000  14.195  28.599  36.403 40.673 58.362 9.587  7.191 19.175 77.450 49.263  56.786  81.124  13.397  25.334  

41 10.000  12.800  25.940  35.699 38.882 56.873 9.327  6.995 18.654 75.347 48.143  54.983  79.100  12.893  24.714  

42 10.000  11.405  23.281  34.994 37.091 55.385 9.067  6.800 18.134 73.244 47.049  53.179  77.076  12.389  24.094  
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MMA (2011) MMA (2014) CETESB CNT BRANCO 

Idade Leves Médios Pesados 

Semi-

leves/ 

leves 

Médios 

Semi-

pesados/ 

pesados 

Semi-

leves 
Leves Médios 

Semi-

pesados/ 

pesados 

Leves Médios Pesados Caminhão 
Caminhão 

trator 

43 10.000  10.010  20.622  34.290 35.300 53.896 8.806  6.605 17.613 71.141 45.979  51.376  75.053  11.885  23.474  

44 10.000  10.000  17.963  33.585 33.509 52.408 8.546  6.410 17.092 69.038 44.933  49.572  73.029  11.381  22.854  

45 10.000  10.000  15.304  32.881 31.719 50.919 8.286  6.214 16.572 66.935 43.912  47.769  71.005  10.878  22.233  

46 10.000  10.000  12.645  32.177 29.928 49.431 8.026  6.019 16.051 64.832 42.913  45.965  68.981  10.374  21.613  

47 10.000  10.000  10.000  31.472 28.137 47.942 7.765  5.824 15.530 62.729 41.937  44.162  66.957  10.000  20.993  

48 10.000  10.000  10.000  30.768 26.346 46.454 7.505  5.629 15.010 60.626 40.984  42.358  64.934  10.000  20.373  

49 10.000  10.000  10.000  30.063 24.555 44.965 7.245  5.433 14.489 58.524 40.052  40.555  62.910  10.000  19.753  

50 10.000  10.000  10.000  29.359 22.764 43.477 6.984  5.238 13.968 56.421 39.141  38.751  60.886  10.000  19.133  

Fonte: MMA (2014), MMA (2011), CETESB (2013), CNT (2011) e Branco, Branco e Szwarc (2012). 
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ANEXO V – Evolução da frota de caminhões 

