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Resumo: Neste projeto são analisados os principais 

fatores que geram a necessidade de estabelecimento de 

políticas que convirjam para o projeto e a construção de 

ferrovias convencionais como forma de reduzir o custo 

Brasil e o nível de serviço rodoviário. Analisou-se o 

custo de transporte rodoviário e ferroviário de 10 

diferentes commodities, a partir de dados 

contemporâneos disponíveis. Assim, foi possível inferir 

a amplitude de distâncias em que um ou outro modal é 

mais e quão vantajoso em termos de custo. 

 

1. Introdução 
A infraestrutura de transportes de uma economia é 

crucial para o desenvolvimento eficiente de cadeias de 

produção. O principal modal utilizado para o transporte 

de cargas em meio terrestre no Brasil é o rodoviário, de 

maneira que a infraestrutura de transportes do país conta 

com 1,581 milhão de quilômetros de rodovia [1]. 

Tratando-se do modal ferroviário, o Brasil possui 

30.051km de ferrovias, sendo que existem dentre parte 

destas a impossibilidade de integração por conta de 

incompatibilidades técnicas e falta de padronização. 

Comparando-se dados disponíveis em pesquisa [2] 

realizada nos Estados Unidos referentes ao transporte de 

cargas no país durante 2008, pode-se inferir que o 

modal ferroviário é o mais eficiente energeticamente, 

tendo consumido um quarto do combustível por 

tonelada-milha útil consumido pelo modal rodoviário. 

A partir desses e outros fatores, foram selecionadas 

10 commodities das quais foi possível comparar os 

custos de transporte de cargas rodoviário e ferroviário 

dentro do cenário brasileiro. 

 

2. Metodologia 
Inicialmente, foi feita revisão bibliográfica para 

embasamento do assunto e melhor delimitação dos 

fatores que influem no custo de transporte terrestre para 

os dois modais objetos da pesquisa. A partir disso, 

foram selecionados dados contemporâneos, de acordo 

com sua disponibilidade por meio do contato com 

empresas e analisando-se documentos e publicações 

oficiais relevantes disponíveis na web. 

Os dados publicados disponíveis referentes ao custo 

de transporte encontrados foram os publicados pela 

ESALQ, no “Anuário 2012”, e os publicados nas 

resoluções do diário oficial da união de 

responsabilidade da ANTT. 

A partir do tratamento estatístico dos dados 

disponíveis encontrados, foram obtidas funções do custo 

de transporte de acordo com a distância. Para o modal 

rodoviário, as funções foram obtidas pelo método de 

regressão dos mínimos quadrados; para o modal 

ferroviário, por critérios qualitativos. Para a obtenção 

das funções do modal rodoviário, foram estimadas as 

distâncias de 2098 rotas de transporte das quais se tem o 

custo por quantidade de produto transportado. A 

representatividade das funções selecionadas foi 

mensurada a partir do valor do coeficiente de 

determinação e pela tendência teórica de tais custos. 

Por meio do cruzamento das curvas obtidas, foi 

possível determinar a distância de equilíbrio entre 

modais para cada produto. 

 

3. Resultados e Conclusões 
Para a cesta básica, concluiu-se que o modal 

ferroviário é o mais vantajoso em termos de custo para 

distâncias de transporte médias e longas, como se pode 

observar nos resultados mostrados na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Distâncias de equilíbrio de transporte para 

diversas commodities 

 

Analisando a relação entre o custo de transporte e o 

custo das commodities selecionadas, estimou-se que a 

porcentagem de insumos adicionados sobre o preço 

inicial da commodity pode ser diminuída, em média, em 

1,5% pela aplicação do critério da distância de 

equilíbrio, que consiste na escolha do modal de menor 

custo para a distância pretendida, com base nos modelos 

apresentados na pesquisa. 

 

4. Referências 
[1] GRENZEBACK, Lance R et. al., Freight 

Transportation Demand. Washington,: Cambridge 

Systematics, Inc., 2013. (Transportation Energy Futures 

Series). 

[2] CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO 

TRANSPORTE. Pesquisa CNT de Ferrovias 2011. 

Brasília: CNT, 2011. 184p.  

 

Agradecimentos 
À instituição pela oportunidade dada de realizar tal 

projeto. 

 
1
 Aluno de IC do CNPq 