Tabela 53 – Frota por tipo de caminhões no Cenário PNLT 

Ano Semileve Leve Médio Semipesado Pesado Total 

2000 14.003  379.174  427.802  342.949  136.513  1.300.440  

2001 18.559  392.469  424.951  350.882  147.349  1.334.210  

2002 25.367  400.582  420.186  355.288  157.906  1.359.328  

2003 30.620  406.799  414.027  361.087  171.394  1.383.928  

2004 37.448  415.007  408.076  372.097  191.554  1.424.183  

2005 44.334  422.616  401.994  383.642  208.018  1.460.603  

2006 51.084  429.399  397.068  392.083  222.240  1.491.874  

2007 58.376  436.534  393.895  408.398  244.365  1.541.568  

2008 65.990  448.123  389.588  431.504  277.088  1.612.294  

2009 71.153  460.479  383.238  451.279  301.488  1.667.638  

2010 76.810  480.903  380.202  485.170  345.863  1.768.949  

2011 75.086  466.773  364.033  469.848  337.837  1.713.576  

2012 73.357  452.755  346.751  454.831  329.796  1.657.491  

2013 78.575  471.500  345.481  487.605  371.083  1.754.244  

2014 78.679  466.373  334.578  485.790  376.076  1.741.496  

2015 83.745  484.625  333.774  517.940  416.319  1.836.404  

2016 83.614  478.487  322.326  514.720  419.679  1.818.826  

2017 88.498  496.076  320.909  546.586  458.660  1.910.729  

2018 88.536  491.338  308.447  545.499  463.245  1.897.064  

2019 93.260  507.886  306.727  576.606  501.120  1.985.599  

2020 93.090  502.209  296.494  573.608  504.260  1.969.660  

2021 97.905  520.261  296.739  602.686  540.887  2.058.479  

2022 98.061  515.915  287.106  600.828  544.983  2.046.893  

2023 103.244  534.626  286.225  629.439  580.291  2.133.824  

2024 103.405  529.986  276.526  625.680  583.077  2.118.673  

2025 108.957  550.704  278.862  651.557  616.974  2.207.055  

2026 109.473  546.654  272.277  648.732  620.462  2.197.599  

2027 115.433  565.846  277.366  673.995  653.065  2.285.705  

2028 115.930  561.602  271.784  670.350  655.004  2.274.670  

2029 122.286  586.713  276.419  695.153  686.140  2.366.712  

2030 123.195  586.322  270.607  692.739  688.703  2.361.567  

2031 129.915  614.787  278.303  717.080  718.133  2.458.218  

Fonte: Elaboração própria. 
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ANEXO VI – Evolução da idade média da frota de caminhões 

Tabela 54 – Idade média por tipo de caminhão no Cenário PNLT 

Ano Semileve Leve Médio Semipesado Pesado Média 

2000            8,6  14,1           20,6           16,6             6,2           16,0  

2001            7,2  14,1           20,9           16,6             6,5           16,0  

2002            6,0  14,4           21,3           16,7             6,9           16,1  

2003            5,7  14,6           21,7           16,8             7,1           16,2  

2004            5,5  14,8           22,1           16,7             7,2           16,1  

2005            5,4  15,0           22,5           16,6             7,4           16,1  

2006            5,5  15,3           22,8           16,6             7,7           16,2  

2007            5,6  15,2           23,0           16,2             7,8           15,9  

2008            5,8  15,1           23,0           15,6             7,6           15,5  

2009            6,2  15,2           22,9           15,1             7,7           15,2  

2010            6,5  15,0           22,7           14,2             7,5           14,6  

2011            7,5  15,9           23,3           15,0             8,5           15,4  

2012            8,5  16,8           23,8           15,7             9,4           16,1  

2013            8,6  16,5           23,6           15,0             9,1           15,5  

2014            9,4  17,0           23,9           15,3             9,7           15,9  

2015            9,5  16,7           23,6           14,7             9,4           15,4  

2016          10,3  17,2           23,9           15,1           10,1           15,8  

2017          10,4  16,9           23,5           14,5             9,9           15,4  

2018          11,1  17,4           23,5           14,9           10,5           15,7  

2019          11,2  17,1           22,9           14,5           10,4           15,3  

2020          11,9  17,5           23,1           14,9           11,0           15,6  

2021          11,9  17,2           22,5           14,4           10,9           15,2  

2022          12,5  17,6           22,4           14,7           11,4           15,5  

2023          12,5  17,1           21,5           14,4           11,4           15,1  

2024          13,0  17,3           21,3           14,7           11,9           15,4  

2025          13,0  16,8           20,4           14,2           11,9           14,9  

2026          13,5  16,9           20,3           14,5           12,4           15,2  

2027          13,3  16,1           19,4           14,2           12,4           14,7  

2028          13,8  16,2           19,3           14,5           12,9           15,0  

2029          13,6  15,6           18,3           14,2           12,9           14,6  

2030          14,0  15,7           17,9           14,5           13,4           14,8  

2031          13,8  15,2           17,0           14,3           13,4           14,5  

Fonte: Elaboração própria. 
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ANEXO VII – Produção de transporte no modal rodoviário 

Tabela 55 – Produção de transporte por tipo de caminhão no Cenário PNLT, em 

milhões de tku 

Ano Semileve Leve Médio Semipesado Pesado Total 

2000 701  36.522  91.281  157.187  176.573  462.264  

2001 907  37.398  89.010  159.643  188.513  475.472  

2002 1.238  38.182  87.063  161.468  200.729  488.679  

2003 1.569  38.250  84.003  161.391  212.900  498.113  

2004 1.880  38.144  80.518  162.426  230.239  513.208  

2005 2.196  37.637  76.248  162.902  245.545  524.528  

2006 2.496  37.196  72.638  163.111  256.635  532.075  

2007 2.811  37.075  70.244  165.946  272.981  549.057  

2008 3.093  36.818  67.268  170.165  296.241  573.585  

2009 3.286  36.574  64.186  174.494  317.687  596.226  

2010 3.461  37.215  62.501  183.575  349.097  635.849  

2011 3.523  37.270  60.631  187.257  366.275  588.271  

2012 3.402  35.730  56.999  179.111  352.699  617.397  

2013 3.460  35.791  55.402  182.783  369.086  646.523  

2014 3.558  36.240  54.321  189.259  392.270  675.648  

2015 3.657  36.702  53.360  195.761  415.294  704.774  

2016 3.745  37.090  52.351  201.652  436.467  731.305  

2017 3.832  37.491  51.444  207.670  457.398  757.836  

2018 3.920  37.927  50.533  213.756  478.230  784.366  

2019 4.007  38.339  49.800  219.867  498.883  810.897  

2020 4.085  38.719  49.106  225.286  517.888  835.085  

2021 4.170  39.178  48.595  230.659  536.670  859.273  

2022 4.258  39.667  48.149  236.104  555.282  883.460  

2023 4.360  40.257  47.853  241.575  573.603  907.648  

2024 4.458  40.835  47.633  246.342  590.447  929.715  

2025 4.569  41.542  47.699  250.993  606.980  951.782  

2026 4.685  42.253  47.906  255.722  623.282  973.848  

2027 4.815  42.998  48.368  260.414  639.320  995.915  

2028 4.940  43.809  48.813  264.676  653.826  1.016.064  

2029 5.078  44.833  49.384  268.917  667.999  1.036.212  

2030 5.223  45.919  50.054  273.181  681.982  1.056.361  

2031 5.381  47.195  51.020  277.450  695.464  1.076.509  

Fonte: Elaboração própria. 
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ANEXO VIII – Evolução da distância anual percorrida por 

caminhões 

Tabela 56 – Distância média percorrida por tipo de caminhão no Cenário PNLT  

Ano Semileve Leve Médio Semipesado Pesado Total 

2000 730  20.133  32.080  31.122  14.143  98.209  

2001 953  20.802  31.563  31.893  15.236  100.447  

2002 1.307  21.337  31.016  32.407  16.299  102.366  

2003 1.677  21.648  30.308  32.805  17.507  103.945  

2004 2.045  21.965  29.559  33.593  19.264  106.427  

2005 2.461  22.328  28.837  34.709  21.166  109.501  

2006 2.870  22.646  28.194  35.667  22.703  112.081  

2007 3.288  22.960  27.732  36.910  24.563  115.453  

2008 3.730  23.505  27.378  39.018  27.480  121.111  

2009 4.098  24.150  27.019  41.382  30.480  127.129  

2010 4.402  25.055  26.825  44.388  34.149  134.817  

2011 4.480  25.092  26.022  45.278  35.829  136.700  

2012 4.326  24.055  24.463  43.308  34.501  130.654  

2013 4.399  24.096  23.778  44.196  36.104  132.574  

2014 4.525  24.398  23.314  45.762  38.372  136.371  

2015 4.650  24.709  22.901  47.334  40.624  140.219  

2016 4.762  24.970  22.468  48.759  42.695  143.655  

2017 4.874  25.240  22.079  50.214  44.743  147.150  

2018 4.985  25.534  21.688  51.685  46.781  150.673  

2019 5.096  25.811  21.374  53.163  48.801  154.245  

2020 5.195  26.067  21.076  54.473  50.660  157.471  

2021 5.302  26.376  20.856  55.772  52.497  160.805  

2022 5.415  26.705  20.665  57.089  54.318  164.192  

2023 5.545  27.102  20.538  58.412  56.110  167.706  

2024 5.669  27.491  20.443  59.564  57.758  170.926  

2025 5.810  27.967  20.472  60.689  59.375  174.313  

2026 5.957  28.446  20.561  61.832  60.970  177.767  

2027 6.123  28.948  20.759  62.967  62.539  181.335  

2028 6.281  29.494  20.950  63.998  63.958  184.680  

2029 6.458  30.183  21.195  65.023  65.344  188.203  

2030 6.642  30.915  21.483  66.054  66.712  191.805  

2031 6.842  31.773  21.897  67.086  68.031  195.629  

Fonte: Elaboração própria. 
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ANEXO IX – Dados realizados das concessões ferroviárias 

Tabela 57 – Dados operacionais e de produtividade das concessões ferroviárias 

Concessão Parâmetro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ALLMN Produção de transporte (milhões tku)        7.446         9.394       11.297       13.887       14.618       16.073       19.451       20.594  

ALLMN Carga transportada (milhares de tu)        5.552         6.928         8.232       10.072       10.498       11.611       13.952       14.416  
ALLMN Consumo específico (L/tku)             7,4              7,7              7,7              7,3              7,0              8,7              8,5              2,4  
ALLMN Consumo energético (m³)      60.583       74.677       86.803     101.206     102.798     140.214     165.522       48.816  
ALLMN VMC (km/h)              31               33               25               24               17               16               12               12  
ALLMN VMP (km/h)              43               42               32               31               26               18               14               13  
ALLMN Disp. Locomotiva (%)              93               93               86               87               91               87               83               89  
ALLMN Uso da disp. da locomotiva (%)              49               50               54               55               37               32               35               44  
ALLMN Investimento total (milhões R$)            141               83               85             141             308             368             274             267  
ALLMO Produção de transporte (milhões tku)        1.432         1.203         1.345         1.312         1.783         1.760         1.704         1.484  
ALLMO Carga transportada (milhares de tu)        3.355         2.690         3.235         2.778         4.430         4.421         3.932         4.625  
ALLMO Consumo específico (L/tku)           12,8            12,8            11,8            12,4            10,8            10,1            11,1            15,9  
ALLMO Consumo energético (m³)      19.646       17.088       15.843       16.221       19.169       17.701       18.915       23.596  
ALLMO VMC (km/h)              11               16               18               18               14               13               10               12  
ALLMO VMP (km/h)              17               22               24               24               26               14               11               13  
ALLMO Disp. Locomotiva (%)              93               92               71               67               64               57               66               94  
ALLMO Uso da disp. da locomotiva (%)              39               39               52               63               45               28               25               72  
ALLMO Investimento total (milhões R$)              23               27               26               25               25               28               17               18  
ALLMP Produção de transporte (milhões tku)        2.231         1.910         3.054         3.019         4.004         4.689         4.234         3.912  
ALLMP Carga transportada (milhares de tu)        4.221         3.473         5.229         4.917         6.719         7.490         5.702         5.336  
ALLMP Consumo específico (L/tku)           16,1            12,6            14,4            14,2            14,0            10,7              9,0            13,8  
ALLMP Consumo energético (m³)      35.768       25.846       43.954       42.804       56.237       49.999       38.235       54.042  
ALLMP VMC (km/h)              12               22               26               24               26               15               12               12  
ALLMP VMP (km/h)              22               30               34               31               31               17               13               14  
ALLMP Disp. Locomotiva (%)              94               94               73               73               74               69               70               97  
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Concessão Parâmetro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ALLMP Uso da disp. da locomotiva (%)              32               34               42               38               50               40               29               40  
ALLMP Investimento total (milhões R$)              25               57             100               94               73               91               91               87  
ALLMS Produção de transporte (milhões tku)      18.423       17.035       17.378       17.196       17.474       18.122       16.297       15.789  
ALLMS Carga transportada (milhares de tu)      28.942       26.536       26.763       26.073       25.975       27.067       24.192       22.940  
ALLMS Consumo específico (L/tku)             9,8              9,1              8,5              9,1              9,0              8,7              9,0              9,3  
ALLMS Consumo energético (m³)    175.961     166.548     148.313     157.044     156.819     157.632     146.058     146.597  
ALLMS VMC (km/h)              18               24               22               21               17               15               12               13  
ALLMS VMP (km/h)              26               33               28               29               29               17               13               15  
ALLMS Disp. Locomotiva (%)              97               94               85               81               78               70               66               89  
ALLMS Uso da disp. da locomotiva (%)              71               72               62               60               54               57               63               46  
ALLMS Investimento total (milhões R$)            140             374             207             178             236             267             224             210  

EFC Produção de transporte (milhões tku)      76.724       83.334       87.516       83.948       91.044       99.567     103.399     101.011  
EFC Carga transportada (milhares de tu)      92.591     100.361     103.670       96.267     104.949     114.543     117.726     105.415  
EFC Consumo específico (L/tku)             2,1              2,2              2,2              1,9              2,0              2,0              2,0              2,1  
EFC Consumo energético (m³)    165.323     182.398     191.992     163.547     184.828     199.243     211.523     211.246  
EFC VMC (km/h)              28               26               25               29               29               25               24               24  
EFC VMP (km/h)              30               28               35               46               49               48               48               47  
EFC Disp. Locomotiva (%)              85               89               88               91               88               87               87               88  
EFC Uso da disp. da locomotiva (%)              80               91               86               69               71               78               77               74  
EFC Investimento total (milhões R$)            578             601         1.033             526             458         1.069         1.453         1.940  

EFVM Produção de transporte (milhões tku)      73.442       75.511       72.783       57.929       73.475       74.824       74.075       72.009  
EFVM Carga transportada (milhares de tu)    131.620     136.605     133.207     104.316     131.755     133.462     133.187     148.618  
EFVM Consumo específico (L/tku)             3,1              3,0              2,9              4,5              2,9              2,8              2,8              2,8  
EFVM Consumo energético (m³)    220.083     229.629     212.341     258.623     210.310     212.579     206.854     199.861  
EFVM VMC (km/h)              22               21               23               24               24               23               23               24  
EFVM VMP (km/h)              35               34               36               37               40               41               42               40  
EFVM Disp. Locomotiva (%)              80               82               82               86               83               85               86               85  
EFVM Uso da disp. da locomotiva (%)              81               78               81               60               78               75               71               72  
EFVM Investimento total (milhões R$)            406             156             399             325             185             458             328             706  
FCA Produção de transporte (milhões tku)        9.132       14.371       15.060       14.198       15.320       13.948       16.681       17.789  
FCA Carga transportada (milhares de tu)      15.177       18.957       19.280       17.455       21.243       18.958       22.254       22.924  
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Concessão Parâmetro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
FCA Consumo específico (L/tku)           10,2            13,0            12,2            12,3            13,3            13,5            10,6            11,1  
FCA Consumo energético (m³)      93.339     187.243     183.471     174.430     203.568     188.774     177.500     197.487  
FCA VMC (km/h)              16               16               15               15               15               15               16               14  
FCA VMP (km/h)              22               21               22               21               22               23               25               23  
FCA Disp. Locomotiva (%)              63               63               70               72               79               69               67               68  
FCA Uso da disp. da locomotiva (%)              76               62               57               47               53               45               49               50  
FCA Investimento total (milhões R$)              62               86             126             113             101             188             701             502  

Ferroeste Produção de transporte (milhões tku)        1.006             620             747             469             273             209             190             153  
Ferroeste Carga transportada (milhares de tu)        1.511             863             996             647             472             400             306             285  
Ferroeste Consumo específico (L/tku)           12,7                -              12,1            12,8            12,4            16,4            14,6            14,9  
Ferroeste Consumo energético (m³)      12.789                -           9.069         6.003         3.383         3.440         2.762         2.286  
Ferroeste VMC (km/h)              23               26               22               22               22               20               22               22  
Ferroeste VMP (km/h)              27               30               26               27               26               25               26               26  
Ferroeste Disp. Locomotiva (%)               -                  -                 50               32               27               32               47               49  
Ferroeste Uso da disp. da locomotiva (%)               -                  -                 89             100             100               90               84               83  
Ferroeste Investimento total (milhões R$)              62               86             126             113             101             188             701             502  

FNS Produção de transporte (milhões tku)               -                  -           1.026         1.155         1.524         1.874         2.322         2.377  
FNS Carga transportada (milhares de tu)               -                  -           1.424         1.639         2.012         2.541         2.934         3.114  
FNS Consumo específico (L/tku)               -                  -                3,9              4,1              4,7              3,6              3,8              4,0  
FNS Consumo energético (m³)               -                  -           4.007         4.720         7.158         6.659         8.897         9.461  
FNS VMC (km/h)               -                  -                 26               29               21               20               21               16  
FNS VMP (km/h)               -                  -                 32               33               33               26               32               34  
FNS Disp. Locomotiva (%)               -                  -                 93               94               93               91               92               90  
FNS Uso da disp. da locomotiva (%)               -                  -                 88               82               71               67               66               57  
FNS Investimento total (milhões R$)               -                  -                 76               12               36               33               61             104  
FTC Produção de transporte (milhões tku)            183             189             213             202             185             173             190             239  
FTC Carga transportada (milhares de tu)        2.627         2.635         3.038         2.856         2.637         2.448         2.968         3.240  
FTC Consumo específico (L/tku)             8,2              7,5              7,3              7,2              6,8              6,9              6,8              6,7  
FTC Consumo energético (m³)        1.504         1.438         1.554         1.461         1.265         1.189         1.298         1.607  
FTC VMC (km/h)              24               18               19               19               19               20               22               22  
FTC VMP (km/h)              26               25               26               25               25               27               29               29  
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Concessão Parâmetro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
FTC Disp. Locomotiva (%)              85               84               87               81               79               77               70               79  
FTC Uso da disp. da locomotiva (%)              38               44               47               48               41               39               46               47  
FTC Investimento total (milhões R$) 1  2  3  2  2  2  1  1  
MRS Produção de transporte (milhões tku)      47.662       52.590       55.621       51.273       57.490       61.259       62.408       61.468  
MRS Carga transportada (milhares de tu)    101.999     114.064     119.796     110.951     123.030     130.009     131.404     130.906  
MRS Consumo específico (L/tku)             5,5              5,4              5,2              4,7              4,5              4,7              4,5              4,4  
MRS Consumo energético (m³)    266.405     286.958     287.810     239.737     258.899     285.542     281.665     269.739  
MRS VMC (km/h)              17               17               17               17               15               15               15               15  
MRS VMP (km/h)              29               29               29               31               30               30               33               33  
MRS Disp. Locomotiva (%)              75               73               75               79               74               75               79               78  
MRS Uso da disp. da locomotiva (%)              66               67               60               40               54               55               50               49  
MRS Investimento total (milhões R$)            380             567         1.096             317             488         1.054             808             599  
TLSA Produção de transporte (milhões tku)            678             963             920             730             728             681             703             535  
TLSA Carga transportada (milhares de tu)        1.519         1.814         1.643         1.467         1.529         1.431         1.389         1.212  
TLSA Consumo específico (L/tku)           15,2            14,3            14,3            14,6            14,8            14,2            13,6            15,4  
TLSA Consumo energético (m³)      10.300       13.774       13.140       10.656       10.802         9.674         9.545         8.211  
TLSA VMC (km/h)              16               17               12               11               11  9  9  8  
TLSA VMP (km/h)            122             142               15               14               14               12               14               13  
TLSA Disp. Locomotiva (%)              86               86               85               86               86               80               81               82  
TLSA Uso da disp. da locomotiva (%)              28               33               33               29               30               37               40               38  
TLSA Investimento total (milhões R$)              31               69             212             163         1.324         1.369             919             875  

Fonte: Elaborado a partir de ANTT (2014c), (2014d), (2013k), (2012b), (2011b), (2010a), (2009b), (2008)e (2007). 
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ANEXO X – Resultados de consumo energético por ano, por modal e cenário 

Tabela 58 – Consumo energético por modal e cenário  

Ano 
Cenário Participação Modal Cenário PAC Cenário PNLT 

Rodo Ferro Hidro Cabot Total Rodo Ferro Hidro Cabot Total Rodo Ferro Hidro Cabot Total 

2011 26.452    1.393     381        705  28.931  26.452     1.499      366        625  28.942  26.452     1.561     458        625  29.096  

2012 26.950    1.456     417        704  29.527  25.841     1.610      403        660  28.514  25.339     1.672     505        660  28.176  

2013 28.349    1.482     413        736  30.980  26.677     1.684      402        722  29.485  25.779     1.746     505        722  28.751  

2014 29.760    1.571     435        768  32.534  27.534     1.820      426        783  30.563  26.597     1.882     536        783  29.798  

2015 31.170    1.658     457        800  34.085  28.385     1.956      450        843  31.634  27.410     2.017     566        843  30.836  

2016 32.395    1.738     476        827  35.436  29.141     2.076      470        893  32.580  28.131     2.137     592        893  31.753  

2017 33.641    1.817     494        855  36.807  29.914     2.197      489        942  33.543  28.869     2.258     617        942  32.686  

2018 34.898    1.897     512        881  38.188  30.706     2.318      508        990  34.523  29.627     2.379     641        990  33.637  

2019 36.139    1.976     529        908  39.552  31.479     2.439      527    1.038  35.482  30.365     2.499     665     1.038  34.567  

2020 37.266    2.034     544        930  40.774  32.214     2.533      542    1.077  36.365  31.069     2.593     685     1.077  35.423  

2021 38.275    2.091     558        952  41.876  32.829     2.625      557    1.115  37.126  31.653     2.685     704     1.115  36.157  

2022 39.405    2.146     572        973  43.096  33.483     2.716      572    1.152  37.923  32.238     2.776     723     1.152  36.890  

2023 40.489    2.201     585        994  44.269  34.212     2.806      586    1.189  38.793  32.943     2.866     742     1.189  37.740  

2024 41.502    2.245     596     1.011  45.355  34.811     2.881      598    1.219  39.509  33.505     2.941     757     1.219  38.422  

2025 42.473    2.289     607     1.028  46.397  35.482     2.955      609    1.248  40.294  34.153     3.015     772     1.248  39.188  

2026 43.479    2.330     618     1.045  47.472  36.085     3.027      620    1.277  41.010  34.719     3.087     786     1.277  39.869  

2027 44.461    2.371     628     1.061  48.521  36.763     3.098      631    1.304  41.797  35.374     3.158     800     1.304  40.637  

2028 45.380    2.402     637     1.074  49.493  37.334     3.156      640    1.327  42.456  35.910     3.216     811     1.327  41.264  

2029 46.275    2.431     645     1.086  50.438  37.971     3.211      648    1.348  43.179  36.527     3.271     822     1.348  41.969  

2030 47.211    2.459     653     1.099  51.422  38.566     3.265      657    1.369  43.857  37.088     3.325     833     1.369  42.615  

2031 48.107    2.484     660     1.111  52.363  39.202     3.317      665    1.390  44.573  37.702     3.377     843     1.390  43.312  
Fonte: Elaboração própria. 


